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Wprowadzenie
Za chwilę spotkasz się znowu ze swoim Mistrzem. Uświadom sobie, że Jemu bardzo zależy na tym
spotkaniu. A Tobie?

Posłuchaj fragmentu z Pisma
„Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i
utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc:
"Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej"».* I jeszcze powiedział Pan do
Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku*. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby
rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Mojżesz
jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój
przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to
mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i
wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz
zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela*, Twoje sługi, którym przysiągłeś na
samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i
całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki"». Wówczas to Pan
zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.”

Modlitwa przygotowawcza
Poproś, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny, były w sposób czysty skierowane ku Panu
Bogu.

Zaangażowanie wyobraźni
Wyobraź sobie, że wszystkie Kościoły, obrazy, ikony, wizerunki świętych nigdy nie powstały.
Jedyną pomocą w odkrywaniu Boga jest Jego Słowo. Wyobraź sobie siebie w tym świecie. Jak
wyglądałaby Twoja relacja z Bogiem? Czy byłbyś blisko Niego?

Prośba o owoc
Teraz poproś Boga, abyś potrafił żyć mistycznie.

1. Zapomnieć o Bogu
A. Izraelici już chwilę po cudzie wyjścia z Egiptu zapomnieli o Bogu. Zapomnieli o tym co On
dla nich zrobił. Ile razy zdarzyło się tak, że Bóg zrobił cud w Twoim życiu? Ile razy po tym
cudzie Twoje myśli powiedziały „ja to zrobiłem”?

B. Czasem bardzo boimy się, że nasze doświadczenie spotkania z Bogiem pójdzie na marne.
Jeżeli jest w Tobie strach, że doświadczenie tej pielgrzymki pójdzie na marne, powiedz Mu
o tym. Bądź szczery.

2. Mojżesz był mistykiem
A. Mojżesz nie bał się stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Był tym, który słyszał Boży głos i go
nie odrzucał. Czy Ty potrafisz stanąć twarzą w twarz z Bogiem i usłyszeć Jego głos? Jesteś
gotowy usłyszeć słowo, które do Ciebie kieruje?
B. Może warto podjąć jakąś decyzję, co do Twojej wiary po pielgrzymce. Do czego zaprasza
Cię Bóg?

3. Mojżesz przewodnik
A. Mojżesz pokierował Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Nie bał się, bo słuchał Boga,
szedł za Jego głosem i ufał Mu. A Ty? Jesteś gotowy, aby ruszyć w drogę ufności i
słuchania Boga? Jesteś gotowy aby słuchać?
B. Może Bóg wzywa cię do jakiejś służby, do podjęcia jakiejś ważnej decyzji? O co może Mu
chodzić?

Zakończenie
Na koniec stań twarzą w twarz z Bogiem i porozmawiajcie o Waszej relacji.
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen.

