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Modlitba za uzdravenie pokračovanie 

V mene Ježiša Krista sa staviam proti tejto chorobe. 

V mocnom mene Ježiš prikazujem bolesti, aby odo mňa odišla, 

prikazujem ...........(konkrétnej chorobe), aby odo mňa odišla. 

Zväzujem a lámem jej moc. Zriekam sa tejto choroby, 

odmietam ju a prikazujem, aby ma opustila raz a navždy 

v mene Ježiš Kristus. V mene Ježiš uvoľňujem/rozväzujem 

uzdravenie do svojho tela. Prijímam ho teraz, v mene Ježiš. 

Ďakujem Ti Pane za uzdravenie. Amen. 

 *moc zväzovať a rozväzovať v duchovnej oblasti dal Ježiš svojim 

učeníkom, teda všetkým verným nasledovníkom: Amen, hovorím 

vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek 

rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 18,18) 

 Túto alebo podobnú modlitbu môžme opakovať aj viackrát za 

deň, ak pretrvávajú symptómy. Dôležité je uveriť, že Ježiš to môže 

a chce urobiť, vo viere uzdravenie prijať a symptómy časom 

pominú. Nedajme sa pomýliť a nedajme si ukradnúť uzdravenie, 



keď hneď necítime výsledky. Vyznávajme uzdravenie našimi 

ústami. A verme tomu, čo vyznávame. Buďme vytrvalí. 

Nezabúdajme na Ježišovo podobenstvo o nespravodlivom sudcovi, 

kde Pán zdôrazňuje vytrvať a neochabovať v modlitbe. ( Lk 18, 1 - 

8) Možno treba počkať týždeň, dva, možno mesiac. Samozrejme, 

že niekedy je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Boh 

môže použiť aj lekára ako nástroj uzdravenia. 

Stáva sa, že za niektorých ľudí sa už viackrát modlilo a stále nie sú 

uzdravení. Príčinou môže byť to, že potrebujú najprv vnútorné 

uzdravenie zo svojich zranení, uzdravenie duše. 

Lekár Dave Hayes, ktorý bol predtým ateista, až kým ho Boh 

nenašiel a nepovedal mu, že sa má modliť za svojich pacientov, to 

robí presne tak. Ak mu niekto povie, že sa zaňho viacerí modlili 

a nie je uzdravený, s veľkou pravdepodobnosťou ide o potrebu 

vnútorného uzdravenia. Robí to asi takto, hovorí: Spomeňte si na 

udalosť vo vašom živote, ktorá vo vás vyvoláva veľmi negatívnu 

emóciu – môže to byť hanba, vina, hnev, neodpustenie – 

akákoľvek zlá emócia. Myslite na tú udalosť a popíšte akú emóciu 

to vyvoláva vo vás, aká emócia sa viaže na konkrétnu udalosť. 

Poproste Ježiša, aby zobral tú emóciu, ten pocit od vás. Požiadajte 

ho o uzdravenie rán vašej duše a povedzte mu, že prijímate jeho 

uzdravenie. Toto robte dovtedy, kým nebudete cítiť neutrálnu 

emóciu v danej oblasti. Vtedy budete úplne emočne uzdravení. 

Modlime sa teda jeden za druhého v moci Ducha Svätého 

a snažme sa o posvätenie. 

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech 

spieva žalmy! Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších 

cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú 

olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A 

ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda 

navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli 

uzdravení. (Jak 5, 13 – 16) 

Nakoniec, milí priatelia v Pánovi, vedzte, že Pán Ježiš miluje 

každého bez rozdielu. Pre neho nie sú dôležité naše úspechy, 

postavenie, vzdelanie, tituly. Miluje ťa preto, lebo ťa stvoril. 

Bezpodmienečne. Túži však prebývať v tvojom srdci, byť 

súčasťou tvojich dní v dobrom aj zlom. Stáť pri tebe, keď budeš 

volať. On zostáva verný aj keď my veľakrát nie sme. Ver a obracaj 

sa vo všetkom na neho. Vlož svoju dôveru v neho.  Jeho slová sa 

potvrdia v tvojom živote:  Prv, než budeš volať, on odpovie, ešte 

len budeš vravieť a on ťa vyslyší. (Iz 65, 24) 

  

  

 
 


