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UWIELBIENIE BOGA
POPRZEZ MODLITWĘ

6.

Elementy modlitwy.
Zazwyczaj modlitwa kojarzy nam się wypowiadanymi przez nas
słowami skierowanymi do Boga w naszych myślach lub na głos. Modląc
się dziękujemy, prosimy o nas samych lub naszych bliskich. Czasem
również, w chwilach zachwytu, podziwiamy czy komplementujemy
wielkość i majestat Boga. Modlitwa składa się z różnych elementów.
Możemy to zobaczyć studiując Modlitwę Pańską.

Przeczytaj: Ew. Mateusza 6,9-13
Ta modlitwa nie miała być serią zdań jakie powinniśmy powtarzać
kiedy chcemy zwrócić się do Boga, ale pokazała nam co w modlitwie
wyrażać.
Ojcze nasz - wskazuje na głęboką relację jaką mamy z Bogiem.
który jesteś w niebie - wiarę w to jaki Bóg jest
Niech świętość otacza Twe imię - uwielbienie
Niech Twoje Królestwo nastanie - oczekiwanie na Boże panowanie
Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem - poddanie się
woli Boga
Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba - prośby
I przebacz winy - wyznanie grzechów
tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy - współczucie
Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego zależność od Boga, chęć posłuszeństwa
Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen - uznanie mocy
i chwały Boga

Zastanów się:

Na jakim elemencie skupiasz się najbardziej w swojej modlitwie?
Jakich elementów w ostatnim czasie brakowało w twojej modlitwie?
W ciągu tego tygodnia spróbuj zwrócić na nie większą uwagę
i wprowadzić je do swojej rozmowy z Bogiem.
W naszej kulturze często rzeczą bardziej naturalną jest zwrócenie

komuś uwagi i słowa krytyki niż słowa docenienia i komplementy.
A skoro ciężko nam zdobyć się na słowa docenienia wobec ludzi,
ciężko nam będzie odnieść to także to wobec Boga. Uwielbienia
Boga możemy uczyć się przez czytanie Psalmów.

Przeczytaj: Psalm 145
Zastanów się:
Wyszukaj wszystkie zwroty, w jakich autor docenia czy komplementuje
Boga oddając mu w taki sposób chwałę.

Zadanie praktyczne:

Pomyśl o cechach Boga oraz Jego działaniach, za które jesteś niezwykle
wdzięczny, a następnie pomódl się 10 zdaniami rozpoczynającymi
się słowami „Boże uwielbiam Cię, ...”, mówiąc Bogu za co i z jakiego
powodu Go uwielbiasz.

