NAMIOT
SPOTKANIA
„Modlitwa

jest oddechem Nowego Życia
wielkim przywilejem
i radością Nowego Człowieka,
źródłem mocy
i dziełem Ducha Świętego w nas;
dlatego chcę być wierny praktyce
codziennego Namiotu Spotkania”
Drogowskazy Nowego Człowieka, p. 6.

„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 wszedł do namiotu, zstępował słup
obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem (...)
twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do
obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza
namiotu.
Mojżesz rzekł znów do Pana: (...) powiedziałeś do mnie: Znam cię po imieniu i
jestem ci łaskawy. (...) Pan odpowiedział Mojżeszowi: (...) jestem ci łaskawy, a
znam cię po imieniu.
I rzekł Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę
ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę,
komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba.”
(por. Wj 33, 7-19)

I. Przygotowanie
1. Odpowiednie miejsce (umożliwiające skupienie);
2. Odpowiedni czas (bez pośpiechu);
3. Odpowiednia pozycja ciała (nie za wygodna, aby nie zasnąć).
II Modlitwa
1. „Duchu Święty wołam przyjdź! (pieśń)
Wzywam pomocy Ducha Świętego
- korzystam ze znanych mi modlitw, pieśni, lub własnymi słowami.
2. „Jezus jest tu” (pieśń)
Uświadamiam sobie obecność Boga
- On jest obecny przy mnie, tu i teraz, jest dla mnie - ciągle czeka.
3. „...jak z przyjacielem... twarzą w twarz” (Wj 33, 11)
Uświadamiam sobie, że Jezus jest moim przyjacielem.
- Jezus cieszy się mną, kocha mnie, jest mi życzliwy - jest to spotkanie w
miłości.
4. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 10)
Uświadamiam sobie, że Pan chce dziś do mnie mówić.
- tu i teraz chce mi coś konkretnego powiedzieć, przez słowa Pisma
świętego.
5. „...Panie co mam czynić...?” (Łk 18, 18)
Wzbudzam w sobie ciekawość
- zastanawiam się co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć - przyjmuję postawę
oczekiwania.
6. „Twoje Słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem...” (Ps 119, 105)
Czytam określony tekst Pisma świętego.
- czynię to dopiero teraz, powoli ze zrozumieniem - jeśli trzeba to drugi i
trzeci raz...
7. „...szmer łagodnego powiewu...” (1 Krl 19, 12)
Trwam w ciszy oczekując głosu Boga.
- cierpliwie i z ufnością - ujarzmiając wyobraźnię, rozum, i pamięć.

8. „...Aniołowi... napisz...” (Ap 2, n)
W osobistym notatniku zapisuję myśli które się zrodziły.
- aby ocalić je od zapomnienia, by móc do nich w każdej chwili powrócić.
9. „Panie, oto... postanawiam...” (Łk 19, 8)
Czynię i zapisuję postanowienie.
- jeśli rodzi się ono we mnie wyraźnie, ale nie na siłę - postanowienie nie
jest istotą Namiotu Spotkania!
10. „Dzięki Jezu” (pieśń)
Dziękuję Bogu za spotkanie i słowo.
- kto często dziękuje, staje się radosny i żyje w prawdzie - jest pokorny.
Uwagi:
1. Namiot Spotkania powinien być praktykowany codziennie
(jest sprawdzianem naszej wiary).
2. Namiot Spotkania powinien trwać nie krócej niż 15 minut
(trzeba mieć czas dla Przyjaciela).
3. Namiot Spotkania najlepiej jest praktykować:
a. Rano – w ramach modlitwy porannej
(wstając odpowiednio wcześnie),
b. Wieczorem – w ramach modlitwy wieczornej
(przed godz. 22.00, aby nie być zbyt zmęczonym),
c. W ciągu dnia – w drodze z pracy
(w kościele, obok którego przechodzisz),
d. Przed lub po Mszy św. W tygodniu (także w niedzielę),
e. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu
(w wielu parafiach jest raz w tygodniu).
4. Fragment do Namiotu Spotkania może być dowolnie dobrany: z czytań liturgii
Słowa danego dnia lub jako „lectio continua” (po kolei). Ostatecznie z innego
źródła (Liturgia Godzin, Dokumenty Kościoła, książka religijna).
5. Ten Namiot Spotkania powstał na bazie konferencji wygłoszonych przez ks.
Franciszka Blachnickiego w ramach szkoły animatora w Carlsbergu –
wydrukowanych w Polsce, w broszurze pt.: „O modlitwie...”

