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WSPÓLNOTA DLA CHWAŁY OJCA

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie si ę moimi uczniami.  
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miło ści mojej! J 15,8-9

Chwała Boża to przejaw miłości Bożej. Tajemnica chwały Bożej staje się zatem bardziej uchwytna, 
jeśli  rozpatruje  się  ją  w perspektywie prawdy o Bogu Miłości.  Miłość,  która stanowi  istotę  życia 
Boskiej Trójcy, ze swej natury nie oczekuje niczego i oddaje wszystko w sposób uprzedzający. Chwała 
Boża jest więc przejawem wszechogarniającej miłości Boga względem stworzeń. Jeśli zatem człowiek 
w różnych sytuacjach swojej codzienności odpowiada miłością na miłość Bożą, to wchodzi w komunię 
z Bogiem i w ten sposób oddaje Mu chwałę. Innymi słowy, oddać chwałę Bogu, to przyjąć dar Jego 
miłości, żyć nią na co dzień i wcielać ją w życie.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego / „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasz a Kempis

Z Pisma Świętego:
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga,  ale że On sam nas umiłował  

i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas  

umiłował,  to  i  my  winniśmy  się  wzajemnie  miłować.  Nikt  nigdy  Boga  nie  oglądał.  Jeżeli  

miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 1 J 4, 10-12

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed  

Jego  obliczem. Z miłości  przeznaczył  nas  dla  siebie  jako  przybranych synów przez  Jezusa  

Chrystusa,  według  postanowienia  swej  woli,   ku  chwale  majestatu  swej  łaski,

którą obdarzył nas w Umiłowanym. Ef 1, 4-6

Z „O Naśladowaniu Chrystusa”:
Kto ma w sobie miłość prawdziwą i doskonałą, w niczym nie szuka siebie, lecz pragnie tylko,  

aby okazywała się we wszystkim chwała Boża. Nie odczuwa do nikogo zawiści, bo osobiste  

zadowolenie jest mu obce, nie pragnie cieszyć się w sobie samym, lecz pragnie być szczęśliwy 

jedynie w Bogu, który jest ponad wszelkie szczęście ziemskie. Nikomu nie przypisuje żadnego 

własnego dobra,  ale wszystko odnosi do Boga, z którego jak ze  źródła wypływa wszystko  

i w którym wszyscy święci zażywają ostatecznego odpocznienia. O, gdybyś miał w sobie choć 

iskrę prawdziwej miłości, zrozumiałbyś, jaką marnością jest cała świetność świata.

/Rozdz. XV ust. 3/

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym, jak 

te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 
Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 
w  nich  usłyszane  Słowo  Boże  i  inne  teksty.  Wypowiedzi  zwykle  zaczynamy  od 
przytoczenia jednego  z wersetów, którego dotyczy ta refleksja. 
Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy 
z odpowiedzią na pytanie:

Jak doświadczam Bożej chwały / Bożej miłości we wspólnocie? - osobiste świadectwo.

Kiedy moje życie może przynosić chwałę Bogu?

5. Modlitwa dziękczynienia i uwielbienia 


