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Aramejska Modlitwa Pańska 

~ dostrajanie się do Kosmicznego Ognia ~ 
 
 

 

 

1) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
 

A-BŁUN DBŁASZMAJA (transkrycja polska) 
 

- O jaśniejąca i wieczna Obecności, która wszystko oświecasz! (pierwsze tłum.) 

- Ojcze-Matko Kosmosu, promienne Światło wszystkiego! (drugie tłum.) 

 

2) święć się imię Twoje; 
 

NITA KADASZA SZMAH 
 

- Przywracamy nasz święty związek z Tobą, oddychając Twym świętym Oddechem. 

- Skup Swoją światłość w nas, gdy oddychamy Twym świętym Oddechem. 

 

3) przyjdź królestwo Twoje; 
 

TETE MALKUUTAH 
 

- Przenikliwe promienie Twojej Mocy i Piękna rozpuszczają naszą  

sztywność/surowość/nieugiętość i jesteśmy teraz otwarci na Twoją wizję dla nas. 

- Wstąp do sanktuarium naszych serc,  

jednocząc w nas święte promienie Twej Mocy i Piękna.  

 

4) bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 
 

NEHŁEJ TSEJWJENAH AJKANA DBŁASZMAJA OP BARAHA  
 

- Poddajemy się Twemu wspaniałemu zamysłowi,  

a nasza mistyczna jedność wypełnia nasze ziemskie formy. 

- Niech pragnienie Twego serca zjednoczy niebo i ziemię  

poprzez nasze święte zjednoczenie. 

 

5) chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
 

HAŁLAN LACHMA DSUNKANAN JAŁ-MANA 
 

- Niech nas wypełni i odżywi Twa Mądrość,  

prowadząc nas teraz poprzez święte chwile tego dnia. 

- Pomóż nam wypełnić to, co znajduje się dzisiaj w kręgu naszego życia. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo_(raj)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetragram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Bo%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chleb
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6) i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
 

ŁASZŁOKLAN HAŁBEJN AJKANA DAP-HANAN  

SZŁA-KEN ELHAJABEJN 
 

- Tak jak Twoje Światło rozprasza nasze ukryte lęki, tak i my dzielimy się  

tym Światłem, aby inni również mogli rozpuścić swe ukryte lęki. 

-  Przebacz nam nasze ukryte lęki, jako i my  

postanawiamy przebaczyć ukryte lęki innych. 

 

7) i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. 
 

U-LA TALAN ELNIS-JONA ELLA PASAN MIN BISZA 
 

- Wysyłane przez Ciebie Promienie Mądrości i Mocy wyzwalają nas  

od wszelkiego zapomnienia wiodącego do zaciśnięcia się w bezużytecznym lęku. 

- Obyśmy nie ulegli zapomnieniu, kuszeni przez fałsz i pozory. 

 

8) Bo Twoje jest Królestwo, potęga, i chwała na wieki wieków. 
 

METOL DYLAHI MALKUTA U-HAJLA  

UTISZ-BOH-TA LA-ALAM, A-MIN 
 

- Teraz! Twój świetlisty strumień promiennego Światła jest ucieleśniony,  

zaś Twa Obecność jest tutaj jako „my”, niosąc mnie  

w Twym strumieniu  Łaski od spotkania do spotkania! 

- Albowiem z Twego zadziwiającego Ognia wywodzi się Wieczna Pieśń,  

która wszystko uświęca, odnawiana wiecznie w naszym życiu  

i w całym Stworzeniu. 

 

 

AMEN 
 

- Prawda jest zapieczętowana w naszych sercach  

poprzez nasze niezachwiane oddanie. 

- Pieczętujemy te słowa w naszych sercach, 

pełni oddania, ufności i wiery. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o

