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Poznaj na nowo modlitwę Ojcze nasz

Istotą modlitwy jest to, że nadal jestem wierny BYCIU z Bogiem. Bóg nie chce i nie
potrzebuje niczego więcej od żadnego z nas - tylko naszej wiernej obecności. Moje ciało
może być na modlitwie, a mój umysł i duch mogą wymykać się z dziesięcioma tysiącami
rozproszeń i nadal jest w porządku. Wracam do mojego zamiaru: być w jedności z Bogiem,
być obecnym, być tu i teraz z Tym, który trzyma mnie blisko i nigdy nie pozwoli mi odejść,
bez względu na to, jak pusty, samotny, rozkojarzony czy zły mogę się czuć.

Modlitwa nie polega na tym, by Bóg wymazał wszystkie okoliczności, w jakich się
znajdujemy. Modlitwa polega raczej na tym, by ta Kochająca Obecność pozostała z nami i
nigdy nie odeszła. Chodzi o to, by Bóg nas zachęcał i kochał, kiedy staramy się dobrze żyć.
Chodzi o to, że Bóg nas prowadzi i pokazuje nam, w jaki sposób mamy się rozwijać.

PRZECZYTAJ

Wy módlcie się w taki sposób:
Ojcze Nasz, który jest w niebie,

Niech świętość otacza Twe imię.
Niech Twoje Królestwo nastanie
I Twoja wola ziemią zawładnie

Tak, jak włada niebem.
Prosimy Ciebie, daj nam dziś

Naszego powszedniego chleba.
I przebacz winy tak jak my

Wobec nas winnym przebaczyliśmy.
Bądź przy nas także w chwili próby,

Aby zachować nas od złego,
Ponieważ Twoje jest Królestwo,
Moc i chwała – na wieki. Amen

- Ewangelia Mateusza 6 : 9-13

TERAZ PATRZ GŁĘBIEJ:

Ojcze Nasz, który jest w niebie,

Rozważ tę prawdę - spójrz na fragmenty o Bogu jako Ojcu. Napisz kilka prawd i/lub
kłamstw na temat tego, w co wierzysz o Bogu jako Ojcu w ciągu ostatniego miesiąca. Ojciec
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w niebie? Czy to dobra czy zła wiadomość? Jakie jest niebo? Dlaczego jest to ważne, że jest
w niebie?

Niech świętość otacza Twe imię.

Zastanów się nad tym i bądź aktywny w modlitwie. Jak wygląda otoczenie Jego imienia?
Dlaczego Jego imię jest tak święte i dlaczego jest to ważne, aby powiedzieć Mu, że jest
święty? Uwielbiaj Go w Jego świętości poprzez: wstawanie, kładzenie się, taniec, robienie
siebie małym, klaskanie, bycie cicho, śpiewanie, krzyczenie z radości, powtarzanie “Święty”.
"Otocz" Jego święte imię w wierze. Fil 2:5-11, Iz 6:3, Obj 4:8

Niech Twoje Królestwo nastanie

Przeczytaj kilka wersetów z Mateusza o Jego królestwie: Mt 3:2, 6:33, 13 (cały), 18:23-35;
19:24, 24:14, 25:34 Co te wersety mówią do ciebie o Jego królestwie? Jakieś nowe refleksje
na temat Jego królestwa? Dlaczego chcesz, aby Jego królestwo przyszło?

I Twoja wola ziemią zawładnie Tak, jak włada niebem.

Spójrz jeszcze raz na Jezusa w ogrodzie. Mt 26:36-42

Zapisz obszary Twojego życia, które są trudne do oddania Jego woli, na małych karteczkach.
Następnie trzymaj je w otwartych dłoniach i oddaj Bogu. Poddaj się. Wyobraź sobie siebie
stojącego przed Nim z szeroko otwartymi rękami. Co On ci o tym mówi? Jak myślisz, jak On
się czuje? I co czujesz? Następnie wyrzuć te kawałki papieru do kosza. Teraz są Jego.

Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba.

Rozejrzyj się wokół siebie i wewnątrz siebie i podziękuj Mu za to, co ci dał DZIŚ. Napisz listę
wszystkich rzeczy/sytuacji/osób, za które jesteś wdzięczny.

I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy.

Jest ktoś komu musisz wybaczyć? To, co zrobił, nie jest niczym podobnym do tego, co ty
zrobiłeś Panu swojej duszy. Zrób to dzisiaj. Może ten ktoś to ty sam. Łk 23:34

Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego,

Pomyśl o próbie, przez którą przechodziłeś, kiedy Bóg był bardzo blisko.

1. Przygotuj czystą kartkę papieru.
2. Na środku kartki, napisz słowo, które symbolizuje ten proces.
3. Narysuj kształt wokół słów, aby rozpocząć swój rysunek. To jest twoja przestrzeń

modlitewna. Zacznij bazgrolić sobie wokół niej, słowami dziękczynienia za Jego
obecność i za to, w jaki sposób ci pomógł. Oddaj swoje słowa Bogu w modlitwie.
Rysuj sobie w ciszy lub mów głośno do Boga.
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4. Dodaj do swojego rysunku imiona innych ludzi, imiona Boga lub zapisz fragmenty
Pisma Świętego. Narysuj kształt wokół każdego zestawu nowych słów, aby
stworzyć oddzielną przestrzeń modlitwy. Bazgrol wokół nich i módl się.

5. Zrób pauzę i powiedz "amen" pomiędzy każdą z przestrzeni modlitwy.

Nie przejmuj się jakością artystyczną swoich „bazgrołów ” Po prostu pozwól swojemu
długopisowi narysować, a twój umysł skupi się na twoich modlitwach

Możesz modlić się o różne rzeczy za pomocą tej metody - imiona Boga, imiona osób, o które
się modlisz, wersety z Biblii lub inne potrzeby modlitewne. Kluczem jest uwolnienie słów do
Boga podczas rysowania. Spraw, by twoje „bazgrolenie” stało się modlitwą.

Ponieważ Twoje jest Królestwo, Moc i chwała – na wieki.

● Wyjdź na spacer: idź na niespieszny spacer, w ciche i piękne miejsce. Wcześniej
wypisz w notesie wszystkie zmartwienia i zadania do wykonania. Pomoże ci to
odprężyć się psychicznie. Wyjdź na spacer i świadomie zwolnij tempo, w jakim
idziesz. Poczuj każdy krok, gdy spokojnie stawiasz stopę na ścieżce. Napnij i rozluźnij
dłonie, ręce, ramiona i nogi. Świadomie zacznij wolniej oddychać.

● Bądź uważny: zacznij przyglądać się temu, co cię otacza. Zwróć uwagę na ciepło
słońca na swojej skórze i podmuch wiatru na twarzy, dźwięki wydawane przez ptaki
na drzewach, odgłosy poruszających się gałęzi i liści. Przyjrzyj się niebu i chmurom,
trawie i korze drzew, odgłosom innych ludzi i zapachom, które cię otaczają.

● Zatrzymaj się: potem, siedząc lub stojąc, wybierz jeden widok, dźwięk, zapach lub
jedno wrażenie, na którym się skoncentrujesz. Przyglądaj się mu, smakuj,
kontempluj, rozmyślaj o nim. Skup całą swoją uwagę na tym kwiatku, śpiewie ptaka,
źdźble trawy czy śmiejącym się dziecku. Z początku możesz potrzebować policzyć do
trzydziestu, aby nie dać się rozproszyć innym rzeczom. Twoim celem jest być tu i
teraz, przyjąć dary danej chwili, być gotowym, by widzieć, słuchać, czuć i poznawać.

● Będąc coraz bardziej świadomym przyrody, piękna, natury, która cię otacza i
doświadczając jej, zaczniesz być coraz bardziej świadomym Stwórcy, który uczynił
wszystkie te rzeczy. Jeśli czujesz się z tym komfortowo, spróbuj modlić się
następującymi słowami, gdy siedzisz i słuchasz:
Boże, Stwórco,
objaw mi coś o sobie poprzez to, co widzę i czego doświadczam.

Amen (słowo „amen” jest używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”)


