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Ako sa modliť za uzdravenie 

Veľakrát sa modlíme za uzdravenie a nevieme ako. Nevieme, 
či to robíme správne. A je to vôbec Božia vôľa? Boh počuje 
náš hlas, no niekedy my sami sme prekážkou vyliatia jeho 
moci na nás. Máme sa modliť za uzdravenie? 

Musíme uvedomiť, že Boh nechce a nemá záľubu v tom, aby sme 

boli chorí. Nie je to jeho vôľa. Choroba a akýkoľvek zdravotný 

nedostatok nepochádza od Boha. Je to útok od nášho odvekého 

nepriateľa diabla a dôsledok našej hriešnej podstaty. Keď prišiel 

Ježiš na zem, zjavil Otcovu vôľu a priblížil nebeské kráľovstvo - 

slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, 

mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. V Písme 

čítame, že uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom. 

(Mt 4, 23) 

Prečo sa modliť za uzdravenie?Keď Ježiš vychádzal z Jericha, 

jeden slepý muž – Bartimej, kričal: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj 

sa nado mnou!" Mnohí ho okrikovali, aby bol ticho, ale on ešte 



väčšmi kričal. Ježiš zastal, dal si ho zavolať a spýtal sa: "Čo chceš, 

aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabboni, aby som 

videl!" A Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila!" A 

hneď videl a šiel za ním po ceste. (Mk 10, 46 – 52) 

V tomto príbehu vidíme dva dôležité momenty. Prvý, treba sa 

modliť k Bohu, volať k nemu a byť vytrvalý. Neprestať sa modliť 

po pár dňoch, ak sa mi hneď uzdravenie nedostaví. Boh počuje náš 

hlas, ale treba byť vytrvalý, kým nezastane a nezavolá si nás. 

(začne riešiť náš problém) a zároveň treba mať vieru, že Ježiš to 

môže a chce urobiť. 

Druhý dôležitý moment je, že Boh chce, aby sme pomenovali náš 

problém a poprosili ho o uzdravenie. Boh vie, čo potrebujeme, prv 

než by sme ho prosili, ale my musíme urobiť prvý krok 

a rozhodnúť našou slobodnou vôľou, či sa chceme toho problému 

zbaviť. (niekomu totiž môže nejaký zdravotný problém 

vyhovovať) Boh chce vidieť, či prídeš k nemu, či ho poprosíš o 

pomoc, či budeš k nemu volať, na neho vložíš svoju dôveru... On 

nikoho neodmieta.  

Podmienky k prijatiu uzdravenia: 

Ako prvé treba odpustiť ľudom to, čím nám ublížili, urazili, 

zranili, zlé o nás nahovorili, čím nám uškodili. Nesmieme držať 

dlhodobý hnev voči niekomu. Ani závisť, nenávisť, či 

škodoradosť. Áno, je to niekedy ťažké odpustiť, ale nech to nie je 

prekážkou k nášmu vnútornému a fyzickému uzdraveniu. Odpustiť 

ľudom je základnou podmienkou, aby aj nám bolo odpustené. 

Ako druhé treba vyriešiť naše hriechy a poklesky. Poprosiť 

človeka, ktorému sme ublížili o odpustenie. Nahradiť škodu, ak sa 

dá. Dať do poriadku naše vzťahy. Boh je láska. 

Potom predstúpme pred Boha a vyznajme mu naše hriechy, 

poklesky, skryté nesprávne myšlienky a uvažovanie, zlé postoje 

a motívy srdca. On vidí a vie všetko. Boh počuje našu modlitbu, 

keď voláme úprimne zo srdca, odpúšťa hriechy a láskou sa dotýka. 

Jeho láska odpúšťa, jeho láska uzdravuje. Využime aj možnosť 

vyznania hriechov vo svätej spovedi. 

 Modlime sa s vierou: 

Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma 

môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo si konal pred 

2000 rokmi konáš aj dnes, lebo ty sa nemeníš. Ty si ten istý 

včera, dnes i na veky. Prosím uzdrav ma z....../uzdrav mi 

......(povieme konkrétne náš zdravotný problém). Verím, že si 

vzal moje hriechy na kríž a tvojimi ranami si nám vydobyl 

uzdravenie. Prosím, dotkni sa môjho tela a osláv svoje meno. 

Prijímam a vyznávam uzdravenie v Tvojich ranách (v ranách 

Ježiša Krista). Ďakujem Ti a chválim tvoje sväté a mocné 

meno. Pokračovanie v nasledujúcom čísle.  


