
Rugăciunea 
de toate zilele



Îmi voi aminti că sunt un copil al lui Dumnezeu, care am fost creat din Iubire. Am fost
ales, sunt bun, sfânt și am un scop... o misiune de îndeplinit aici pe Pământ înainte de a
mă întoarce la Tatăl Nostru. Merit să fiu tratat ca o persoană care are valoare și
demnitate.

Azi, voi accepta boala mea sau cea a unui membru al familiei mele ca pe un prieten,
căutând să învaț și să înțeleg misterul lui Dumnezeu și al Vieții.

Nu voi permite ca stigmatizarea bolii mintale să mă învingă în această zi. Voi alege să
am putere asupra stigmei, detașându-mă de aceasta.

Voi vorbi astăzi cu cineva, care mă va încuraja să văd bunătatea și sfințenia mea de
copil al lui Dumnezeu. Poate ne vom ruga împreună unul pentru celălalt.

Nu  voi  uita  de  simțul  umorului  și  voi  căuta  motive  să  râd  și  să  fiu  fericit. 
 Bucuria  în liniște va fi scopul meu.

Voi citi un pasaj din Sfânta Scriptură sau dintr-o carte de rugăciune, de inspirație sau
de lectură spirituală, care mă va încuraja să am încedere și să sper în puterea și
dragostea lui Dumnezeu.

Voi găsi în această zi douăzeci de minute de singurătate, tăcere, rugăciune. Dacă
mintea mea nu se va liniști, dacă nu voi avea gânduri senine, mă voi ruga pentru
aceasta la Dumnezeu. Dacă voi simți nevoia, voi asculta muzică instrumentală
liniștitoare sau muzică inspirațională/religioasă pentru a mă liniști și a-mi aminti că
Dumnezeu îmi este aproape.

Mă voi plimba în aer liber admirând răsăritul, apusul, cântecul păsărilor, culorile
liniștitoare ale naturii... seninătatea din iarba verde, cerul albastru, gingășia florilor de
primăvară și apele limpezi ale unui râu, lac sau pârâu. Îmi voi aminti că totul în natură
este o reflectare a Creatorului, care ne iubește așa cum suntem.

Mă voi bucura să știu că fiecare dintre noi este creat diferit pentru că anume prin
diferențele noastre putem fi un întreg mai puternic și mai frumos. Fiecare reflectăm un
aspect diferit al misterului Vieții și al lui Dumnezeu. Atât în mod individual, cât și
împreună suntem o Capodoperă!

Domnul este nădejdea și bucuria mea. Îl voi cinsti, slăvi și lăuda pe Domnul știind și
având încredere în ceea ce mi-a sortit. Noi nu vrem să suferim, dar anume suferința
noastră ne poate face să fim mai puternici, să avem mai multă compasiune și să fim
mai iubitori față de ceilalți... frații și surorile noastre. Chiar dacă tânjesc după
Dumnezeu, știu că El tânjește și mai mult după mine. Azi, mă voi odihni în liniște știind
acest lucru.

Amin.


