PUNKTA DO MEDYTACJI
Na modlitwie można zająć się wezwaniem:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU.

Trójca Święta, Andriej Rublov

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i
czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.
Wprowadzenie I (Wyobrażenie miejsca): Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Postarajmy się
zaangażować naszą wyobraźnię. Możemy to zrobić po swojemu a możemy też wykorzystać
zaproponowany obraz, ikonę Andrieja Rublova – Trójca święta.
Nie będę przedstawiał interpretacji, to tylko dodam, iż jest to wyrażenie przez autora wizyty trzech
aniołów u Abrahama, którzy symbolizują Trójcę – Rdz 18,1-15. Można przy innej okazji poszukać
interpretację tej ikony i wykorzystać ją jako punkta do modlitwy.
W naszej modlitwie niech będzie to obraz, który pomoże nam utrzymać wyobraźnie na modlitwie.
My natomiast siadając przed tymi bohaterami możemy zamknąć tę wyjątkową wspólnotę swoją
osobą. Dołączmy do tej wspólnoty. Możemy zobaczyć w jakich to dzieje się okolicznościach, co
jest wokół?
Wprowadzenie II (Prośba): Prosić Boga Pana naszego o to, czego chcę i pragnę. Prośmy o
większą otwartość na Pana Boga w naszym życiu.
1. CHWAŁA OJCU
Pierwsza Osoba Boska – Bóg Ojciec. Zobaczmy, że od Ojca wszystko się zaczęło. Księga
Rodzaju to moment w którym poznajemy Ojca, On wszystko stwarza, On jest początkiem całej
historii świata, Ziemi, człowieka, mnie samego. Jego słowa, Jego dotyk powołują do istnienia.
Pewno i Mnie powołał do istnienia. Był na samym początku mojego stworzenia. On tak chciał, że
pojawiłem się tu, w tym konkretnym miejscu w konkretnym czasie, pośród konkretnych ludzi.
Czy mam tego świadomość, że za moją osobą stoi Bóg Ojciec? Czy potrafię, próbuję, staram się
oddać Mu chwałę? Jak mogę Mu oddać chwałę?
2. CHWAŁA SYNOWI
Druga osoba Boska – Jezus Chrystus, to Osoba, której zależy na tym abym nie umarł. Abym
nie zginął. Tak bardzo Mu na tym zależy, że oddał za to swoje życie. On umarł za i dla Mnie. Abym
to ja miał życie i miał je w obfitości. I nie tylko kiedyś tam w przyszłości ale już od teraz.

Czy pamiętam na co dzień o tym, że to Jezus umarł za mnie? Czy żyję tak aby tej ofiary nie
zmarnować? Czy swoimi wyborami, decyzjami wskazuję na Jezusa Zmartwychwstałego? Czy
potrafię i staram się oddać chwałę Jezusowi? Jak mogę to zrobić?
3. CHWAŁA DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Trzecia Osoba Boska – Duch Święty. Jezus zapowiadając Ducha Świętego mówił, że przyjdzie
Pocieszyciel i ten który wszystko uczniom przypomni. I podobnie jest z nami. Nam również Duch
Święty przypomina. Przypomina nam o naszym pochodzeniu – że pochodzimy od Boga.
Przypomina nam, że naszym Odkupicielem jest Jezus Chrystus. I wreszcie obdarza nas męstwem,
siłą i odwagą, że możemy śmiało iść przez trudności dnia codziennego.
Czy zdajemy sobie sprawę, że to On nas prowadzi i umacnia na co dzień? Czy staramy się i
próbujemy oddać Mu chwałę? Jak możemy oddać chwałę Duchowi Świętemu na co dzień?
Warto w tej medytacji popatrzeć na te Trzy Osoby Boskie. Warto zobaczyć jak one
współpracują ze sobą, wszystko po to aby mnie zbawić, abym mógł do Nich dołączyć. One są
obecne w moim życiu od samego początku i będą w nim przez całą wieczność. Warto je poznawać i
uczyć się z Nimi współpracować.
Na koniec proszę o wszystkich refleksjach i poruszeniach porozmawiać z Bogiem Ojcem, Jezusem
Chrystusem i Duchem Świętym.
Odmówić: Ojcze nasz lub Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu - 3 razy

