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Uwielbienie jest językiem wstawiennictwa (…). Chciałbym rozróżnić modlitwę osobistą a modlitwę w grupie dwóch, trzech, 
czterech osób; w chwili, gdy stajemy do modlitwy z braćmi i zrzucamy z siebie ciężar, wyrażamy jednocześnie swoje 
wszystkie trudności, bracia biorą ten ciężar także na swoje barki. To dlatego Jezus powiedział: „Jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie” (Mt 11,30) oraz: „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2) Rozumiem to tak: „Jeśli jedni drugich 
brzemiona nosicie, są one słodkie i lekkie”.

Życie wspólnotowe jest niezastąpione, jeśli chcemy czuć wsparcie, być umocnieni w wierze i jedności. Modlitwa w 
intencjach, które nosimy w sercu, wstawiennictwo jeden za drugiego są bardzo ważne. Czujemy się wtedy mocniejsi, 
bo wspierani przez braci, mamy w sobie większy spokój. Tak podbudowani, możemy przyjść na uwielbienie w większym 
gronie. W modlitwie w dużym zgromadzeniu składamy w Sercu Jezusa wszystkie troski świata, mówiąc Mu: „Cierpiałeś 
za nas wszystkich, cierpiałeś o wiele bardziej niż my, nosisz nas i nasze sprawy, uwielbiamy Cię, choć nie rozumiemy, jak 
bardzo nas kochasz i jak bardzo za nas cierpiałeś, tysiące razy bardziej, niż my cierpimy, Ty nas wszystkich gromadzisz 
w swym Sercu”.

W tym momencie sprawdzana jest nasza wiara. Łatwo jest wierzyć indywidualnie, ale trzeba także mieć wiarę dla innych, 
móc powiedzieć Panu: „Umarłeś, cierpiałeś za wszystkich nas, ufam Tobie, Ty przyszedłeś, aby nas zbawić i odkupić 
świat. Przynoszę przed Twój krzyż troski i cierpienia także tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze swej biedy. Pragnę Cię 
uwielbiać, bo Ty wszystko przenikasz, masz moc wszystko przemienić, zbawiasz nas nieustannie”. Uwielbienie jest także 
formą modlitwy wstawienniczej. Nie da się tego wyrazić słowami. Całe cierpienie, cała ludzka bieda, wobec nieskończonej 
dobroci i miłosierdzia Pana! Cały świat uratowany dzięki Niemu! Tak po prostu. W radości uwielbienia zanurzam ogrom 
cierpienia. Mam siłę je nieść, bo wiem, że brat obok również je dźwiga. 
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