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Modlić się to pragnąć poznać Boga i doświadczyć jego chwały
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".
Wj 33, 18-19
1. Wprowadzenie
Modlitwa jest nieraz wprost rozpaczliwym wołaniem: „Boże, pokaż mi swoje oblicze!". To natrętne
wołanie, czasem wprost rozpaczliwy krzyk, pozostaje prawie zawsze bez odpowiedzi. Choćbyśmy nie
wiem jak natężali swoją wolę, nie wiem jak gorąco wołali, to Bóg nam się nie objawia, nie pokazuje
nam swego oblicza. Tak zwyczajnie po ludzku pragniemy słodkiego doświadczenia, jakiegoś stanu
zachwycenia z tego powodu, że Bóg nam się pokazał, a Bóg chce byśmy doświadczali Jego obecności
inaczej. Nasze spotkanie z Bogiem w tym życiu nie dokonuje się przez oglądanie oblicza Bożego, ale
przez wiarę. Wiarę, że Bóg jest obecny we mnie, w drugim człowieku, w Najświętszym Sakramencie,
w Kościele, w „widzialnych znakach niewidzialnej łaski”.
Ważne jest zrozumieli sens pozornie nieudanej modlitwy, w której nie doszliśmy do tego, żeby
doświadczyć Boga i zobaczyć Jego oblicze. Jeżeli trwamy na tej modlitwie, jeżeli ciągle na nowo ją
podejmujemy, jeżeli już nie ma w naszym życiu dnia, w którym byśmy nie podjęli próby spotkania się
z Bogiem - choćby długi czas rezultatem tej próby było tylko stwierdzenie: „nic mi się nie udało" - to
taka modlitwa ma ogromną wartość. Dlatego prośmy tak, jak Mojżesz: «Spraw, abym ujrzał Twoją
chwałę». Pielęgnujmy w sobie tę tęsknotę i pragnienie Boga, ale równocześnie umiejmy dostrzec drogi
Boże, zrozumieć, na czym polega wiara i zaufanie Bogu.

2. Odkrycie
Poprośmy uczestników spotkania o refleksję (w oparciu o osobiste doświadczenia
i poniższe fragmenty Pisma Św.)
Jaka postawa otwiera na doświadczenie Bożej chwały?
Kiedy możemy doświadczyć Bożej chwały?

A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to
pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: "Usuńcie kamień!" Siostra
zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni
w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. /J 11, 38-40/
Wiara jest niezbędna, by Bóg mógł działać w naszym życiu. Wiara w to, że On chce
objawić nam siebie i swoją chwałę, że chce być obecny, że chce działać. Trzeba więc
usunąć kamień. Co jest moim kamieniem?

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który
jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem
swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na
wysokościach. /Hbr 1,1-3/
Wiara w Jezusa Chrystusa, przyjęcie Go jako swojego Pana i Zbawiciela, zawierzenie Mu
swojego życia, sprawia, że Jezus może wejść w nasze życie i je przemienić. Jezus
objawia swoją chwałę zwyciężając mój grzech, lecz ja muszę mu ten grzech oddać,
objawia swoją chwałę oczyszczając moje serce, lecz ja muszę to serce otworzyć
i zgodzić się na Jego panowanie.

3. Zrozumienie
Co jest naszym ostatecznym celem?
Jaki jest plan Boga wobec nas?

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go
takim, jakim jest. /1J 3,2/
Widzieć Boga. Gdy zobaczę Boga, będę podobny do Niego, będę kochał jak On, będę
oglądał pełnię Jego chwały i nic mnie już od Niego nie oddzieli.

4. Zastosowanie
Dlatego już teraz oddaj Bogu chwałę !
Zakończmy spotkanie modlitwą uwielbienia Boga*
* Modlitwa uwielbienia Boga
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga [...] Uwielbienie jest tą formą modlitwy,
w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go
dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale
dlatego że ON JEST." (KKK 2639)
Uwielbiamy Boga - nie ze względu na Jego czyny, za Jego łaski, dary, za coś.
Uwielbiając Boga, skupiamy naszą uwagę na Bogu samym. Nie prosząc
o pomoc, o rozwiązanie problemu. Bóg jest jedynym obiektem naszej modlitwy.
Uwielbienie to przygotowanie do chwały wiecznej, do doświadczenia tego, czego „ani
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2,9).

