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Jednym z najpiękniejszych i naj- 
bardziej treściwych wezwań, jakie  
pojawiają się w modlitwie Godzinek  

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 

Maryi Panny, jest odwołanie się do  
obrazu płonącego krzewu z Księgi  
Wyjścia: Tyś krzak Mojżeszów  

boskim ogniem gorejąca. Jest to  
bezpośrednie nawiązanie do biblijnej  
historii powołania Mojżesza, któ- 
remu Bóg ukazał się w krzewie,  
który płonął ogniem, a nie spłonął  

od niego (Wj 3,2). Ktoś pewnie  
zapyta: co ma z tym wspólnego  
Maryja i w jaki sposób scena ta 
nawiązuje do postaci Bożej Rodzi-
cielki? Przyjrzyjmy się najpierw  
tekstowi biblijnemu: 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 twe-

go, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka  

i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił 

twarz, bał się bowiem zwrócić oczy 

na Boga. Pan mówił: „Dosyć napatrzy-

łem się na udrękę ludu mego w Egipcie  

i nasłuchałem się narzekań jego na  

ciemięzców, znam więc jego uciemię-

żenie. (…) Teraz oto doszło wołanie 

Izraelitów do Mnie, bo też naocznie 

przekonałem się o cierpieniach, jakie 

im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, 

oto posyłam cię do faraona, i wypro-

wadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”. 

A Mojżesz odrzekł Bogu: „Kimże jestem, 

bym miał iść do faraona i wyprowadzić 

Izraelitów z Egiptu?”. A On powiedział: 

„Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, 

że Ja cię posłałem, będzie to, że po wy-

prowadzeniu tego ludu z Egiptu odda-

cie cześć Bogu na tej górze”. Mojżesz zaś 

rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów  

i powiem im: Bóg ojców naszych posłał 

mnie 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 Izra-

ela: JESTEM posłał mnie do was”  
(Wj 3,1-7.9-14). 
Gorejący krzak to znak obecności  
Boga w naturze i historii, których  
jest Stwórcą i Panem. Obecność  
ta nie jest jednak bierna, lecz  
aktywna. Boża obecność jest  
ciągłym wchodzeniem w to, co  
materialne i co wyszło z Jego ręki.  
Momentem kulminacyjnym akty- 
wnej obecności Boga - Absolutu  
w historii świata jest przyjście  
na świat Syna Bożego. Wydarzenie  
to wiąże się nierozłącznie z osobą 
Maryi: Oto Ja, służebnica Pańska,  

niech Mi się stanie według twego  

słowa! (Łk 1,38). Te wypowiedziane  
przez Nią słowa, które wyznaczają  
moment Wcielenia, uruchomiły  
całą lawinę zbawczych wydarzeń. 
Oto Słowo przyjęło ludzkie ciało  
z Maryi Dziewicy! Natura Boska  
złączyła się z naturą ludzką – bez  
zmieszania, bez zmiany, bez podzie- 
lenia i bez rozłączenia, jak oznajmia 
nam w swoim wyznaniu wiary 
Sobór Chalcedoński z 451 roku. 
Obraz gorejącego krzaku, który  
płonął żywym ogniem i nie  
uległ spaleniu, nawiązuje więc 
do tego zbawczego wydarzenia. 

Ogień

Ogień jest w Biblii symbolem  
wejścia Boga w naturę. Jest to jednak  
ogień Miłości, który nie niszczy,  

Ogień, który nie 
niszczy, lecz uświęca

Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca.
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lecz uświęca. Słowo, które w swoim  
wielkim uniżeniu (gr. kenosis)  
przyjęło ludzkie ciało, nie unice-
stwiło człowieczej natury, lecz  
wyniosło ją do niepojętej godno-
ści. Słowo, które poprzez poczęcie  
z Ducha Świętego zamieszkało  
w ciele Maryi, nie naruszyło  
Jej dziewictwa. W zetknięciu z ta- 
jemnicami Wcielenia Chrystusa 
i Macierzyńskiego Dziewictwa 
Maryi potrzeba jednak człowiekowi  
wielkiej pokory. Z jednej strony  
można bowiem podejść do zbadania 
tej „sprawy” w sposób laboratoryjny,  
rozbierając na czynniki pierwsze  
biblijne teksty czy teologiczne ter- 
miny i koncepcje, a z drugiej można  
też biernie przyjąć podawaną prawdę.  
Wydaje się jednak, że żadna  
z tych postaw nie jest słuszna.  
Należałoby raczej swoje podejście 
wypośrodkować i wyważyć tak, by 
zachować harmonię pomiędzy wiarą 
a rozumem. Mojżesz zaciekawiony 
nieznanym mu zjawiskiem zbliża się 
do gorejącego krzaku, by zbadać 
to zjawisko. Podchodzi do sprawy 
bardzo filozoficznie: chce poznać 
przyczynę czegoś, co go zadziwia.  
Gdy zbliża się do krzewu, Bóg 
przemawia do niego i od razu kie-
ruje późniejszy dialog na właściwe 
tory, ustalając pozycje wyjściowe 
rozmówców: Nie zbliżaj się tu!  

Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, 

na którym stoisz, jest ziemią świętą 

(Wj 3,5). Mojżesz, ściągając sandały  
z nóg, zachęcony do tego przez  
samego Boga, w sposób symboliczny  
wyrzeka się wszelkich zdobytych 
na ziemi godności i wyraża pokorę 
stworzenia wobec Stwórcy. To nie 
oznacza jednak, że odtąd będzie  
jedynie biernym odbiorcą informa-
cji, które Bóg chce mu przekazać. 
Wręcz przeciwnie – nadal pyta, do-
cieka czy wyraża swoje wątpliwości. 

Imię

W scenie powołania Mojżesza ma 
miejsce także inne bardzo istotne 
z punktu widzenia wiary wydarze-
nie: wyjawienie przez Boga swojego  
Imienia. Mojżesz zaś rzekł Bogu: 

„Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: 

Bóg ojców naszych posłał mnie do was. 

Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie 

jest Jego imię, to cóż im mam powie-

dzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 

„JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: 

„Tak powiesz synom Izraela: JESTEM 

posłał mnie do was” (Wj 3,13-14). 
Trudno oddać w języku polskim 
głębię znaczenia, jakie kryje w sobie  
hebrajski czasownik „być”, który 
znaczy raczej „być działającym”, „być 
tutaj” czy „być dla kogoś”. W słowach  
z Księgi Wyjścia czasownik „być” 

występuje w formie niedokonanej, 
która wskazuje jednocześnie na  
teraźniejszość i przyszłość. Imię 
wyjawione przez Boga Mojżeszowi  
można więc rozumieć jako zapew-
nienie o tym, że jest on tutaj i teraz, 
w sposób dynamiczny i otwarty 
na człowieka, i że Jego Obecność 
w historii świata nie przestanie 
taka być w przyszłości. Bóg pod-
kreśla przede wszystkim to, że jest 
Osobą, że jest Kimś, kto pragnie 
wejść z ludźmi w bardzo szczególną 
i bliską relację. Maryja, płonący 
krzew, nie zatrzymuje nigdy naszej 
uwagi na sobie, lecz wskazuje nam 
zawsze na Jezusa, którego wydała  
na świat. To w Nim najpełniej  

ks. Mateusz Tarczyński, doktorant na 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

objawia się znaczenie Imienia wy-
jawionego przez Boga Mojżeszowi. 
Przyjście na świat Chrystusa jest 
dowodem na to, że Bóg dotrzymał  
obietnicy danej Mojżeszowi, że 
będzie ze swoim ludem zawsze 
i na pewno. Tajemnicze Imię Boże 
z Księgi Wyjścia nie jest jedynie 
obietnicą wypełnioną już w Jezusie 
z Nazaretu, lecz jest obietnicą, którą 
Bóg wciąż odnawia, i prawdą o tym, 
że jest On obecny w historii, także 
w osobistej historii każdego czło-
wieka. Boża obecność w świecie 
może być nazywana obecnością 
aktywną z jeszcze innego powodu:  
Bóg powołuje do wielkich rzeczy  
tych, do których przemawia i dla  
których czyni swoje dzieła.  
Tajemnice, które daje człowiekowi  
poznać, są dla niego jednocześnie 
zadaniem, którego ma się podjąć. 

Maryja

Spotkanie z gorejącym krzewem 
stało się w historii życia Mojżesza  
punktem zwrotnym. Oto Bóg po-
wołał go do tego, by wyprowadził  
lud z niewoli: Idź przeto teraz, 

oto posyłam cię do faraona, i wypro-

wadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu  

(Wj 3,10). Natomiast spotkanie 
z Maryją, niegasnącym znakiem 
Bożej miłości do człowieka, jest  
wezwaniem skierowanym do każdego,  
by stawał się podobny do Chrystusa,  
który przyjął ludzkie ciało – by 
poprzez współpracę z Bożą łaską 
wyprowadzał siebie samego z niewo-
li grzechu. Maryja, krzak Mojżeszów  

Boskim ogniem gorejąca, jest 
dla chrześcijan dowodem na to, że 
powołanie do świętości nie jest 
bajką, lecz prawdziwym i wciąż  
aktualnym wezwaniem. Maryja, naj- 
doskonalszy z członków Kościoła,  
wskazuje nam na to, że goreć  
Boskim ogniem może każdy z nas. 
Być krzakiem Mojżeszowym ozna-
cza być autentycznym świadkiem 
Chrystusa, wobec którego nikt nie 
będzie mógł przejść obojętnie.


