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Tydzień 2: ZOBACZ / Dzień 6: Rdz 2, 4b-15 

 

Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa 

polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by 

uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby - wtedy to 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się 

człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 

którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc 

rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała 

rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa 

pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy 

jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża 

ona cały kraj - Kusz. Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta 

- to Perat. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że spacerujesz z Panem Bogiem 

po pięknym ogrodzie, kunsztownie zaprojektowanym, pełnym zachwycających roślin i różnych zwierząt. 

 Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartych oczu i serca na 

doświadczenie Pana Boga. 

 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. 

Przyjrzyj się twórczej pracy rąk Pana Boga. Zobacz jak z suchego prochu cierpliwie formuje kształt 

ludzkiego ciała, a gdy zarys postaci jest już gotowy, jak delikatnie i czule doskonali detale. Spróbuj 

dostrzec radość, która z każdym nowym elementem coraz bardziej odbija się na twarzy Stwórcy. 

Bóg nie chce, by jego dzieło było martwe. On pragnie Twojego życia. Wyobraź sobie, jak tchnienie życia 

przechodzi z ust Bożych do Twojego wnętrza. Patrz, jak strumień życia rozlewa się na całe Twoje ciało, 
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docierając aż po koniuszki palców. Wraz z tym tchnieniem Bóg upodabnia Ciebie do Siebie i uzdatnia 

Cię do dawania miłości. Jaka jest Twoja odpowiedź na ten dar? 

 

Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. 

Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie, który dla niego zasadził. Są tu piękne drzewa rodzące smaczne 

owoce i rzeka, która nawadnia cały ogród. Bóg troszczy się o człowieka od samego początku jego 

istnienia, a poprzez piękno przyrody objawia mu swoją miłość. 

Wyobraź sobie, że jesteś w raju razem z Panem Bogiem i że On Cię po nim oprowadza. Rozglądaj się 

uważnie i pozwalaj sobie na zachwyt nad kolejnymi roślinami i zwierzętami, które dostrzegasz. Jak się 

tutaj czujesz?  

 

Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 

Na początku ziemia była suchym pustkowiem. Bóg zadbał o to, by człowiekowi na niej niczego nie 

brakowało, jeszcze zanim go na niej umieścił i zaprosił do wspólnej troski o świat. Wspólnej, bo Pan Bóg 

zsyła deszcz, a człowiek uprawia ziemię i rów kopie w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą 

powierzchnię gleby. 

Bóg uzdolnił Ciebie do współpracy ze sobą. Pomyśl o swoich talentach. Może widzisz jakieś zdarzenie ze 

swojej przeszłości, w którym wyraźnie dało się odczuć Twoje współdziałanie z Panem? A może budzi się 

w Tobie chęć takiej współpracy? Podziękuj Bogu za swoje umiejętności i korzystanie z nich w harmonii 

z Panem. 

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


