PAPRASTI ADORACIJOS MALDOS APMATAI	ADORACIJA SU EVANGELIJA PAGAL JONĄ
AGAPE
Agape - raikiškas žodis. Naujajame Testamente jis reiškia
dievišką meilę, kuria Dievas mus myli ir kurią teikia mums.
Ateinu. Toks, koks esu. Su visu savimi. Tikiu, kad
Jėzui svarbus mano buvimas čia ir dabar. Jis manęs
laukia, mane pažįsta ir priima. „Tu čia. Aš čia". Jis
man sako: „Mylėk mane toks, koks esi. Aš žinau ta-
vo varganumą, trapumą, žaizdas. Aš matau tavo nuo-
dėmes bei silpnumus. Vis dėlto tau sakau: Duok man
savo širdį, mylėk mane toks, koks esi. Aš noriu tavo
vargingos širdies meilės. Vaikeli, leisk man mylėti
tave. Aš trokštu tavo širdies".
Garbinu. Savo širdyje kartoju garbinimo ir  šlovinimo žodžius. Galiu širdyje giedoti: „Garbinu Tave,  šlovinu Tave. Tu mano Viešpats. Tu mano Gelbėtojas. Tu mano Ganytojas. Garbė Tau,  Kristau, mylimasis Tėvo Sūnau..."
Ačiū. Įvardiju, už ką noriu padėkoti Kristui. Tyloje
savo širdimi apkabinu Jį. „Kuo aš Viešpačiui atsidė-
kosiu už visa gera, ką Jis man padarė?"
Prašau. Įvardiju, ko trokštu sau ir kitiems. Nereikia
daug žodžių. Galiu suminėti pažįstamus ir nepažįsta-
mus žmones ir juos tarsi padėti Jėzaus akivaizdoje,
kaip darydavo moterys, atnešdavusios Jėzui palaiminti
savo vaikelius. Paaukoju savo skurdumą, kad jis taptų
ne kliūtimi, o pasitikėjimo „tramplinu" kilti į Dievą.
„Viešpatie, pasitikiu Tavimi".
Einu. Prisimenu kasdienybę bei žmones, pas kuriuos grįžtu. Prisimenu, kad Jėzus eina su manimi ir pasiryžtu Jį nešti savo broliams ir seserims. Tariu: „Taip".
 Jono evangelijoje dažnai aptinkame Jėzaus žodžius: „Aš
esu“. Adoruodami įsiklausykime, ką Jėzus kalba apie save,
kad labiau Jį pažintume ir pamiltume.
Į kiekvieną sakinį įsiklausykime širdimi, lyg Jėzus, ku-
ris yra čia pat, priešais mane, jį ištartų man. Valandėlę jį
apmąstykime širdies tyloje, paskui atsakykime Jėzui savais
žodžiais.
Aš esu gyvybės duona, aš esu gyvoji duona
(plg Jn 6, 35.48.51)
Jėzus čia kalba apie visišką atsidavimą iki mirties:
Jis yra dėl visų laužoma duona. Jis kviečia valgyti,
t. y. priimti Jį į save, kad Jis niekada nebūtų atskir-
tas nuo mūsų, kad Jis būtų mūsų stiprybė. Nuosta-
bus paprastumas, įstabi dovana!
Aš esu pasaulio šviesa (Jn 8, 12.9, 5)
Jėzus kalba žmonėms, skendintiems naktyje - ne-
žinantiems gyvenimo prasmės, nepažįstantiems tik-
rojo Dievo veido, gyvenantiems melu. Užtarkime
tokius žmones bei save. Jėzaus šviesa gali pasiekti
giliausias mūsų tamsybes. Koks būtų mūsų gyveni-
mas be Jo?
Aš esu vartai (Jn 10,7.9)
Jėzus kalba apie save kaip apie avių vartus ir gany-
toją. Atviri vartai išlaisvina, uždaryti — saugo. Ar
išgyvenu laisvę ir saugumą, kuriuos suteikia tikėji-
mas Jėzumi?
Aš esu gerasis ganytojas (Jn 10, 11. 14)
Ganytojas pažįsta vardu, myli, saugo, šaukia, veda,
gano ir guldo savo gyvybę už kaimenę ir už kiek-
vieną avį...
 Aš esu Dievo Sunūs (Jn 10,36)
Kokią dovaną mums dovanojo Tėvas! Savo vie-
natinį Sūnų... Per Jėzų galime pažinti tikrą Die-
vo veidą — meilę. Kas mato Jėzų, mato ir Tėvą
(plg. Jn 14, 9). Jėzus mus moko mylinčio klus-
numo ir vaikiško pasitikėjimo Dievu.
Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas (Jn n, 25)
Jėzus taip kalba Mortai prie jos brolio Lozoriaus
kapo. Ji atsako: „Taip, Viešpatie, aš tikiu!" O aš
artimųjų mirties valandą arba galvodama(-s) apie
savo mirtį, kaip priimu Jėzų, Jo pergalę prieš mirtį?
Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14,6)
Jėzus ne tik rodo kelią į Dievą, bet per Jėzų, su
Juo ir Jame pažįstame visą Dievo meilės tiesą ir,
priimdami šią meilę, jau gyvename amžinuoju
gyvenimu, Dievo gyvenimu kasdienybėje!
Aš Esu (Jn 8, 24. 28. 57. 13,19)
„Aš Esu" — tai paties Dievo vardas, apreikštas
Mozei degančiame krūme. Aš esu su jumis, su
tavimi kasdien iki pasaulio pabaigos... Eucha-
ristijoje Jėzus yra su mumis!
Kiekvienai maldos pakopai skirk tiek laiko, kiek no-
risi. Nebijok tyliai pabūti, jei jauti, kad tam tave kvie-
čia Šventoji Dvasia. Jeigu šis lapelis padėjo melstis, pa-
siimk jį namo.

