10 przykazań uzdrowienia

Dziesięć przykazań uzdrowienia:

1. Uwierz, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doznali uzdrowienia, aby cieszyli się
zdrowiem duszy, umysłu i ciała

a) Jezus nikogo nie odesłał: „Chcę byś był dalej chory”,

b) Jezus dał misję uzdrawiania swoim uczniom: NAKAZ!

c) zacznijmy się modlić z wiarą za chorych,

2. Przyjmuj sakramenty święte

a) dwa sakramenty uzdrowienia: namaszczenie chorych i pojednania,

b) Eucharystia: „Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a
będzie uzdrowiona dusza moja.

c) Kapłan modli się przed Komunią: „Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej
nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz
skutecznie leczy moją duszę i ciało".
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3. Módl się za ludzi chorych

a) módlcie się w rodzinach z wiarą,

b) kiedy ktoś mówi ci o chorobie, zaproponuj mu modlitwę,

4. Wierz w miłość Jezus zdolną uzdrawiać chorych

a) uzdrowienie przychodzi jako odpowiedź na wiarę,

b) nigdy nie wątp, ale wierz; ważna jest wiara wspólnoty,

5. Kładź ręce na chorych

a) Jezus uzdrawiał przez dotyk,

b) wiemy jak ważny jest dotyk w przekazywaniu miłości; nie tylko słowo uzdrawia ale i dotyk
ciała, gesty, przytulenie,

c) pełen miłości dotyk jest formą komunikacji

6. Zawierz swe życie Jezusowi
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a) codziennie oddawaj Bogu swe życie z uwielbieniem,

b) oddawaj Mu chwałę zwłaszcza w trudnych, bolesnych wydarzeniach,

c)

śpiewaj Panu jak potrafisz.

7. Przebacz wszystkim, którzy cię zranili

a) to jeden z podstawowych warunków uzdrowienia,

b)

to akt woli, odrzucenie odwetu, zła

8. Módl się za tych, którzy wyrządzili ci krzywdę

a) zwłaszcza za najbliższych, za rodziców, za krewnych

b) modlitwa uwalnia od zgorzknienia, nienawiści,

c) oczywiście trzeba też ujawnić gniew, szukać dialogu
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9. Wierz słowom Jezusa niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie

a) szatan atakuje najczęściej nasz umysł: „Nie warto. Nie uda ci się. Ni c się nie zmieni, Jezu
cię upuścił. Jesteś nikim. Nie jesteś warty miłości… itd.”

b) Jezus bronił się słowem Bożym: studiuj Biblię i wierz słowom Boga jako pewnik

10. Dziękuj Jezusowi za Jego miłość

a) "w każdym położeniu dziękujcie Bogu" – to nakaz,

b) większość ludzi spędza czas na użalaniu się i biadoleniu, są skupieni na sobie

c) oderwij się od siebie i uwielbiaj Pana
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