Naslouchání

Modlitební nástroj:
Jak na mluvení v jazycích
Co?
Začni naslouchat Bohu skrze duchovní dar jazyků. Tento modlitební nástroj ti ukáže, jak na to.

Proč?
„Vstupujeme do nebeských oblastí skrze nebeský jazyk, který se snižuje k tomu, aby použil náš chabý,
zadrhávající se jazyk k vyjádření nevyjádřitelného.“ Richard Foster

Biblické odkazy:
„Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“
Skutky 2,4
„Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co
říká, zůstává tajemstvím.“ 1. list Korintským 14,2

Stručný úvod k mluvení v jazycích
Jedním ze způsobů, jak opravdu dobře rozvinout naslouchání v modlitbě, je kupodivu mluvení.
Mluvení jazyky je úžasný a jedinečný způsob, jak můžeme aktivovat svůj modlitební život, zejména
svou schopnost slyšet Boha.
Někteří v církvi se na tento dar stále dívají jako na kontroverzní – zvláště v reakci na charismatické
probuzení posledních padesáti let. Realita je však taková, že mnoho generací křesťanů tento „dar
Ducha“ obdrželo – od počátků církve až do dnešní doby.
Mluvení v jazycích z tebe nedělá lepšího křesťana (potažmo člověka), je to dar pro každého. Díky
němu se můžeme stát efektivnější v modlitbě a naslouchání Bohu.
Když slyšíme někoho mluvit v jazycích poprvé nebo když se o tom dočteme, zdá se nám to zvláštní.
Ale pokud na chvíli poodstoupíme od své racionální rozumnosti a zamyslíme se nad tím, že jsme
především duchovní bytosti, které mají tělo (a ne naopak, jak jsme náchylní si myslet), možná nám to
přestane připadat jako bláznivá myšlenka!
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Naše pravé „já“ je zakotveno v našem duchu, kde sténáme, prožíváme bolest na duchu, zakoušíme
radost a lásku a propojení, a všechny tyto emoce a propojení v nás uvolňují odpověď, která někdy
nezní jako čeština.
Duch svatý chce přebývat v této citlivé části našeho bytí a uvolnit jedinečný jazyk lásky mezi námi
a naším nebeským Otcem. I když se nám mluvení v jazycích zpočátku zdá neohrabané a divné, jakmile
si na tuto změnu zvykneme, stane se to pro nás tou nejpřirozenější věcí na světě.
Každému jinému bude samozřejmě naše mluvení v jazycích znít jako hatmatilka a v určitém ohledu to
v souvislosti s druhými lidmi říká i Bible.
Nicméně z Bible se také dozvídáme, že když mluvíme v jazycích, vyslovujeme „tajemství v Duchu“.
Jinými slovy, svým způsobem uvádíme svá srdce více do souladu s tím, co je v nebi. Mluvíme-li
v jazycích, uvolňujeme svého ducha do Božího Ducha a umožňujeme jeho Duchu, aby se modlil skrze
nás.
I když je taková modlitba pozdvihnutím našeho ducha k Božímu Duchu a méně ji kontrolujeme svou
vědomou myslí, je důležité připomenout, že mluvení v jazycích se nikdy nevymkne naší kontrole.

Naučit se, co se modlit
Spousta křesťanů po mnoho století svědčí o tomto důvěrném jazyku ducha k Duchu. Pokud si nejsou
jisti, jak se za něco nebo někoho modlit ve svém rodném jazyce, v okamžiku, kdy se začnou modlit
v jazycích, jejich mysl často získá nebeskou moudrost, která jim ukáže, za co se mají přimlouvat.
Jindy tuto informaci nezískají, ale i přesto se modlí v jazycích a začnou se dít velké věci!
Jedno takové svědectví pochází od Jackie Pullingerové, hrdinky víry, která zasvětila svůj život
zachraňování lidí závislých na drogách a lapených v gangové kultuře ulic Hongkongu. Poté, co se
Jackie dozvěděla o daru mluvení v jazycích, trávila každý den v Duchu 15 minut.
Předtím, než se začala modlit v Duchu, řekla Bohu, že neví, jak by se měla modlit, a požádala ho, aby
se modlil skrze ni a aby ji vedl k lidem, kteří o Něj stojí. I když upřímně přiznává, že to pro ni bylo
zpočátku těžké, výsledky byly podle jejích vlastních slov pozoruhodné:
„Asi po šesti týdnech jsem si povšimla něčeho pozoruhodného. Ti, s nimiž jsem mluvila o Bohu,
uvěřili…Tentokrát jsem mluvila o Ježíši s lidmi, kteří o něm chtěli slyšet. Dovolila jsem Bohu, aby
vstoupil do mých modliteb, a přineslo to přímé výsledky. Místo toho, abych se já rozhodla, co chci pro
Boha dělat, a pak prosila o jeho požehnání, žádala jsem Ho, aby konal svou vůli skrze mne, když jsem
se modlila jazykem, který mi dal.“

Prakticky: Jak na mluvení v jazycích
1. Požádej o tento dar! Bible nás nabádá k tomu, abychom o tyto dary „usilovali“ (1 K 14,1).
2. Přijímej vírou. Vše, co přijímáme jako dar Boží milosti, aktivujeme ve svých životech vírou.
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3. Pokus se vyhnout tomu, aby ses snažil mít věci pod kontrolou své mysli a myslí určoval, co
říkají tvá ústa.
4. Dovol, aby tvé nejvnitřnější já uctívalo Boha. Můžeš začít třeba tím, že budeš vyslovovat
jméno Ježíš a necháš své srdce „zpívat svou píseň“ – jakýkoli zvuk, který přirozeně poplyne
z tvého ducha k Pánu. Přitom sleduj, jestli se nezačne ve tvém srdci vytvářet zvuk nebo
slabika a nezačne stoupat z tvého srdce do úst – pokud se to stane, opakuj ji.
5. Neměj obavy, pokud to ze začátku zní sekaně, neohrabaně nebo se stále něco opakuje. Často
je to, jako když se učí mluvit malé dítě – může se nějakou dobu jednat o jedno nebo dvě
slova, slabiky či zvuky. Prostě se raduj z toho, že pár slov máš, a opakuj si je.
6. Požádej o větší míru víry, abys mohl pokračovat.
7. Příliš nad tím nepřemýšlej!

Knihy pojednávající o mluvení v jazycích
•

Everyday Supernatural – Mike Pilavachi and Andy Croft

Modlitební nástroj: Jak na mluvení v jazycích

