LUTY 2012
Modlić się to stanąć na świętym miejscu
Rzekł mu [Bóg]: "Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na
którym stoisz, jest ziemią świętą". Wj 3, 5
1. Wprowadzenie
Fragment Pisma Świętego, na którym opieramy drugie spotkanie dotyczące modlitwy
ukazuje nam jak przygotować się do spotkania z Bogiem. By zbliżyć się do Boga trzeba
"zdjąć sandały" - zostawić wszystko to co moje i zwrócić się ku Bogu, ku świętości.
Trzeba nauczyć się pokory, by nauczyć się oddawać cześć Bogu. Bóg chce byśmy się
odsłonili, bez butów, które chronią przez zranieniem odkrywamy prawdę o naszej
słabości - po to by odkryć moc Bożej miłości. Bóg nie chce nas zawstydzić, czy
upokorzyć, Bóg chce byśmy nie lękali się naszej słabości, bo On jest z nami, On jest
naszą mocą. To On czyni miejsce spotkania z Nim, miejscem świętym.

2. Odkrycie
W oparciu o poniższe fragmenty Pisma Świętego oraz nasze osobiste
doświadczenia odpowiedzmy na pytania:
Co to znaczy stanąć przed Bogiem w prawdzie?

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Moją ofiarą,
Boże, duch skruszony,nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
/Ps 51, 5.19/
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma. /Ps 55, 23/
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy
jestem na drodze nieprawej,a skieruj mnie na drogę odwieczną! /Ps 139, 23-24/
Jak znaleźć święte miejsce, miejsce spotkania z Bogiem?

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie
mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich,
jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.
On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą
powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali
Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko
od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. /Dz 17, 24-28/
3. Zrozumienie
Kiedy mogę przebywać w obecności Boga, kiedy mogę stanąć na świętym
miejscu? - co mi pomaga, co przeszkadza?
Kształtowanie jakiej postawy zbliża do Boga - zachęćmy do podzielenia się swoim
doświadczeniem odkrywania Bożej obecności, kiedy mamy świadomość tego, że On jest
obecny, że to On zaprasza, że czas modlitwy jest czasem przygotowanym przez Boga.

4. Zastosowanie
Jakie miejsce mogę uczynić swoją "ziemią świętą", świętym miejscem
modlitwy?
Jak mogę o nią dbać?

