MAJ 2012
Modlić się to wstawiać się do Boga

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce
Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim.
Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony.
W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione
wysoko. /Wj 17, 11-12/
1. Wprowadzenie
Nie raz zadajemy sobie pytanie, czy być na polu bitwy z mieczem w dłoni (tzn.
zaangażować się w działanie), czy też oddalić się na górę i po prostu mieć uniesione
w modlitwie ręce. Księga Wyjścia mówi nam, że obie rzeczy są ważne, ale istotniejsza
jest ta druga. Bo bez modlitwy na nic się zdają wysiłki walczących, ich siła,
wyćwiczenie, zdolności, przebiegłość, strategia. Najistotniejsza jest świadomość Bożej
obecności, tego, że Bóg towarzyszy tym, którym przyrzekł towarzyszenie. Wzniesione
ręce Mojżesza są symbolem modlitwy, zaufania do Boga, że On nie opuści człowieka
w jego zmaganiach o przestrzeń do życia. Wzniesione do góry ręce są naszym
wkładem w dzieło Boga, które On dokonuje naszymi rękami. Nie zawsze nam się
udaje na tyle być wytrwałym w modlitwie, by nie ulec własnemu aktywizmowi;
dlatego dobrze jest sobie zapewnić wsparcie innych, którzy podtrzymają w
zmęczeniu, zniecierpliwieniu i zniechęceniu.
2. Odkrycie
Poprośmy uczestników spotkania o refleksję (w oparciu o osobiste doświadczenia
i fragment Pisma Św.) na temat mocy modlitwy wstawienniczej
Co jest najważniejsze w modlitwie wstawienniczej?
/wytrwałość, zaufanie do Boga, cierpliwość/

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
"W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym
samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:
"Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza
mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie
zadręczała mnie". Łk 18,1-5
Dlaczego mamy wstawiać się za innymi do Boga?
/kiedy wstawiamy się za innymi, kiedy inni wstawiają się za nas/

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą
pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy. 1 Tm 2,1-4

3. Zrozumienie
Kiedy Bóg wysłuchuje nasze modlitwy?
Odpowiedzmy na to pytanie w oparciu o tekst z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.
Opisuje ona następujące zdarzenie:

„Przed paru dniami, przyszła do mnie pewna osoba z prośbą, żebym się bardzo za
nią pomodliła w jej intencji, bo ma tak ważne i pilne sprawy. Nagle uczułam w duszy,
że nie jest to miłe Bogu i odpowiedziałam jej, że nie będę się modlić w tej intencji –
pomodlę się za nią ogólnie. Za parę dni ta pani przyszła do mnie i podziękowała mi,
że się nie modliłam na jej intencję, ale za nią, ponieważ miała zamiar pełen
mściwości względem pewnej osoby, dla której winna była cześć i uszanowanie na
mocy czwartego przykazania. Pan Jezus zmienił jej wnętrze i sama uznała swoją
winę, jednak zdziwiła się, że przenikłam jej tajemnicę”.
Modlitwa wstawiennicza stawia przed modlącymi się zupełnie nowe wymagania. Człowiek,
zwracający się o pomoc, niejednokrotnie oczekuje konkretnego rozwiązania własnych
trudności albo przynajmniej konkretnej porady. Jeśli jej nie uzyska, może odejść
zawiedziony. Podstawowym wymogiem prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej jest czystość
serca. Jest ona również warunkiem skuteczności modlitwy. Jeśli naprawdę szukamy w swoim
życiu chwały Bożej, jeśli ku Niemu kierujemy nasze najgłębsze pragnienia, to będzie On
odpowiadał we właściwy sobie sposób na każdą, nawet najmniejszą, szczerą prośbę.
Zażyłość z Bogiem sprawia, że wiele naszych potrzeb czy pragnień będzie współbrzmieć
z Jego wolą. Modlitwa, jeśli ma być skuteczna, wymaga często bezpośredniej pomocy Ducha
Świętego.

4. Zastosowanie
Praktykowanie zawierzenia Bogu – modlitwa zaufania
Spotkanie zakończmy modlitwą w oparciu o Psalm 121. Po odczytaniu psalmu
zachęćmy uczestników spotkania do sformułowania własnej modlitwy zawierzenia
siebie i swoich spraw Bogu.

Ps 121
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

