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II etap – Przyjrzyj się relacji… 

Środa, 03.04.2019 
Wj 33,12-17 Modlitwa Mojżesza – o chodzeniu z Bogiem 
 
Nie zapomnij… 
@ modlitwę należy wcześniej przygotować. 
@ 30-45 min. 
@ refleksja po… (5-10 min.)  
[według klucza: treść / metoda / OWOC tego spotkania z Panem]  
 
KROKI MODLITWY MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ… 
 
Modlitwa przygotowawcza:  
Aby wszystkie moje zamiary, myśli, pragnienia…  
[spróbuj wyrażać sens tej modlitwy własnymi słowami] 
 
Obraz do modlitwy:  
Wyobraź sobie modlącego się Mojżesza. Jego pokora w rozmowie z Panem, a za razem bezpośredniość i konkret. 
 
Modlitwa o owoc:  
Proś o to czego pragniesz.  
Proś o wewnętrzne doświadczenie, że Bóg chce iść ze Mną, być Towarzyszem mojej drogi. 
 

1. Daj mi poznać Twoje zamiary, Panie.  
Uczyń słowa Mojżesza swoimi słowami. Zaproś Go do wszystkich niepokojów związanych z tą bliższą i 
dalszą przyszłością, Twoim szlakiem życiowym. Tak jak Mojżesz-przyjaciel Boga, przypomnij Bogu o tym, 
co ci obiecał… 
 

2. Znam Cię po imieniu. 
Mówić do kogoś po imieniu, oznacza dobrze kogoś znać, być z nim w wystarczająco bliskiej relacji. Bóg 
zna Ciebie, Twoje mocne, ale też słabsze strony. Wzywając Cię po imieniu doskonale wie kogo wzywa, 
przyzywa. Przez posłuchaj w jaki sposób Bóg wypowiada Twoje imię i bez zwłoki dodaje: Uczynię to, o 
co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu… 
 

3. Ja pójdę z tobą.  
Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli? Bóg nie obiecuje, że wszystko będzie dobrze, ale po prostu 
chce wyjść i iść ze swoim ukochanym ludem, z Tobą. Krok za krokiem, etap po etapie. „Ja jestem” jest z… 
i pośród... Wierny Towarzysz drogi. Dla Mojżesza jest wystarczające by Pan podążał wiernie z tymi, któ-
rzy są w drodze. Przyjrzyj się swojej relacji, czy jesteś człowiekiem, który chodzi z Bogiem? 

 
Rozmowa końcowa:  
Spójrz na wiernego Przyjaciela Twojej drogi. Wypowiedz przed Przyjacielem poruszenia płynące z tego spotka-
nia z Nim. Zwróć się do idącego ramię w ramię z Tobą: Ojcze Nasz… 
 
 
Nie zapomnij także o refleksji po… 
 
 
Kiedy następna medytacja? 


