
Nie lękaj się

Tylko Ty Panie wiesz, ile jest w nas głodów, które nas
zżerają, ile jest pragnień, które nie pochodzą  od 
Ciebie. Trzymamy się ich kurczowo, bo boimy się, że
bez tego nasze życie nie będzie mialo sensu. Panie, 
weź je od nas, bo sami nie umiemy się ich pozbyć, Ty
Panie masz moc nad naszymi lękami, wszystkim, co 
nas zniewala. Ty Panie przychodzisz i kładziesz na 
mnie swoją rękę, Ty chcesz być moim oparciemy, Ty 
chcesz być moją opoką, na której od nowa zbuduję 
swój świat, swoje poczucie wartości, Ty jesteś tym, 
który mnie nasyci, chcesz wypełnić mnie nowymi 
pragnieniami, zgodnymi z Twoją wolą. Niech Twoje 
pragnienia wypełnią mnie całkowicie, niech zastąpią 
te moje włąsne, te pochodzące od świata, powstałe 
wskutek zranień, które zostały mi zadane przez 
grzech, przez nieposluszeństwo, przez odrzucenie 
Twojej miłości. Nie chcę już Panie trwać w tym 
swoim dążeniu do szczęścia po mojemu, nie chcę już 
zabiegać o moje bezpieczeństwo na moich 
warunkach, nie chcę już walczyć o swoje poczucie 
wartości, nie chcę już obawiać się, że to wszystko 
mogę stracić, bo nie staram się wystarczająco mocno. 
Panie,wierzę, że Ty chcesz to wszystko zabrać, chcesz
mi dać nową jakość życia. Oczyść mnie z lęków, 
oczyść mnie z mojego zabiegania o akceptację,oczyść

mnie z moich starań o to, by nie musieć sie mierzyć z 
prawdą o mnie samej. Wypełnij mnie swoja odwagą.

Przytul mnie Jezu

Panie, przychodzisz dzisiaj do każdego z nas z takim 
zapewnieniem, że nic nie jest w stanie odłączyć nas 
od Twojej milości. Nawet jeśli ja się odwrócę od 
Ciebie, Ty i tak bedziesz przy mnie, nawet bliżej niż 
wtedy, kiedy doświadczałam Twojej obecności. Ty 
Panie nie chcesz, abyśmy uciekali od Ciebie w tych 
chwilach trudnych, w kórych myślimy, że nie 
zasługujemy na to, by przebywać w Twojej obecności.
Ty sie nie zrażasz naszymi grzechami, nie wymagasz 
od nas, byśmy wpierw pozbyli się naszej grzeszności, 
a potem dopiero przyszli do Ciebie. Ty przychodzisz 
do nas w momencie, gdy jesteśmy najbardziej brudni i
poranieni i chcesz wziąć to wszystko na siebie. Ty 
Panie jesteś większy od moich słabości, większy od 
mojego braku przebaczenia, większy od tego żalu, 
który kryje się w moim sercu. Nie zamykaj się na moc
bożej miłości, nie uciekaj przed nią. Schroń sie w 
bożych ramionach, przylgnij całkowicie do Jezusa. 
Jezu, przepraszam ,że Cię zraniłam swoim egoizmem,
nieposłuszeństwem, żalem, który pielęgnowałam w 
swoim sercu wobec drugiego człowieka. Zajmij się 
moim sercem, ulecz je z tego wszystkiego. Jezu ufam 
Twojej miłości, chcę powócić do Ciebie...



<Kocham cię mówi Pan>

- Ty Panie akcepujesz mnei taką, jaką jestem – 
dziękuję Ci panie

- Ty Panie, zawsze mne będziesz kochał, cokolwiek 
sie nie stanie – dziękuje Ci Panie

- Jetsetm Twoim dzieckiem – dziękuję Ci Panie

- Jestem w Twoim sercu, dziękuję Ci Panie

<Przyjdź i zajmij>

Jesteś Królem <Miłością, Drogą, Prawdą, Życiem>

- Panie, tylko Ty jesteś moim Królem, Panem mojego 
życia, moim Zbawicielem, chcemy Ciebie uwielbiać 
w tej pieśni, wyznawać Ciebie naszym Panem. 
Wyśpiewywać Tobie chwałę – będź królem naszych 
serc, chcę być cały Twój, chcę być cała Twoja – Panie
przyjmij tę chwałę. Nie ma dla mnie Boga poza Tobą.

Oceany

- Panie, chcę iść za Tobą, bo w Tobie jest życie. Ty 
jesteś nieskończonym dobrem, Ty jesteś źródłem 
wszelkiem miłości. Chcę przyjąć tę miłosć od Ciebie, 
chę się nie dzielić z innymi. Zaprowadź mnie tam, 
gdzie tej miłości nie ma, zaprowadź mnie tam, gdzie 
sama pójść nie umiem – proszę Cię Panie

- Panie udziel mi mocy swojego ducha, tchnij moc, 
tchnij milość, niech mnie duch boży przenika, niechaj 
mnie wypełni i uzdolni do wypełnienia mojego 
powołania – proszę cię panie

- Chcę iść Panie po Twoich śladach, tam gdzie Duch 
mnie poprowadzi, dodaj mi odwagi, dodaj mi siły, 
dodaj mi otuchy – proszę Cię Panie

- Abym umiała patrzeć z miłością na bliźniego, nawet 
tego, który jest dla mnie niewygodny, abym umiała 
dostrzec to dobro, które zlożyłeś w jego sercu – 
proszęCię Panie

Wszystkie narody


