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Klasztor Świętej Katarzyny 

Pierwsze czytanie  - z ksiegi Wyjscia  3, 1-8a.10.13-15 

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 

[pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 

mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew 

płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, 

żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy 

zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego 

ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł 

mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem 

Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem 

zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w 

Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i 

przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód..  Idź przeto teraz, oto posyłam cię 

do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto 

pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni 

mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg 

Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: 



JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: 

"JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie 

do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. 

 

«Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 

narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 

wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do 

ziemi, która opływa w mleko i miód.”  

- Narod wybrany odkrywa, ze Bog go miluje, ze widzi i slyszy jego udreke… 

 

« Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 

[pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb.” 

- Mojżesz, wrazliwy na niedole swego ludu, podejmuje duze ryzyko, stajac po ich 

stronie: zabija Egipcjanina, by uratowac Hebrajczyka. Jednak doswiadcza 

niemocy i ubostwa, a jego wspolbracia nie daza go szacunkiem. To wlasnie taki 

ubogi Mojzesz zbliza sie do dziwnego, plonacego krzaku… 

 

 

1. Bog objawia sie jednoczesnie jako : zupelnie Inny i bardzo 

Bliski.  

 

Zupelnie Inny : czyli Ten, do ktorego czlowiek zbliza sie z respektem i 

szacunkiem.  

• «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą»…..Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na 

Boga. » 

   „…ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka  

  krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 

  niego. “   - „Anioł Pański“ -  tutaj chodzi o samego Boga 

- To zdanie w bardzo charekterystyczny sposob mowi o swietosci Boga i o 

ogromnym szacunku, jakim oddarza Go czlowiek, znajdujacy sie w Jego 

obecnosci.    

 Bardzo Bliski :  czyli Ten, ktory pochyla sie na niedola swego ludu.  

 

 

 



2. Bog widzac cierpienie ludzi, posyla im na pomoc Mojzesza:  

  - Dzialanie Boga zaklada wspolprace czlowieka…jednak czlowiek musi 

jeszcze odpowiedziec na te propozycje… 

 

 

 

Psalm  103, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 

Błogosław, duszo moja, Pana,  

i całe moje wnętrze - święte imię Jego!  

Błogosław, duszo moja, Pana,  

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!  

 

On odpuszcza wszystkie twoje winy,  

On leczy wszystkie twe niemoce,  

On życie twoje wybawia od zguby,  

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,  

 

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,  

bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.  

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,  

dzieła swoje synom Izraela.  

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy,  

nieskory do gniewu i bardzo łagodny.  

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,  

tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. 

 

« Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Bo jak 

wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, 

co się Go boją. »  

- Jest to dopelnienie slow « Jestem, Ktory Jestem », z dzisiejszego pierwszgo 

czytania. W jezyku hebrajskim dwuktotne powtorzenie tych samych slow wskazuje 

na ich nadzwyczajna sile.  

• « «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba».  
 



- Bog przypomina o Przymierzu, ktore zawarl z przodkami Mojzesza i o tym, ze On 

zawsze przestrzega tego Przymierza. 

 

« On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On 

wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę 

wszystkich uciśnionych… » (w.4-6) 

• «Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i 

nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. 

Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 

żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód…» (Wyj 3,7-8) 
 

- Mojzesz uwierzyl w Boza obietnice i czerpiac z niej niesamowita sile, przemienil 

sie z ubogiego, samotnego, odrzuconoego przez swoich czlowieka,  w wybawiciela 

swego ludu… Oczywiscie prawdziwym wybawicielem jest Bog, a Mojzesz byl 

« instrumentem » w Jego reku.  

 

 

Bog objawia sie Mojzeszowi na dwa sposoby :  

poprzez wizje plonacego krzaku i poprzez slowo. 

 

« ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] 

widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego»  

 

- Krzak symbolizuje tu narod wybrany. 

 

- Bog zaprasza Mojzesza stojacego przed plonacym krzakiem, aby zrozumial, ze 

jest On obecny wsrod swego ludu i ze ta Obecnosc (ogien) nie spala go, nie 

niszczy…W ten sposob Mojzesz zrozumial, ze nie musi sie bac… 

 

- Ten obraz tlumaczy powolanie narodu wybranego : jest on wybrany przez Boga, 

aby swiadczyc o Jego Obecnosci i o tym, by takze inne narody nie baly sie Jego.  

 

« Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. » (w.8) 

• A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział 

imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał «Jahwe, Jahwe, Bóg 

miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący 

swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, 

grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania… » (Wyj 34, 5-7) 

 

Prorocy wielokrotnie podkreslali dwa aspekty powolania narodu wybranego : 



1. Dawanie swiadectwa swej wiary i Objawienia Bozego.  

 

Narod, ktory doswiadczyl obecnosci Boga wspolczujacego, « miłosiernego i 

litościwego… » bogatego w łaskę i wierność », odtad nie moze zaufac bozkom 

z drewna czy kamienia…., ktore :« mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie 

widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu.. ? » (Ps 

115,5-6)  

 

• « Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Mię zestawicie, jakoby z 

podobnym? Wyrzucają złoto z sakiewki i ważą srebro na wadze. Opłacają 

złotnika, żeby ulał bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. 

Podnoszą go na barki, dźwigają, potem go umieszczają na podstawie. I stoi, 

z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do niego, on nie odpowiada, nie wybawi 

nikogo z ucisku. (Iz 46, 5-7) 

 

 

2. Wprowadzanie sprawiedliwosci i bronienie ucisnionych na wzor Bozy. 

 

• « Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła,  

rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo 

połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,  

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. » 

(Iz 58,6-7)   - Tylko wowczas mozemy zyc na obraz Boga prawdziwie 

wspolczujacego i pelnego czulosci, « miłosiernego i litościwego »… 
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