Modlitba za uzdravení od početí do narození (dle přednášky Mary Shaw)
ÚVOD - přednáška
Budeme se společně modlit modlitbu od početí do narození. Je to typ modlitby, kterou považuji,
že je jednou z nejhodnotnější v té službě, není těžké se tuto modlitbu modlit, není napsaná do
nějakých slov, můžete mít sice nějakou strukturu, nějaká slova, ale ve své podstatě je to odevzdání
se Duchu sv. a naslouchání tomu, co chce Bůh říci. Víme, že od okamžiku početí nastal život, a
v tom okamžiku byl náš duch plně oživlý. Náš duch, který je stvořen ke spojení s Bohem. A tento
duch byl již citlivý na Boha. Naše tělo se začalo vyvíjet, začala se tvořit schopnost myšlení a je jisté,
že od okamžiku početí po narození se událo mnoho věcí.
List židům nám říká, Kristus Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. U Boha není žádný čas. Můžeme
proto Boha pozvat do těch míst v minulosti a prosit Ho, aby do tohoto času přinesl své uzdravení.
Satan může mít proto svůj padělek – něco jako nové znovunarození, ale při této modlitbě
jednoduše prosíme Boha, aby vstoupil do okamžiku, kdy začal náš život. Aby nás osvobodil od
důsledků generačních hříchů, od jakéhokoliv ducha, který skrze generační linii na nás mohl být
přenesený. Budeme prosit, aby Bůh vstoupil a uzdravoval rány.
Svědectví Mary: Já jsem si dřív myslela, že je to bláznivá věc, ale před několika lety jsem se
zúčastnila jednoho semináře (pozn. když se učíme o uzdravování, sami bychom se měli vystavit
uzdravení), kdy jsem měla příležitost dvouhodinové osobní modlitby. Byla vystavena Eucharistie a
při ní jsem ve své mysli viděla tento obraz:
Viděla jsem Ježíše, jak přede mnou stojí, i já jsem před ním stála a ve svých rukou jsem držela
svého malého bratříčka. Úzkostlivě jsem ho držela. Můj bratr totiž zemřel, když moje matka byla se
mnou těhotná a byla v 8. měsíci. Můj bratr byl zdravým dítětem, ale napadl ho nějaký virus, začal
zvracet, dostal průjem a během několika dní zemřel na dehydrataci. Během té adorace jsem
viděla, jak ho pevně držím, ale pak jsem rozevřela ruce a odevzdala Ježíši. Neprožívala jsem žádné
emoce. Příští den jsem šla na modlitební setkání, byly tam 2 paní, které se modlily za ostatní a ony
se mně zeptaly, za co se mají se mnou modlit. Já řekla, že ani nevím, ale pověděla jsem jim o tom
obrazu. Ony mi řekly, že potřebuji modlitbu od početí po narození.
Začaly se za mne modlit. Začaly zvát Ducha sv. do okamžiku mého početí, a s Ježíšem v Duchu
Svatém procházely jednotlivým obdobím těhotenství. Když se dostaly ke 2. měsíci, slyšela jsem
zřetelný zvuk – něco jako zvon – a pak jsem slyšela hlas – „…á další dítě – je to příliš brzo – tvůj
dědeček si to nepřeje“. Začala jsem plakat a zjistila jsem, že právě v tom okamžiku jsem byla
odmítnutá. Toto byl obrovský problém, který se mnou stále byl až do okamžiku této modlitby.
Později jsem zjistila od svých rodičů, že můj dědeček si vzal otce stranou a řekl mu, že musí
přerušit toto těhotenství, že přece nemůže mít další dítě! Já jsem to nevěděla… pokračovaly jsme
dalším údobími těhotenství a pak jsme se dostaly k 8. měsíci. Pozvaly Ježíše, aby vstoupil do toho
času, a v tom jsem slyšela matčin a bratrův hlas, a když jsme procházely tím 8. měsícem – velmi
náhle - najednou se na povrchu vynořil hluboký žal. Já jsem začala nekontrolovatelně plakat,
naříkat, lkát, všude byly slzy. To byl ten okamžik, kdy jsem do sebe vstřebala hluboký žal. Před tím
jsem tento hluboký žal nikdy necítila…
Paní pokračovaly dál, a když byl okamžik mého porodu, tak jsem přijala život a ony pak řekly:
„…duchu odmítnutí, duchu žalu, duchu opuštěnosti v Ježíšově jménu Ti přikazuji, abys odešel“.
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Bylo to tak velmi jemné a tiché. Najednou se mé plíce naplnily zvuky – párkrát jsem zakašlala, a
modlitba skončila. Byla jsem naprosto vyčerpaná, ale velmi svobodná. Ten den jsem se změnila.
Já vím z vlastní zkušenosti, že tato modlitba působí...
Jednou jsem svou zkušenost řekla ve skupině kněží. Kdosi mi dal otázku: Copak nejsi pokřtěná?
Řekla jsem: Ano, když jsem měla 2 týdny, byla jsem pokřtěná. Oni se mně ptali: Jak tam mohl být
nějaký duch? Já nevím, ale poznávám, že křest neuzdravuje naše rány a traumata. Je to zřejmé
z toho, když se podíváme na křest dospělých. Tito lidé nejsou křtem totálně osvobození ze vší své
zlomenosti. Dovedu si představit, že to trauma, které tam bylo, nebylo uzdravené a toto trauma
přitahovalo duchy, aby se vrátily zpět. A proto jsem musela být osvobozena od těchto duchů. Bylo
to velmi silné a velmi reálné.
Já jsem tuto modlitbu zakomponovala do své služby tím způsobem, že odsekávám lidi od
generačních duchů, kteří mohli vstoupit přes generační linie, a pak se modlím za celé těhotenství.
Není život nádherný? Jak nás Bůh tvoří? Jedinečnými bytostmi. Vytvoří nás oplodněním vajíčka,
tedy v okamžiku početí je v buňkách plnost života a plnost toho, kým jsme. Člověk má v sobě již ve
fázi jednobuněčného embrya veškeré informace – o pohlaví, barvě očí, vlasů, výšce a sám si řídí
svůj další rozvoj.
20. den jsou vytvořeny základy mozku, míchy a nervového systému – 21. až 22. den začíná
fungovat srdce. Začínají být zřetelné základy očí, uší, rukou a nohou – 41. den je možné
zaznamenat mozkové vlny.
9. týden – možná právě v toto období matka zjistí, že je těhotná.
3. měsíc – na kůži jsou vytvořeny papilární linie podmiňující jedinečné otisky prstů. Kdyby se někdo
dotkl dlaně plodu, sevře ruku v pěst. Koncem 12. týdne již fungují všechny orgány a orgánové
systémy a v dalším období plod vlastně již jenom roste.
4. měsíc – v 16. týdnu měří asi 14 cm a váží okolo 200 g. Slyší, vnímá matčin hlas a tlukot jejího
srdce, ale i vnější zvuky. Děloha se rozpíná natolik, že matka začíná vnímat pohyby dítěte.
5. a 6. měsíc – uplynula polovina těhotenství. Dítě měří asi 20 cm a váží okolo 450 g. Zazní-li
zvláště silný nebo znepokojující zvuk, reaguje rychlým pohybem. Díky pokročilé lékařské péči je již
dítě možné zachránit, dojde-li k předčasnému porodu.
7—8. měsíc – mozek dítěte má již tolik buněk, kolik jich bude mít při porodu. Dítě využívá čtyři
smysly – zrak, sluch, chuť a hmat.
9. měsíc – srdce přečerpá 1136 l krve denně. Ke konci tohoto měsíce je dítě připraveno na porod,
který je navozen zvláštním signálním řetězcem řízeným mozkem dítěte.
Když se modlíme nad někým, kdo je dvojče, modlitba je odlišná, v lůně může být boj o místo,
nebo některé dítě si bere víc výživy než druhé, nebo druhé dítě zemře - těchto témat je potřeba se
dotknout.
Budeme prosit Ježíše, aby vstoupil do našich životů, modlit se budeme všeobecně, ale když se tuto
modlitbu modlíme s určitým člověkem – můžeme se modlit velmi konkrétně (vzpomenout např. na
generační nepravosti jako důsledek hříchu. Generační zátěží se nemyslí přenášení hříchu, ale
náchylnost ke konkrétnímu rodovému hříchu). Pán přivede do vědomí nějaké vzpomínky… je to
nádherná modlitba – většinou se děje nejvíce uzdravení právě během této modlitby.
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Tento čas prožijme tak, že budeme přijímat – v přítomnosti Ježíše, před vystavenou Nejsvětější
Eucharistií s jeho reálnou přítomností. On se bude dotýkat našich ran a zranění.
Nyní vstupujeme do Boží přítomnosti, je důležité přijmout Jeho uzdravení a lásku, posaďme se a
zaujměme takovou pozici, ve které je nám příjemně – můžeme klečet, sedět i ležet na zemi…
nezaměřujte pozornost na toho, kdo se za nás modlí, ale na Ježíše a na to, co v každém z nás dělá.

MODLITBA
Pane Ježíši, v této chvíli přicházíme za Tebou…, děkujeme Ti, Pane, za Tvou reálnou přítomnost
v Těle a Krvi a děkujeme, že je to Tvá Krev i Tvé Tělo, které uzdravuje.. proto přicházíme ve velké
důvěře. Pane, odevzdáváme se Tvé lásce. Prosíme Tě, ať se uskuteční Tvá vůle.
Děkuji Ti, Pane, že jsi nás znal a miloval jsi nás ještě před stvořením světa. Otče, Ty jsi znal mé
jméno ještě před tím, než mě kdokoliv znal, že existuji a Ty jsi mě oslovil mým jménem.
Děkuji Ti, můj Otče za mé jméno, děkuji Ti za tvou lásku.
Otče, prosíme, abys sestoupil do tohoto konkrétního okamžiku, když Tvá ruka spojila vajíčko se
spermii. Ty jsi vybral konkrétní vajíčko a konkrétní spermii, ze kterých jsi mě vytvořil.
Nejsem zde náhodou nebo omylem.
Jsem vybrán Tebou, vybral jsi mé pohlaví, děkuji Ti, že jsem muž, …že jsem žena.
Otče, přijímám identitu svého pohlaví od Tebe.
Pane, prosím Tě, abys připravil mateřské lůno pro můj příchod. Pane, prosím, abys vlil Ježíšovu
Krev do mateřského lůna a vejcovodů, abys mě naplnil Duchem Svatým a naplnil toto místo svou
láskou.
Pane, prosím Tě, abys očistil to místo od čehokoliv, co by mě mohlo zranit.
Pokud má matka měla samovolný potrat, nebo potrat, prosím Tě, abys mě osvobodil od ducha
smrti, který mohl vstoupit do jejího lůna. Abys v tuto chvíli vdechl život do tohoto místa.
Pokud v té chvíli byl přítomný v životě mé matky nebo otce alkohol, drogy nebo nějaké chem.
látky, prosím, abys očistil to místo silou svého Ducha. Pokud Pane, tam byl nějaký duch kvůli
bezbožnému vztahu, který mohl mít můj otec nebo matka nebo tam byl rodinný duch nebo tam
nějaký duch byl přiřčen k tomuto lůnu, prosím, abys toto místo osvobodil od čehokoliv, co tam
mohlo být přítomné. Naplň celé toto lůno, toto místo svým duchem. Pane Ježíši, děkuji Ti za tvou
Krev, která očišťuje.
Pane, prosím Tě, abys začal pročisťovat generační linii z matčiny a otcovy strany. Pane, prosím Tě,
abys přišel, a když bereme meč ducha, abys nás osvobodil z matčiny a otcovy strany – zpět přes
všechny generace až k počátku a také dopředu do následujících generací, které ještě přijdou.
Pane, prosím Tě, abys vložil svůj kříž mezi mne a generace, abys mě v této chvíli odsekl od
generační deprese, úzkostí, strachu, paralyzujícího strachu, paniky, teroru z matčiny i otcovy strany
– dopředu i dozadu.
Pane, prosím Tě, odsekni mě od generačního odmítnutí, opuštěnosti, osamělosti, vyhladovění, od
ducha sirotka. Prosím Tě, Pane, abys tyto konce zapečetil Krví Beránka, aby se znovu nemohly
spojit.
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Pane, prosíme Tě, abys přišel, - bereme meč ducha a osvobozujeme toto převzácné dítě od všech
generačních závislostí na alkoholu, závislostí na drogách, závisl. na hazardních hrách, od cizoložství,
promiskuity, perverze, znásilnění, incestu, homosexuality, bisexuality, pedofilie, sadomasochismu,
masturbace, a od jakékoli sexuální perverze. Pane, prosíme Tě, zapečeť tyto konce Krví Beránka,
aby se znovu nemohly spojit.
Pane, prosím Tě, přijď a osvoboď mě od generačního komunismu, marxismu, od ducha nenávisti
k ruskému národu, ducha antikrista, ducha apatie, kontroly, ovládání, manipulace, útlaku, otroctví,
zajatectví… Pane, prosím Tě, přijď a omyj tyto generační linie svou Krví. Odsekni mě od
generačních pochybností, nevíry, falešné autority, zneužívající autority, nezávislosti.
Pane, prosím Tě, přijď a odsekni mě od generační soběstačnosti, všech rodinných a důvěrných
duchů a jakéhokoliv ducha, který byl poslán proti mým generacím. Osvoboď mě od jakýchkoliv
doprovodných duchů, od jakýchkoli duchů přiřčených mé rodině;
Pane, prosím Tě, přijď a osvoboď mě od ducha smrti, vraždy, potratu, ducha smrti vyhladověním,
traumatu, satanismu, čarodějnictví, věštění…
Pane, prosím Tě, přijď a osvoboď mě od zneužití, tělesného zneužití, duchovního zneužití,
emocionálního zneužití, sexuálního zneužití, generačního incestu…
Pane, prosím Tě, přijď a vylej svou Krev do těchto generačních linií. Pane, prosím Tě přijď a
osvoboď mě od generačních vzorců nemoci, a churavosti, porodního narušení, mentální nemoci,
selhání, jakéhokoliv ducha Leviatana, soběstačnosti, nenávisti, odmítnutí od matky, odmítnutí od
otce a od všech generačních duchů.
Pane, prosím Tě, přijď a osvoboď mě právě od okamžiku početí. A zapečeť, Pane Ježíši, prosím
místa početí Krví Beránka. Prosím Tě, přijď a svaž tyto duchy a spoj je s generačními démony
z matčiny i otcovy strany a odstraň je odsud. Velmi jemně, velmi potichu, prosím Tě, Pane Ježíši,
odstraň je z tohoto místa. Vlej svou Krev do mé krevní linie.
Děkuji Ti za požehnání, která jsem získal skrze své generace, za všechna obdarování, která mi
dáváš., zvláště za dar víry, za Tvou církev. Děkuji Ti za mé předky, kteří Tě znali a měli víru.
Prosím tě, Pane, abys rozmnožil požehnání v mých generacích, abys vstoupil se mnou do matčina
lůna a naplnil toto místo svým Svatým Duchem, svým požehnáním – Světlo Kristovo, přijď,
Uzdravení Kristovo, přijď. Děkuji Ti, Pane Ježíši za Tvé příchody, za Tvá obdarování.
Pane, prosím Tě, přijď do okamžiku, kdy má matka zjistila, že je těhotná. Děkuji Ti za mou matku a
mého otce, za jejich ochotu dát a přijmout život. Možná nechápu, proč jsi mi dal právě tyto rodiče,
ale děkuji Ti za ně.
Pane, když má matka zjistila, že je těhotná - pokud se má matka bála, pokud si přála samovolný
potrat nebo nechtěla být těhotná, nebo uvažovala (byla pokoušena k potratu) nebo se pokoušela
o potrat, prosím Tě, abys mě osvobodil od tohoto ducha smrti, od tohoto ducha odmítnutí.
Odmítnutí od matky, ohledně mého pohlaví.
Od ducha matky pokud si přála chlapce místo dívky nebo naopak a prosím tě, abys mě osvobodil
od odmítnutí mé matky, chci jí teď odpustit. Pokud se tělo mé matky pokoušelo mě zbavit, pokud
se pokoušelo o potrat – osvoboď mě prosím od tohoto traumatu. Děkuji, Ti Pane.
Pane Ježíši, prosím Tě, pojď se mnou do toho okamžiku, kdy se můj otec dozvěděl, že je má matka
těhotná. Pokud se matka bála mu to říci, prosím Tě, osvoboď mě od tohoto strachu, od jakéhokoliv
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strachu, od hanby, zneužití…, pokud můj otec nějakým způsobem zavrhl těhotenství, pokud se
naštval na to, že existuji, nebo se bál, že neuživí další dítě, nebo že si přál chlapce místo dívky nebo
naopak, uzdrav mě prosím, od důsledku jeho strachu, od jakéhokoliv odmítnutí, zmatku a
odmítnutí mého pohlaví.
Otče, můj drahý Otče, projevuj se stále silněji… Ježíši, dávej uzdravení těmto traumatickým částem
ve mně. Pane, přines pravdu do mě, když věřím lži, která říká, že sem nepatřím, že by bylo lepší,
kdybych zde nebyl. Že nemám právo na život. Pane Ježíši, prosím Tě, ať Tvá pravda vyžene tyto lži a
pomáhej mi přijmout dar života.
Pane, prosím Tě, abys přišel do okamžiku, kdy má rodina mluví o mém těhotenství. Pokud někdo,
kdo to slyšel, nebyl naplněn radostí nebo vyslovil slova proti mně nebo mým rodičům, Pane
prosím Tě, abys vstoupil a uzdravil tyto oblasti odmítnutí, Pane, prosím Tě, abys zrušil jakoukoliv
kletbu, zařeknutí, kouzlo, které mohlo být nade mnou vysloveno, když jsem byl v matčině lůně
Nahraď tyto věci svou láskou.
Pane, děkuji Ti, jsem teď velmi malý, ale jsem tebou velmi milován. Když teď jdeme do 2 měsíce –
jsem menší než 2 cm, vážím asi 1-2 gramy, ale jsem plným lidským bytím, mé srdce tluče, mám uši
a oči a můj duch je naprosto živý.
Pane, prosím Tě, projdi se mnou 2. i 3. měsíc. Pokud byly nějaké hádky v mém domě, pokud má
matka byla bita, pokud byla naštvaná, prosím Tě, Pane, abys mě osvobodil od všech důsledků
těchto traumatů.
Pane, prosím Tě, abys sestoupil do okamžiku mého početí, pokud jsem byl počatý způsobem,
který nebyl vyjádřením čisté lásky, kdy se měli mí rodiče navzájem uctívat. Pane, prosím Tě, abys
mě osvobodil od jakýchkoliv negativních důsledků tohoto sexuálního aktu. Pokud to byl násilný
nebo mimomanželský čin nebo byl traumatický. Prosím tě, Pane, abys mě uzdravil.
Děkuji Ti, Pane Ježíši, že mi říkáš, že máš pro mě plán. Plán plný naděje do budoucnosti,
Pane Ježíši, přijímám Tvou vůli pro můj život a odmítám jakoukoliv lež nepřítele: že sem nepatřím,
že jsem zde omylem, že jsem chybou, že si nic nezasloužím, že nemám smysl svého života.
Pane Ježíši, Ty sis mě vyvolil a dal jsi mi smysl. Pane, Ty jsi viděl můj život od počátku věčnosti po
celou věčnost a znal jsi důvod mého bytí. Přijímám tento život.
Pane, uzdrav mě od jakéhokoliv strachu, který vstoupil do lůna matky – strachu ze strany mé
matky (možná strachu, že mě potratí, nebo se bála mého otce nebo jiných lidí nebo ze strachu z
budoucnosti). Uzdrav mě ze strachu, z teroru, z úzkostí. Pane říkáš, že dokonalá láska vyhání
strach. Proto Tě prosím, naplň mě prosím touto dokonalou láskou.
Můj Pane, teď spolu jdeme dál do 5. měsíce. Rostu a vážím asi půl kila. Má matka cítí můj pohyb,
mohu slyšet její hlas, hlas otce, hlas mých sourozenců, mohu slyšet vše kolem sebe. Děkuji Ti, můj
Pane, pokud jsem zaslechl slova lásky, pokud mi má matka zpívala a hladila mě, když mi říkala
něžná slova a otec dělal to samé. Pane, děkuji Ti za tuto péči.
Pane, pokud jsem postrádal tato slova, pokud jsem nebyl milován a opečováván, pokud se ze mě
mí rodiče neradovali, prosím Tě, abys uzdravil tyto hluboké rány. Znič ve mně jakoukoliv lež, která
se stavěla proti mně, prosím Tě, Pane, abys mě naplnil otcovskou láskou a láskou P.Marie od
okamžiku mého početí.
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Pane, prosím Tě, abys se mnou kráčel do 6 a 7 měsíce. Pokud je zde nějaké trauma, prosím Tě,
uzdrav mě a osvoboď. Pokud těhotenství bylo těžké, má matka byla nemocná, tak Tě prosím, abys
mě uzdravil od jakýchkoliv zhoubných důsledků na mé tělo, na moji mysl, od jakékoliv lži, které
jsem uvěřil (neboť jsem mohl slyšet matku, že je to moje chyba).
Pokud mě má matka měla příliš brzo a pokud se děloha začala brzo svírat, Pane, prosím Tě, uzdrav
mě z tohoto strachu. Strachu, který jsem získal od své matky a od mého vlastního strachu, když
jsem věděl, že ještě není čas pro narození. Že bych neměl opouštět to místo.
Prosím Tě, abys naplnil každou buňku mého těla svým uzdravením a Duchem Svatým, prosím Tě,
abys uzdravil jakékoliv změny v těchto buňkách, které by mě mohly naplnit nějakou nemocí nebo
porobě. Přicházíme teď spolu do 9. měsíce, již zde není tolik prostoru, Pane, prosím Tě, abys mě
uzdravil z jakéhokoliv traumatu, možná jsem byl ve špatné poloze, možná jsem se dusil, uzdrav mě
prosím, od jakýchkoli důsledků té lži, která říkala, že nevím, jak dělat věci správně, že vše je špatně,
že je to má vina, že bych se měl styděT.
Přicházíme nyní do 9 měsíce – Pane, prosím, připrav mě i mou matku na porod, pokud jsem se
narodil císařským řezem a nemohl se narodit přirozeným způsobem, prosím Tě, abys mě uzdravil
z traumatu této operace, od jakýchkoliv účinků léků nebo anestezie, které měla má matka. Od
traumatu mé hlavy, mého těla z náročného porodu, když jsem těžko procházel porodním kanálem.
Pane, prosím Tě, abys dal uzdravení této mé zkušenosti narození. Pokud jsem slyšel mou matku, že
pláče nebo že křičí bolestí, uzdrav mě z jakéhokoliv pocitu, že je to má chyba, že jsem udělal něco
špatného. Pane, prosím, uzdrav mě z traumatu narození. Z té úzkosti, těsnosti a určitého nátlaku.
Pokud mé tělo nebylo ve správné pozici, nebo když jsem musel být pod tlakem dáván do správné
pozice, Pane, prosím Tě, uzdrav mě z tohoto traumatu.
Pane Ježíši, je můj čas, Ty jsi zvolil konkrétní okamžik mého narození, před stvořením světa jsi
zvolil tento okamžik. Pane, vím, že se mne teď ptáš – „Mé dítě, volíš si život? Přeješ si se teď
narodit, chceš rodiče, které jsem pro tebe zvolil?“ Kvůli Ježíšovi - volíš si život?
Pane, prosím Tě, abys teď každému daroval milost, aby si každý z nás zvolil život. Abychom Ti
dostatečně Ježíši důvěřovali, abychom důvěřovali Tvému milosrdenství a Tvé lásce, že přijmeme
tento život. Děkuje Ti, za okamžik, když jsem se narodil…
Otče, Synu a Duchu Svatý a má přesvatá Matko Boží, Vy jste na mně čekali. Radovali jste se nade
mnou. A zpívali jste nade mnou píseň radosti. A přijali jste mně jako milovanou dceru, jako
milovaného syna.
Pane, pokud mě má matka nemohla kojit, pokud jsem se narodil nemocný a musel jsem být
odebrán od matky, pokud jsem s ní nevytvořil správné pouto, pokud tam nebyl nikdo, kdo by mne
vzal do náruče, aby mne dal k matčině prsu, Pane Ježíši, prosím Tě, přijď teď a uzdrav tuto
osamělost, opuštěnost a naplň mě svou láskou.
Pane, děkuji Ti, že nejsem zde omylem, že sis mne Pane vyvolil, učinil jsi mně tím, kým jsem. Pane,
Ty jsi mě stvořil, neřekl jsi, že je to dobré, řekl jsi, že je to velmi, velmi dobré.
Prosím Tě, pomáhej mi, abych kráčel ve své identitě, jako Tvůj milovaný syn, jako tvá milov. dcera.
Světlo Kristovo – teď mě naplň! Uzdravení Kristovo, naplň mě! Pokoj Kristův – teď mě naplň!
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Pane Ježíši, přijď a uskutečňuj svůj plán ve mně. Otče, uzdrav mně, vyživuj mě, ukazuj mi svou
cestu. Abych mohl žít pro Tebe. Abych mohl naplnit Tvůj úmysl. Abych pomáhal dalším duším, aby
mohli přijít k Tobě a mohli s Tebou žít věčně v nebi.
Pane, děkuji Ti za život. - Duchu svatý, naplň mě a veď mě!
Pane, prosím Tě, abys přišel a dotkl se každého z nás. Ty každého z nás velmi důvěrně znáš. Ty znáš
naše bolesti, zranění, znáš lži, které nás oddělují od Tvé lásky.
Když jsme teď ve tvé přítomnosti, prosím Tě, abys pokračoval ve svém uzdravování, dotkni se nás
tam, kde potřebujeme Tvůj uzdravující dotek, prosíme Tě, zapečeť svou práci, kterou jsi teď
vykonal, aby nebyla zrušena. Děkuji Ti, Pane, že se to týká Tebe, Tvé lásky.
Pane, prosíme, abys nás hluboce naplnil svou láskou.
Děkujeme Ti, Pane a chválíme Tě, vzdáváme Ti veškerou chválu a klaníme se Ti! AMEN.!
Budeme teď chvíli sedět před Pánem a přijímat Jeho uzdravení: Někteří z vás možná cítí, že prošli
nějakou těžkou operací. Jen si uvědomme, že vše co Pán udělal, udělal k našemu dobru. Možná je
to bolestné, ale ta bolest tam byla skrytá.
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