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Charis, łaska, dar
Charyzmat jest “szczególną łaską”, “szczególnym darem”.

gotowości do realizacji dobra (dotyka woli) i udziela konkretnej zdolności do jego
realizacji
Wolny dar Ducha Świętego:
• nie można na niego zasłużyć,
• ani go wypracować.
Odbiorcą (nosicielem) charyzmatu jest
pojedynczy chrześcijanin
(niezależnie od miejsca w Kościele, święceń, stanu itd.).

Innymi słowy charyzmat jest darem Ducha Świętego, który pomaga człowiekowi
dostrzegać dobro, które jest do wykonania, umacnia w nim pragnienie jego realizacji
oraz sprawia, że jest zdolny je zrealizować.

Uściślenia pojęciowe co do modlitwy
charyzmatycznej
KKK 799: Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne są
łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi;
• zostają udzielone w celu budowania Kościoła,
• dla dobra ludzi
• oraz ze względu na potrzeby świata.

Tak więc określenie “modlitwa charyzmatyczna” odnosi się niejako do każdej
modlitwy (ponieważ modlący się chrześcijanin jest nosicielem charyzmatów).

Nie ograniczajmy modlitwy charyzmatycznej tylko do wspólnot
charyzmatycznych:
i nie dzielmy ludzi we wspólnocie na “charyzmatyków”
i “niecharyzmatyków”,
na lepszych i gorszych...

Dar języków
Osoba obdarzona glosolalią posiada nad nią pełną kontrolę, to znaczy
zawsze może zrezygnować z jej używania i co najmniej częściową kontrolę
taką, że w wielu przypadkach może w sposób wolny inicjować używanie
tego daru.
Wolność ta jak się wydaje zależy od treści tego, co jest wypowiadane glosolalia może być bowiem modlitwą uwielbienia (wówczas pozostaje w
pełni pod kontrolą nosiciela)
lub też może być “mową ku zbudowaniu” wspólnoty, pewnym rodzajem
proroctwa (wówczas jest silniej uzależniona od bezpośredniego działania
Ducha Świętego, który chce przekazać wspólnocie swoje słowa).

Modlitwa wspólnotowa a osobista
Dobre spotkanie modlitewne bazuje
na naszej osobistej modlitwie w ciągu tygodnia.
Kiedy spotykamy się razem, nasza wspólna modlitwa:
jest albo sumą naszej wierności słowu Boga i słuchania Ducha Świętego w ciągu
minionego tygodnia,
albo sumą naszych zaniedbań.

Jeśli nie rozmawiamy z Bogiem prywatnie i osobiście
– nie będziemy Mu mieli zbyt wiele do powiedzenia,
gdy schodzimy modlić się wspólnie.

Modlitwa uwielbienia
Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której
człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż 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). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej
bezinteresowną formą modlitwy.
Pamiętajmy:
• dziękczynienie to podziękowanie Bogu za to, co dla mnie zrobił
• uwielbienie to że jest i jaki jest.

Nie wysławiam Pana za coś co dla mnie zrobił, ale dlatego, że jest.
Wielbię Go w Jego Bóstwie, Mądrości, Mocy, Majestacie i Chwale. Wielbię w
Jego Miłosierdziu, dobroci, delikatności i dyspozycyjności, bliskości i trosce –
zwłaszcza wtedy, gdy niespecjalnie je odczuwam.
Koncentruję się na Nim, a nie na sobie.
Trwając w uwielbieniu przywracam Bogu właściwe,
czyli pierwsze miejsce w moim życiu.

Modlitwa uwielbienia c.d.
Modlitwa uwielbienia to antidotum na nieskuteczną (według nas)
modlitwę prośby.
Niska skuteczność modlitwy prośby bierze się między innymi właśnie stąd,
• że o wiele łatwiej przychodzi nam koncentrować się w niej na sobie i
swoich problemach, niż na Panu Bogu;
• nie zawsze prosimy o prawdziwe dobro dla siebie, a nawet jeśli, to
niekoniecznie jest to rzeczywiście dobro dla nas
(nie da się przecież realizować wszystkich możliwych i dostępnych dóbr w
życiu; wielokrotnie potrzebujemy Bożej podpowiedzi i światła, by dokonać
słusznego wyboru).
• prosimy o coś dobrego i zgodnego z wolą Bożą, ale w niewłaściwym czasie
(na przykład chcemy czegoś za wcześnie lub zbyt szybko).

RADOŚĆ

ROZGORYCZENIE, ZNIECHĘCENIE

Modlitwa uwielbienia c.d.
Każdy czas jest odpowiedni, by uwielbiać Pana.

Nie ma obawy, że uwielbię Go w niewłaściwym momencie.
Wręcz przeciwnie: im bardziej moment wydaje się
niewłaściwy (bo jestem smutny, zmęczony, zniechęcony,
czuję się odrzucony lub skrzywdzony), tym gorliwiej i dłużej
warto trwać w uwielbieniu.

Modlitwa uwielbienia c.d.
Uwielbienie dziełem Ducha Świętego – widzimy to
Modlitwa uwielbienia, chwały, jest najwspanialszą, ale i najtrudniejszą.
Sama ludzka rozumność, same siły psychiczne nie wystarczą. Konieczny
jest szczególny udział Ducha Świętego - Mówi o tym Pismo św:
- tak napełnieni Duchem Świętym wielbili Boga: Maryja, Zachariasz, Symeon, także
sam Jezus, który „rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię Ojcze....
(Mt 11,25n.;Łk 10,21.)
- Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego głosili wielkie dzieła Boże, [...] wielbili
Boga (Dz 2,11.47), a potem także ci, którzy doświadczali przez nich uzdrowienia
(Dz 3,8.9; 4,21; 11,18),
- także poganie mówią językami i wielbią Boga, gdy dar Ducha został wylany na nich
(Dz 10,46)

Sposoby uwielbienia Boga
a/ Adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie
b/ Psalmami
c/ Modlitwą uwielbienia ułożoną przez świętych, np. św. Franciszka modlitwa
„Uwielbienie Boga Najwyższego”
d/ Modlitwą spontaniczną
- wynikłą z czytania Słowa Bożego:
uwielbiaj Pana w Jego Słowie (Pismo Św. np. Ef 1, 1-10)
- uwielbiaj Go w życiu innych osób, zwłaszcza tych, którym trudno Ci
przebaczyć; których nie umiesz jeszcze pokochać…
e/ Modlitwą językami – treść zostawiasz Bogu, Twoja jest intencja uwielbienia
f/ Pieśniami
g/ Tańcem

Modlitwa uwielbienia, a grzech
Uwielbienie jednak na niewiele się zda, jeśli trwam w grzechu: nie
przystępuję do spowiedzi, nie przyjmuję Komunii świętej, nie angażuję się
na serio w Kościół. Uwielbienie w stanie grzechu ciężkiego naznaczone
jest fałszem.

To sprzeczny komunikat: niby werbalnie przyznaję Panu pierwszeństwo
w moim życiu, ale w praktyce wcale tego nie potwierdzam.
Nie żyjąc w stanie łaski, odwracam się od Dobra Najwyższego na rzecz
dóbr stworzonych, cząstkowych i prowizorycznych, które nie mogą dać
mi szczęścia (władza, poklask, pieniądz, grzeszne przyjemności, itd.)
Dzięki modlitwie uwielbienia odkrywam, że Bóg sam wystarczy; że tylko
On może do końca wypełnić wszystkie pragnienia i tęsknoty mojego serca,
że tylko ON może dać mi szczęście.

Modlitwa uwielbienia jest trudna, ale daje
radość
Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że modlitwa uwielbienia sprawia, że jesteśmy
radośni, szczęśliwi przed Panem. Zachęcił do jej odnalezienia na nowo, dodając, że
punktem wyjścia jest fakt, iż Pan nas wybrał przed założeniem świata, chociaż tego
nie można pojąć.

"Nie możemy zrozumieć, ani też sobie wyobrazić, że Pan mnie poznał przed
założeniem świata, że moje imię było w sercu Pana. Taka jest prawda! Takie jest
objawienie! Jeśli w to nie wierzymy, to nie jesteśmy chrześcijanami, eh! Może
będziemy napełnieni religijnością teistyczną, ale nie będziemy chrześcijanami! Bycie
chrześcijaninem to wybór, chrześcijan to ktoś wybrany w sercu Boga przed
stworzeniem świata. Także ta myśl wypełnia nasze serce radością: jestem wybrany! I
daje nam pewność siebie" - powiedział Franciszek 16-10-2014.
Aby to zrozumieć, trzeba wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa zrozumieć, tajemnicę
umiłowanego Syna Ojca. "Szczodrze na nas wylał swoją krew w postaci wszelkiej
mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego
postanowienia". To jest trzecia postawa: wejść w misterium, np. na Eucharystii.

Korzyści z modlitwy uwielbienia
- rozpala w nas wiarę i pragnienie Boga; pogłębia przeżywanie dziecięctwa
(bycia synem lub córką Boga Ojca),
- uzdrawia uczucia, relacje, pomnaża miłość do drugiego człowieka,

- uzdalnia do pokochania siebie; do przebaczenia i pojednania
(również z samym sobą),
- ożywia całe nasze życie, w tym życie sakramentalne; sprawia, że łaska, którą
otrzymujemy w sakramentach, skuteczniej nas przenika i przemienia,

- jest potężną bronią w walce z pokusami, ogromną mocą w walce ze złem,
z mocami ciemności,
- rozwija wrażliwość na siebie i innych oraz na dobro, którego często nie widzimy
lub ponad którym przechodzimy do porządku dziennego.
Natomiast, wrażliwość na dobro rodzi w nas radość i wdzięczność.

Przykłady modlitwy uwielbienia
Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku (...)
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja. (Ps 149)

Przykłady modlitwy uwielbienia
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty, Królu nieba i ziemi.
Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy.
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, (św. Franciszek -„Uwielbienie Boga Najwyższego”)

Przykłady modlitwy uwielbienia
3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.
4 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości
5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski. (Ef 1, 3-10)

Co może zawierać modlitwa uwielbienia ?
Zadanie:
napisz swoją modlitwę uwielbienia Boga pamiętając, że możemy uwielbiać
- Boga w Trójcy Świętej Jedynego, całą Trójcę Św.,
- Ojca, Syna i Ducha Świętego, każdą z Osób Bożych,
-

w Jego przymiotach (Ps 145),
w Jego dziełach, które ukazują wszechmoc i wspaniałość Stwórcy (Dn 3,51-91; Ps 148),
w koronie dzieł - człowieku (Ps 8; 139),
w Jego czynach (Ps 103; 146,6-10; 136),
w tym, co dla nas trudne.

Z kim?
- ze wszystkimi stworzeniami: materialnymi i żywymi, z całym kosmosem (Ps 50,6),
- z Matką Najświętszą, Aniołami, Świętymi, duszami w czyśćcu, wszystkimi modlącymi się
na ziemi,
- indywidualnie, wspólnie, społecznie,
Jak ?
- całą indywidualną osobą: duchem, duszą i ciałem (1 Tes 5,23),
- samym ciałem (1 Kor 6,20)

