Přímluvná modlitba

Modlitební nástroj:
Jak vést modlitební setkání, které
nebude nudné
Co?
Společná modlitba je mocná a může přinést velkou proměnu. Tento modlitební nástroj ti dá praktické
tipy, jak zapojit komunitu do modliteb a přímluv.

Proč?
„Tisíce a tisíce lidí, rozdělených do malých skupinek podle svých měst, městeček, vesnic a čtvrtí, se
setkalo ve stejný čas a za stejným účelem a nabídlo své jednohlasé modlitby jako stoupající oblaka
kadidla, vystupující před Nejvyššího.“ John Sutcliffe

Biblický odkaz:
„Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se
jim to od mého nebeského Otce.“ Matouš 18,19

Stručný úvod k tomu, jak vést modlitební setkání, které nebude
nudné
Když se sejdeme ke společné přímluvě, uvolňuje se zvláštní moc. První křesťané se takto společně
modlili pravidelně a organizovaná modlitba je až dodnes součástí života církve.
Jednou, když se modlili, se místnost, kde se nacházeli, otřásla mocí (Skutky 4,31). Jindy byl Petr díky
modlitbám zázračně vyveden z vězení (Skutky 12). Ježíš učedníkům řekl, že když se sejdou v jeho
jménu, bude přítomen, a když se na něčem v jeho jménu shodnou, vyslyší jejich modlitby a bude
dělat zázraky. Není divu, že se raná církev přirozeně scházela a pozdvihovala hlas ke společné
modlitbě, kdykoli čelila nějaké zkoušce.
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Prakticky: Jak vést modlitební setkání, které nebude nudné
Tvým prvním cílem při vedení modlitebního shromáždění by mělo být to, aby ho vedl Duch svatý.
Jako druhý cíl by sis měl stanovit, že to nikdy nemá být nuda!
Když zapojíme trochu plánování a představivosti, je snadné vyplnit hodinu dynamickými přímluvami.
Zdravě nastavený čas společné modlitby zahrnuje tři dimenze – nahoru/dovnitř/vně.

Nahoru
Modlitební setkání bychom měli zahájit uctíváním, které nás povzbudí k tomu, abychom pozvedli oči
k Ježíši jako Králi. Úvodní písně by nás měly „směrovat vzhůru“, vyhlašovat Ježíšovo vítězství a Boží
charakter.
Své prosby máme přinášet Bohu s díkůvzdáním (Filipským 4,6) a vstupovat do jeho nádvoří s chválou
(Žalm 100,4).
Uctívání nám pomáhá přesunout náš pohled z problémů, které Bohu přinášíme v modlitbě, na to, co
je v Boží moci možné.
Je velmi důležité vyučovat často zapomínaný biblický princip, že „uctívání je formou boje“. Když
v atmosféře modlitby zpíváme písně, které vyhlašují Ježíšovo vítězství v našich životech a nad
duchovními mocnostmi, jedná se o přímluvu.
Propojení hudebního uctívání s mluvenými přímluvami, které se během modlitebního setkání
navzájem prolínají, je skvělý způsob, jak uvolnit větší víru.

Dovnitř
Když takto plynete v uctívání, možná si všimneš, že Bůh k vám začíná mluvit jako ke skupině.
Dobře naslouchej a buď citlivý na vedení Ducha svatého, protože se vás možná bude snažit navést ke
společné odpovědi: skrze část Písma, nějaký dojem nebo prorocké slovo.
Může se jednat o volání po obnoveném odevzdání se Bohu, pozvání do vyznání hříchů a pokání,
probuzení nové vášně, ukázání nového směru či vize nebo prostě pozvání k tomu zůstávat v jeho
přítomnosti a vychutnat si ji.
Můžeš lidi vést k tomu, aby každý na výše uvedené zareagoval osobně. Takovýto čas se také může
přirozeně vyvinout do „služby těla“ – tak, že se lidé modlí v dané oblasti za sebe navzájem ve
skupinkách po dvou nebo po třech.

Vně
Je důležité nasměrovat tok společných modliteb na „vně“.
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Některé z věcí, za něž se budete modlit v této části, vzejdou z toho, co vám Duch ukázal během
uctívání, ale je také dobré mít připravené různé kreativní způsoby, jak účastníky vést do modliteb za
problémy místní komunity.
(Pokud modlitební skupinu vedeš, je dobré si připomenout, že většina tvých modliteb by měla
proběhnout před daným modlitebním setkáním, kdy hledáš, co ti Bůh klade na srdce ke společným
modlitbám za vaši komunitu. Pak tyto věci můžeš přinést do skupinového modlitebního setkání,
a přitom být stále citlivý na Ducha svatého v tom, zda a jak do sebe vše zapadá.)
V této části modlitebního setkání bude dobré použít různé druhy modliteb a rozdělit setkání do
několika částí. To pomůže jeho dynamice a povzbudí všechny k aktivnímu zapojení.

Zde jsou některé modely, které by ti mohly pomoci:
ABC – Skvělý způsob, jak aktivně zapojit každého, je rozdělit lidi v místnosti do skupin po třech.
Ve skupince se pak rozhodnou, kdo bude člověk A, B a C. Poté každému písmenu přidělíš jeden
modlitební bod vztahující se k tématu, za které se modlíte. Tento jednoduchý model zvýší počet
modliteb, protože se zapojí všichni a každý má jasné zadání. Povzbuď jednotlivé skupiny, aby své
modlitby ukončily, jakmile skončí první skupina. Nečekej na to, až poslední skupině dojde pára!
Zóny – Zkus rozdělit místnost na jednotlivé zóny podle velikosti modlitebního setkání. Každá zóna
se bude soustřeďovat na jiné téma. Do každé z nich umísti sepsané modlitební body nebo urči
člověka, který ji bude mít na starost, zatímco ostatní lidé se budou pohybovat po místnosti
a stráví v každé zóně několik minut.
Hlasité volání – Víme, že Ježíš se někdy modlil mocným hlasem a že raná církev také „pozdvihala
společně hlas v modlitbách k Bohu“. Tento model společně probíhající přímluvy je příznačný pro
kontext probuzení po celém světě.
Modlitby vedené tímto způsobem jsou efektivní, protože Bůh slyší každý jednotlivý hlas, a pro lidi
je to více stimulující, než když naslouchají dlouhé modlitbě jednoho člověka. Také nám to pomůže
probudit v sobě vášeň ohledně věcí, které jsou opravdu důležité.
Pokud skupina není na tento druh modliteb zvyklá, je důležité ho nejdříve vysvětlit a dát lidem na
začátku chvilku času, aby si mohli promyslet, za co se budou modlit.
Napoprvé možná zvládnete minutu nebo dvě. Je důležité tuto modlitbu ukončit, když se
jednotlivé hlasy začnou vytrácet. Postupně bude možné vytrvat déle.
Přijď Tvé království
Modlitební setkání Přijď Tvé království kombinují volně plynoucí uctívání, přímluvy a naslouchání
Bohu. Když byl tento model zaveden v církvi HTB v Londýně, účast na modlitebních setkání
vzrostla ze 40 lidí na 700 a průměrný věk účastníků se snížil na polovinu. Modlitební setkání Přijď
Tvé království se nyní začínají pořádat po celém světě.
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Knihy pojednávající o tom, jak vést modlitební setkání, které nebude
nudné
•

A Humble Attempt – Jonathan Edwards

•

Only a Prayer Meeting – Charles Spurgeon
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