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M o d l i ć  s i ę  t o  r o z m a w i a ć  z  p r z y j a c i e l e m   
Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał                  
u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud 
widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał                     
i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał               
z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.                     
/Wj 33, 9-11a/ 
 
1. Wprowadzenie 

„Redakcja DEON.pl* postanowiła brać przykład z najlepszych (albo jak kto woli -                     
z najbardziej skutecznych). Dlatego w połowie lutego ruszyliśmy na Facebooku                     
z projektem FaceBóg - bo Bóg jest wszędzie.” 
* DEON.pl - portal społecznościowo-informacyjny założony przez Towarzystwo Jezusowe  (jezuici) oraz 
Wydawnictwo WAM. Misją portalu jest informowanie o znaczących wydarzeniach społecznych oraz 
interpretowanie tych wydarzeń z punktu widzenia Kościoła, a także komentowanie wydarzeń kościelnych                 
i przybliżanie ich znaczenia użytkownikom portalu.  

 Facebook to jeden z największych na świecie serwis społecznościowy, który umożliwia
 kontakt ze swoimi znajomymi, z którymi chcemy utrzymać relacje, a także wiedzieć co              
 u nich słychać.  
  
 Bawiąc się słówkami i  szukając współczesnych analogii można powiedzieć, że „Namiot
 Spotkania” to taki „FaceBóg” - miejsce gdzie spotykam Boga, gdzie mogę zawsze się
 udać gdy potrzebuję z Nim kontaktu, to miejsce gdzie Bóg jest stale obecny, gdzie czeka 
 na mnie, gdzie mogę zobaczyć twarz mojego największego przyjaciela. Na „FaceBóg”
 muszę zaglądnąć przynajmniej raz dziennie, muszę podzielić się tym co u mnie słychać              
 i posłuchać tego co ma mi do powiedzenia przyjaciel. 
  
2. Odkrycie 

Poprośmy uczestników spotkania o refleksję (w oparciu o osobiste doświadczenia 
i fragment Pisma Św.) na temat spotkania z Bogiem, który jest moim 
przyjacielem. Inspiracją do rozmowy może być wykorzystanie analogii podanej 
we wprowadzeniu „FaceBóg” oraz wspólne poszukanie innych analogii. 

 Czym jest dla mnie „Face-Bóg”? - szukamy analogii 

 Czym jest dla mnie rozmowa z Bogiem /kiedy rozmawiam, jak
 rozmawiam, dlaczego rozmawiam/? 

 Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. 
A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był 
poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu 
do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy 
Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu 
i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał                
u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do 
swego namiotu (Wj 33, 1-10). 

  



3. Zrozumienie 

 Co jest niezbędne by rozmawiać z Bogiem? 

 Na podstawie poniższych fragmentów Pisma Świętego proszę podać elementy, które są 
niezbędne by spotkanie z Bogiem miało miejsce. 

 Serce moje i ciało moje tęskni do Boga żywego (Ps 84, 3). 

 Zaangażowanie całego siebie w modlitwę - modli się cały człowiek 

 Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
 nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26). 

 Poddanie się działaniu Ducha Świętego - On modli się w nas, prowadzi 
 naszą modlitwę 

 Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" 
 Samuel odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój słucha". (1 Sm 3,10) 

 Otwarcie na Boże Słowo. Pismo Święte pokazuje człowiekowi prawdę o jego 
 życiu i porządkuje to życie. Słowo Boże kształtuje moją modlitwę. 
 

4. Zastosowanie 

 Bóg czeka w „Namiocie Spotkania” na Ciebie. Bóg czeka na „FaceBóg”-u 

 Podsumowaniem spotkania niech będzie stworzenie zaproszenia na spotkanie z Bogiem. 

 Poniżej przykład: 

 

 


