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Słuchanie w Biblii



Wj 3
1 Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, 
kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego 
razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry 
Bożej Horeb. 2 Wtedy ukazał mu się Anioł 
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 
[Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a 
nie spłonął od niego. 3 Wtedy Mojżesz 
powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się 
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» 4 Gdy zaś Pan 
ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się 
przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka 
krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś 
odpowiedział: «Oto jestem». 5 Rzekł mu [Bóg]: 
«Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». 
6 Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się 
bowiem zwrócić oczy na Boga.



26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy 

poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do 

anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również 

krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i 
jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy 

odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38



Duchowość słuchania



     Świętości nie można zrozumieć, jeśli się 
nie rozpocznie od odnowionego słuchania 
Słowa Bożego 

(Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego, Zacząć na nowo od Chrystusa. Odnowione 
zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu 24).



Pwt 6,4-9 
4 Słuchaj,  Izraelu,  Pan  jest  naszym  Bogiem  -  Panem 
jedynym. 

5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca,  z  całej  duszy  swojej,  ze  wszystkich  swych 
sił. 6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci 
dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich 
mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się 
spać i wstając ze snu. 

8 Przywiążesz je  do twojej  ręki  jako znak.  Niech one ci 
będą  ozdobą  przed  oczami.   9 Wypisz je na odrzwiach 
swojego domu i na twoich bramach. 





Modlić się to słuchać – wykonując – Prawo Boże. Tak 
Bóg nas uświęca. Tak realizujemy nawrócenie się ku 

Bogu i jedynie ku Niemu. Oddać mu siebie tak 
całkowicie, że nasza głowa, nasza ręka, nasz dom są 
naznaczone Prawem Boga i Jego panowaniem – to 

najdoskonalsza forma nawrócenia.



Na początku była Twoja 
pierwotna Tora, zapisana 

Mądrość Twoja, zamknięta. 
Z Nieokreślonego była 

wywiedziona i jest ukryta. 
„Początkiem mądrości jest 

bojaźń [przed] Haszem”  

(Pardes Zemirot. Pieśni szabatowe i 
Błogosławieństwo po jedzeniu, Kraków 2002, s. 116)

1 Na początku było 
Słowo,  

a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo.  

2 Ono było na początku 
u Boga.  

3 Wszystko przez Nie 
się stało,  

a bez Niego nic się nie 
stało,  

co się stało.  

(J 1,1-3) 



Uczenie się słuchania



W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem 

Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego 
mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła 
więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 

mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej 
odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 
tylko jednego. Maria obrała dobrą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».  

(Łk 10,38-42) 



Słuchania Boga uczymy się 
wśród ludzi.  

Nie mamy dwóch zestawów 
uszu, z których jednego 
używalibyśmy w dialogu z 
Bogiem, a drugi służyłby 
nam do słuchania naszych 
bliźnich. Można powiedzieć, 
że w dialogu z bliźnimi, 
uczymy się słuchać Boga.


