Modlitba príhovoru - 2. časť
Cieľ modlitby príhovoru:
1. Vyslanie do služby Bohu:
V Biblii vidíme duchovných vodcov v Antiochii ,ako sa modlili za Barnabáša a Pavla: "Ako slúžili Pánovi a postili sa,
povedal Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré som ich povolal." Oni sa postili a modlili, vložili na
nich ruky a prepustili ich. " (Sk 13,2-3)
2.Udelenie charizmatických darov:
"Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. " 1 Tim 4,14
3. Krst v Duchu Svätom:
"Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste,
keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý." Sk 9,17
Duch Svätý koná ako chce a pokrstí koho chce s vkladaním alebo bez vkladania rúk, akokoľvek z toho úryvku je vidieť, že
je biblické vkladať ruky na tých, ktorí po takomto krste túžia.
4. Uzdravovanie chorých a zranených ľudí (fyzicky, duševne, duchovne)
5. Požehnanie
6. Oslobodenie od hriechov
Ak sa nemodlíme modlitby príhovoru je to hriech:
"Aj odo mňa nech je ďaleko, žeby som sa prehrešil proti Pánovi a žeby som sa prestal za vás modliť!" 1 Sam 12,23
Čo znamená "padnúť v Duchu"? Je to biblické?
Skúsenosťou mnohých kresťanov pri modlitbách príhovoru je, že "padnú v Duchu" na zem, čo je niekedý sprevádzaní
trasením alebo hlbokým spánkom.
Príklady z Biblie, kedy ľudia padnú pod vplyvom silnej blízkosti Boha:
- "Tu padol Abram na tvár." Gn 17,3
-"Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a
počul som hlas, ktorý hovoril. " Ez 1,28
- "Vstal som teda a išiel som do údolia a hľa, bola tam Pánova sláva ako sláva, ktorú som videl pri rieke Chobar. Vtom
som padol na tvár. " Ez 3,23
- "... a videl som, že Pánova velebnosť naplnila Pánov chrám! I padol som na tvár. " Ez 44,4
- "Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: "Koho hľadáte?" Odpovedali mu: "Ježiša
Nazaretského." Povedal im: "Ja som." Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal: "Ja som, cúvli a popadali na zem. " Jn
18,4-6

- "Keď kňazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak, takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Pánov
dom naplnila Pánova sláva. " 1 Kr 8,10-11
- "Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol,
prečo ma prenasleduješ?" Sk 9,3-4
- "Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: "Neboj sa! Ja som
Prvý a Posledný. " Zjv 1,17
Praktické kroky pri modlitbe príhovoru vkladaním rúk:
- Nebuď príliš ohnivý, nekrič a netlač ľudí k zemi
- Opýtaj sa ľudí či na nich môžeš klásť ruky
- Hovor k Bohu normálne a prirodzene, ako keby si hovoril k ľuďom
- Môžeš sa dozvedieť šokujúci príbeh človeka, za ktorého sa modlíš,buď diskrétny
- Pozor na kresťanský jazyk a prílišné biblické výrazy, hovor jednoducho
- Nauč sa počúvať tých, za ktorých sa modlíš, nehovor príliš osebe
- Nech sa nemodlia dvaja chalani za jedno dievča a naopak, nedávať ruky na nevhodné miesta
- Maj pri sebe vreckovky, keby niekto plakal
- Stane sa , že niekto padne v Duchu a nedopomáhajme mu k tomu
- dbať o osobnú hygienu - podpazušie a zuby
- vytvor intímne a bezpečné prostredie za ľudí, za ktorých sa modlíš (nie na podiu pred publikom)
- maj otvorené oči v prípade, že by niekto mal padnúť v Duchu, aby si ho mohol chytiť
- modlitby za jednotlivcov, skupiny aj v kruhu
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