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Úvod
Pre tému zázračného uzdravenia som sa rozhodol, nakoľko je stále aktuálnou
témou naprieč Kristovou cirkvou a žiaľ aj potrebou. A zdá sa, že potrebou aj ostane a to až
do príchodu Ježiša Krista. Kedysi sme sa stretli s názorom, že v posledných dňoch budú
rozšírené také choroby, kde neostane človeku iné riešenie, ako nadprirodzené uzdravenie.
Dnes sme mnohí účastníkmi takejto situácie tiež. Aj pre to sa budeme v tejto práci zaoberať
práve takými myšlienkami, ktoré v človeku budujú presvedčenie o možnosti zázraku a tiež
myšlienkami a nesprávnymi postojmi, ktoré môžu človeka na ceste k uzdraveniu zastaviť1.
V súčasnosti sa stále stretávame s rôznymi názormi, ktoré vysvetľujú a obhajujú
choroby v živote cirkvi, na druhej strane sa stretávame s bohatými novodobými skúsenosťami
intervencie Božieho kráľovstva do života veriacich i neveriacich. Postoje veriacich sú niekedy
ovplyvnené zlou skúsenosťou, neúspešným bojom za uzdravenie a tak aj skepsou
a sklamaním. Niektorí tému zavrhli už len zo strachu z neúspechu v snahe získať uzdravenie
od Boha. Čo sa týka neveriacich, paradoxne čoraz častejšie verejnosť vidí, že núdzni môžu
navštíviť cirkevné zhromaždenia a byť uzdravený. A mnohí uzdravenie dostanú. Ale
hlavným odkazom a povzbudením pre nás nie je skúsenosť, hoci pozitívna, ale samotné Božie
Slovo. Stále to isté a verné.
Preto sa v tejto práci budeme zaoberať nie len skúsenosťami Božích ľudí, ich
vyučovaním a výkladmi, ale opierať sa budeme najmä o Božie Slovo. Pre potreby výskumu
biblického pohľadu na uzdravenie budeme v tejto práci skúmať najmä Nový zákon.
Na začiatok si vysvetlíme základné pojmy. Potom sa budeme venovať
Ježišovej uzdravujúcej službe, ktorá je tým najlepším príkladom uzdravujúcej služby
a odhaľuje stále platné fundamenty nadprirodzeného uzdravenia a perspektívy, ktoré sú
dosiahnuteľné tým, ktorí veria. Následne sa zameriame na závažné otázky, na ktoré je
potrebné odpovedať si správne, ak chceme dosiahnuť nadprirodzené uzdravenie. Na záver
tejto práce sa budeme zaoberať úlohou a pôsobením Božieho Slova v oblasti uzdravenia.

1

Peter Málik, Smith Wigglesworth, In: Logos, 10/2011 (2011), str.13,
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1 Nadprirodzené uzdravenie
1.1 Uzdravenie
Pre potreby ujasnenia si pojmov by som najprv rád zadefinoval tie, ktoré majú
v tejto práci zásadnú úlohu.
Podľa definície Svetovej zdravotníckej zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je
to opak choroby, nielen jej neprítomnosť. Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému
v totalite jeho aktívnych a reaktívnych životných prejavov.2
Podľa slovníka The free dictionary3 uzdravením rozumieme proces návratu k zdraviu,
obnovu štruktúry a funkcie zranených, alebo chorých tkanív, alebo orgánov. Môžeme hovoriť
aj o procese pomoci návratu ku zdraviu. Môže však ísť aj o navrátenie psychických
schopností jedinca.
Proces uzdravenia je pre človeka prirodzený. Podľa Mudr. et Mvdr. Jozefa Škardu
Phd. z Ústavu klinickej a molekulárnej patológie zaoberajúcim sa mechanizmami obnovy
a hojenia imunitný systém počas 1 dňa dokáže zneškodniť 5-6 tisíc typov nádorových buniek.
Imunitný systém musí byť vysoko efektívny, nakoľko každý 1mm 2 kože sa musí brániť 33
tisícom baktérií. Imunitný systém rozoznáva od patogénov aj 330 miliárd zdravých buniek
ľudského tela a ich 100tisíc korektných chemických reakcií prebiehajúcich v každej bunke
počas 1 sekundy.4 Teda ide o geniálny systém naprojektovaný geniálnym Tvorcom tak, aby
spolu s ďalšími mechanizmami obnovy tela zaopatrili telo uzdravením a zdravím, čo
jednoznačne potvrdzuje plán Stvoriteľa na uzdravenie.
Toto všetko však spadá ešte do prirodzeného procesu uzdravenia. Avšak stretávame sa
žiaľ s tým, že tento fantastický mechanizmus niekedy zlyhá, alebo jednoducho ťahá za kratší
koniec povrazu. V tomto prípade máme možnosť vyhľadať nadprirodzené uzdravenie.

2

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravie
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4
Mudr. et Mvdr. Jozef Škarda Phd., Obnova ľudského tela, 20.12.2012 Banská Bystrica,
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1.2 Biblické nadprirodzeno
V súčasnosti napriek tomu, že spoločnosť je značne materializovaná, je stále dopyt po
nadprirodzených javoch, ich poznaní, ale aj po nadprirodzených intervenciách do viditeľného
sveta, najmä tam, kde schopnosti a poznanie človeka majú svoje hranice.
Biblia zjavuje, že vstupovať do nadprirodzeného, duchovného sveta inak ako cez
osobný vzťah s Bohom je nebezpečné. Zároveň však ukazuje, že duchovno okolo nás je
aktívne a aj zásahy samotného Boha sú realitou. Jedným z benefitov, ktoré vyplývajú zo
správneho vzťahu s Bohom je práve intervencia formou uzdravenia ľudskej bytosti. Po
nadprirodzenom uzdravení je aj v súčasnosti, keď robí veda veľké pokroky, veľký záujem.
Ale iba nadprirodzené uzdravenie, ktoré prebieha spôsobom, ktorý zjavuje Biblia, je bez
nežiaducich vedľajších účinkov.
Reč je o javoch, ktoré lekárska veda označuje ako „spontánne uzdravenia“, ktoré
radikálne zvrátili zdravotný stav pacientov a vymykajú sa vedou vysvetliteľným a vedeckou
činnosťou dosiahnutým vyliečeniam. Podľa výskumov Profesora Hiroši Oda, ktorý skúmal
zdokumentované spontánne uzdravenia pri 101 onkologických pacientoch, za ich uzdravením
stáli 3 faktory. Prvým bolo to, že pacienti odmietli chorobu, druhým faktorom bola modlitba
k Bohu a tretím faktorom bola zmena životného štýlu. 5
O Ježišovi Kristovi hovorí Biblia, že je ten istý, včera dnes aj na veky 6, teda keď bol
schopný intervenovať kedysi, je schopný intervenovať aj dnes.
Takže ak hovoríme o biblickom uzdravení, hovoríme o tom type uzdravenia, ktorý
práve popisuje Biblia aj skrze príklady, ktoré môžeme vidieť na Ježišovej uzdravujúcej
službe.

5

Mudr. et Mvdr. Jozef Škarda Phd., Obnova ľudského tela, 20.12.2012 Banská Bystrica,
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6
Biblia, Židom 13:8
5

2 Služba Ježiša Krista
2.1 Povolaný uzdravovať
Pri skúmaní nadprirodzeného uzdravenia, teda uzdravenia skrze Božiu moc, by
sme si možno spomenuli na udalosti zo súčasnosti a mohli by sme uviesť ako príklad
tiež skutky hrdinov viery, ktoré popisuje Stará zmluva. Avšak najplodnejším
a najpovolanejším, čo sa týka uzdravovacej služby v celej

histórii, bol Ježiš

Nazaretský. Podstatná časť prvých štyroch kníh Novej zmluvy hovorí o tom, že Ježiš
uzdravoval.
Výstižný, hoci krátky popis pôsobenia Ježiša je zachytený v knihe Skutkov
v reči apoštola Petra ku Kornéliovi a jeho domácim, kde hovorí: „o Ježišovi
z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre
činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci,
pretože bol s ním Boh“.

7

Apoštol Peter sa tu odvoláva najprv na skutočnosť, že Ježiš bol k službe
uzdravenia pomazaný, čo znamená, že bol nadprirodzene uschopnený konať skrze
pomazanie Svätým Duchom to, k čomu bol predtým aj povolaný. V Evanjeliu Lukáša
v štvrtej kapitole čítame, že na začiatku svojej pozemskej služby pri návšteve rodného
mesta Nazaret prečítal text z knihy proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou,
a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať
skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených
poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný.“ Následne vlastne prehlásil, že je tu
reč o ňom samom a toto vyhlásenie opakoval aj na ostatných miestach kdekoľvek učil
a následne uzdravoval. 8
Z uvedeného môžeme rozumieť, že to že Ježiš uzdravoval počas svojej
pozemskej služby bolo naplnením Božieho plánu, Božieho povolania zjaveného viac
storočí pred tým, než sa samotný Ježiš Nazaretský na zemi ukázal.

7
8

Biblia, Skutky 10:38
Hagin, Kennet E., Uzdravujúce pomazanie, str.38 - 39
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2.2 Uschopnený uzdravovať
V Lukášovom evanjeliu v 3.kapitole môžeme čítať o Ježišovi, že „Svätý Duch
zostúpil v telesnej podobe, ako čo by holubica, na neho, a hlas zaznel z neba, ktorý
hovoril: Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo“. Následne sa Ježiš odobral
na púšť, kde sa postil a bol pokúšaný. Potom nasledovalo verejné prehlásenie, že on je
tým, ktorého pomazal, teda uschopnil a ustanovil, Boh k tomu, aby uzdravoval
a vyslobodzoval 9 .
Prečo bolo potrebné, aby na Ježiša zostúpil Svätý Duch a uschopnil ho
k uzdravovaniu? V Pavlovom liste Filipanom píše, že Ježiš „sám seba zmaril prijmúc
podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom“ 10 . Slovom „zmaril“ prekladateľ preložil slovo
ke\nwsen, ktoré primárne znamená „vyprázdniť“. V kontexte môžeme rozumieť, že
Ježiš sa vyprázdnil od svojich Božských schopností a stal sa podobný ľuďom. Ľuďom,
ktorí sami v sebe nemajú schopnosť uzdravovať. Z tohto dôvodu potreboval v tejto
situácii uschopnenie k nadprirodzenému konaniu. Vrátiac sa k Petrovej reči v dome
Kornélia 11 vidíme, že Boh Ježiša pomazal Duchom Svätým a mocou.
Práve prejavy moci boli predmetom údivu u laikov, ako aj u znalcov Písma.
Ježiš im po ich otázkach vysvetľuje, že Duchom Božím vyháňa démonov 12 , čo bola
vlastne služba vyslobodzovania často krát spojená so službou uzdravovania. Obidve
tieto činnosti spolu veľakrát úzko súviseli a obidve boli prejavom nadprirodzených
schopností. Dokonca Derek Prince vo svojej knihe Zmierenie hovorí, že „v Ježišovej
službe uzdravovania nie je skoro nijaký rozdiel medzi uzdravovaním chorých
a vyháňaním zlých duchov. Počas celého Jeho pôsobenia idú tieto dve služby ruka
v ruke.“ 13
Otázkou

Ježišovej

schopnosti

uzdraviť

v 9.kapitole, kde otec popisuje príznaky

sa

zaoberá

Evanjelium

Marka

zdravotného stavu svojho nemého syna

a nakoniec sa obracia na Ježiša žiadajúc: „ak môžeš niečo, pomôž nám zľutujúc sa nad
nami.“ Hneď na to mu Ježiš odpovedal: „Ach, to ak môžeš! Všetko je možné
veriacemu!“ Teda potvrdzuje, že je schopný uzdraviť a vyslobodiť a núdzneho
vyvádza otca chorého syna z pochybností o tejto Jeho schopnosti a vovádza ho do
stavu viery. Následne prebehlo vyslobodenie s uzdravením.
9

Biblia, LK4:18-19
Biblia, Fil2:7
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Biblia, Skutky10:38
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Biblia, Mat12:28
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Prince, Derek, Zmierenie-tvoje stretnutie s Bohom, str.40
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Správnemu pohľadu súčasníkov na otázku, či je Ježiš schopný uzdraviť aj dnes,
ako aj na ďalšie podobné otázky spôsobené odstupom času, pomôže tvrdenie apoštola
Pavla, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky.“ 14 Teda ak Ježiš bol schopný
uzdraviť v minulosti, je schopný uzdraviť aj dnes.

2.3 Nadčasové dielo
Po tom, čo sa Ježišova uzdravujúca služba stala známou v Sýrii, Galilei,
Desaťmestí, v Jeruzaleme, v Judsku aj v Zajordání 15 nachádzame v Evanjeliu Matúša
8:16-17 nasledovné tvrdenie „A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých
démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali,
uzdravil, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On
vzal naše nemoci a naše neduhy niesol.“
Tu je dobré rozumieť, že pisateľ tohto zápisu tvrdí, že sa naplnilo proroctvo
z knihy Izaiáš 53:3-5 „Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený
s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho
nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa
domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený
pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená
na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.“ Teda prorocké vyhlásenia týkajúce sa diela
na kríži v súvislosti s vydobytím uzdravenia sa už mali naplniť, aj keď ešte v čase
neprebehla zástupná obeť na kríži.
V texte evanjelia v nasledujúcej kapitole čítame: „A hľa, priniesli mu
porazeného, položeného na ležisku. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému:
Dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov povedali
sami v sebe: Tento sa rúha! Ale Ježiš vidiac ich myšlienky povedal: Načo vy myslíte
zlé veci vo svojich srdciach? Lebo čože je ľahšie, povedať: Odpustené sú ti hriechy, a
či povedať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc na zemi
odpúšťať hriechy - vtedy povedal porazenému: Vstaň, vezmi svoje ležisko a iď domov!
A on vstal a odišiel domov.“ 16 Teda je zrejmé, že Ježiš odpúšťal hriechy a uzdravoval
ešte pred vydobitím benefitov odpustenia a uzdravenia na kríži.
14

Biblia, Židom 13:8
Biblia, Matúš 4:24-25
16
Biblia, Matúš 9:2-7
15
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Otázkou časového umiestnenia a vzťahu vykonaných zázrakov uzdravenia pred
vykupiteľským dielom na kríži a samotným vydobytím uzdravenia sa zaoberá
F.F.Bosworth v knihe Kristus Uzdraviteľ a píše: „jeden kanadský autor namietal, že
Matúš 8,17 sa nemôže týkať vykúpenia, pretože Kristus ešte nebol ukrižovaný. To by
totiž znamenalo, že „Kristus žil výkupný život“. Toto však pre mňa nie je vôbec
žiadnym argumentom, pretože Kristus je „Baránok Boží obetovaný od počiatku sveta“.
Nielenže pred Golgotou uzdravoval nemoci, ale tiež odpúšťal hriechy. A aj tak boli
obe tieto milosrdenstvá dostupné na základe vykúpenia,

i keď bolo stále otázkou

budúcnosti.“ „Ježiš odpúšťal hriechy a zároveň uzdravoval nemocných vo vzťahu
k svojmu prichádzajúcemu vykúpeniu, pretože „bez vyliatia krvi nie je odpustenia
hriechov.““ 17
Nadčasovosťou Kristovho diela na kríži a uplatňovaním vykúpenia v čase sa
zaoberá aj D.Prince kladúc otázku: „Nie je zaujímavé, že keď Biblia hovorí
o zmierení, nikdy nedáva uzdravenie do budúcnosti? Je to dokonané! Čo sa týka Boha,
uzdravenie Bolo už získané. Sme uzdravení.“ 18
V knihe Uzdravenie T.L.Osborn uvádza: „Prijmite Kristov život aj pre telo aj
pre dušu. Vedzte, že ste slobodní aj od pút choroby, aj od pút hriechu. Viďte svojho
zástupcu, Ježiša Krista, ktorý bol za vás učinený chorým a hriešnym. Uvedomte si, že
ani hriech ani chorobu už na vás nikdy nikto nemôže položiť. Pretože Ježiš ich všetky
niesol za vás na kríž. Porozumejte pravde tohto výroku: „On vzal naše nemoci
(slabosti) a naše neduhy (choroby) niesol (Evanjelium Matúša 8,17).“ Vedzte, že Ježiš,
váš zástupca, zachránil vaše telo od choroby, ako aj vašu dušu od hriechu.
Viďte, že vaša choroba, ako aj vaše hriechy boli položené na Golgote na Ježiša
a vedzte, že ak Ježiš niesol vaše slabosti a vaše choroby, vy ich už ďalej niesť
nemusíte. Ak ich musíte niesť ďalej, potom ich Ježiš niesol zbytočne, ale pretože ich
niesol a Biblia hovorí, že boli vaše, potom ich určite niesť nemusíte. „ 19
Z uvedených biblických textov a výkladov tých, ktorí sa uzdravením zaoberali,
môžeme vyviesť niekoľko uzáverov. Ježiš uzdravoval a odpúšťal ešte v čase pred
ukrižovaním. Bolo to naplnením proroctva knihy Izaiáš o tom, že Kristus bol za nás
potrestaný aj ranený. Ježiš mohol uzdravovať ešte pred ukrižovaním pre to, lebo
vydobytie uzdravenia je súčasťou vykupiteľského diela na kríži, a teda je nadčasové.
17
18
19

Bosworth, F.F., Kristus Uzdraviteľ, str. 34-35
Prince, Derek, Zmierenie-tvoje stretnutie s Bohom, str.39:
Osborn,T.L., Uzdravenie, str 57-58
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Keďže je uzdravenie súčasťou vykúpenia, patrí aj nám, a keďže je nadčasové môžeme
ho, tak ako spasenie a odpustenie hriechov, prijať aj dnes ako už uskutočnené.

2.4 Božia vôľa
V súčasnosti kresťanstvom zasiahnutý svet je tiež zasiahnutý kresťanskými
tradíciami a chybnými pohľadmi na Boha a jeho vôľu. Dokonca najväčšie pochybnosti
o uzdravení nemajú kresťania vzhľadom na Božiu moc uzdraviť, ale vzhľadom na Jeho
vôľu uzdraviť. Veľmi rozšírená je povera, že koho Boh miluje, toho krížom
navštevuje. Zjednodušene povedané, že ak je niekto v Božom fokuse, ten môže byť od
Boha obdarovaný aj chorobou. Teda ak niekto ochorel, možno je to Božou vôľou, aby
trpel, prípadne následkom choroby predčasne zomrel. Niektorí nábožensky aktívnejší
jednotlivci dokonca tvrdia, že tým, že ostali niekoľko týždňov pripútaný na lôžku, ich
Boh niečomu vyučoval. Toto však podľa niektorých kresťanských služobníkov hraničí
s rúhaním 20 sa Bohu.
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Je teda potrebné položiť si otázku či je Božou vôľou chorobu

rozdávať, alebo chorých uzdraviť.
Curry Blake , generálny dozorca z John G. Lake Ministries, ktorá je
v súčasnosti najstaršou pôsobiacou službou uzdravovania 22

poukazuje na ľudské

predstavy o Bohu: „Náboženstvo vždy predstavuje Boha v najhoršom svetle, lebo
náboženstvo nespochybňuje schopnosť Boha, ale jeho vôľu. Ak sme narodení z Boha,
musíme viac veriť v Božiu túžbu, než v Jeho schopnosť.“ Ďálej hovorí, že „ak by sme
sa spýtali na ulici akéhokoľvek človeka, hoci aj ateistu, otázku „ak by Boh predsa len
bol, bol by schopný uzdravovať?“ , aj ateista by povedal: „ak by Boh bol, a bol by
Bohom, musí byť schopný uzdravovať“. Preto ak veríš iba v Božiu schopnosť, čím sa
odlišuješ od ateistov? Kresťania neveria iba v schopnosti Boha. Srdce kresťanstva verí
Božej túžbe uzdraviť. A keď sa posunieš od schopnosti ku vôli (uzdraviť), prejdeš od
náboženstva ku kresťanstvu. Prejdeš od formy a rituálov do reality kresťanstva“. 23
Gloria Copeland v knihe Vierou k víťazstvu v kapitole s názvom Od tradície
k pravde píše: „Je možné, že nemoci a nešťastie, ktoré prežívaš sú súčasťou Božieho
20

Hudymač Peter a Pristáš Peter, Grécko–Slovenský slovník k Novému zákonu tvrdí na
str.50, že ak hovoríme o blasfémii, teda rúhaní sa, je tu reč m.i. o hanlivej, potupnej reči,
o utŕhaniu na cti a osočovaniu.
21
Curry, Blake, Škola uzdravenia 1, 17.11.2011, http://www.tv7.cz/?vid=2024 , video
22
Divine Healing Technician Training Manual 041412, John G.Lake Ministries, Dallas,
Texas, str.7
23
Curry, Blake, škola uzdravenia 13, 23,2,2012, http://www.tv7.cz/?vid=2024, video
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plánu, ktorý s tebou má? Na tieto otázky musíš poznať odpoveď skôr, než môžeš
prežiť uzdravenie vyslobodzujúcou Božou Mocou. Musíš si ich vyriešiť raz a na vždy.
Ak Boha upodozrievaš z toho, že je pôvodcom tvojich nepríjemností, nebudeš schopný
mu veriť, že ťa z nich chce vyslobodiť. Tvoja viera nebude zdravá, pretože si budeš
myslieť, že keď sa tých vecí zbavíš, budeš sa tým vlastne protiviť Jeho vôli. Aby si
mohol prijať všetky dobré veci, ktoré ti Boh chce dať, musíš si byť absolútne istý tým,
že je dobrým Bohom. Musíš si byť istý tým, že Jeho vôľou pre teba je zdravie , nie
choroba.“ 24
Dr.T.L.Osborn, ktorého uzdravujúca služba zasiahla ľudí vo viac ako 70
krajinách sveta hovorí, že „kresťania nemusia byť chorí. Boh chce, aby boli zdraví
a silní.“ 25
F.F.Bosworth sa v knihe Kristus Uzdraviteľ o poznaní Božej vôle ohľadom
uzdravenia vyjadruje nasledovne: „Prvý krok k uzdraveniu je ten istý, ako prvý krok
ku spaseniu, alebo k akémukoľvek inému požehnaniu, ktoré Boh zasľubuje: aby
nemocný vedel, čo Biblia jasne učí, že je Božou vôľou uzdraviť človeka, dokiaľ
nedosiahol vymeranej dĺžky života. Každý jednotlivý trpiaci musí byť Božím Slovom
presvedčený, že uzdravenie je Božou vôľou, pretože je nemožné mať skutočnú vieru
pre uzdravenie, pokiaľ existuje najmenšia pochybnosť o tom či je vôbec uzdravenie
Božou vôľou. Je nemožné si vierou smelo nárokovať požehnanie, o ktorom si nie sme
istí, že ho Boh ponúka,...“ 26
List Rímskym 12:2 hovorí, že sa máme premeniť obnovením mysle, aby sme
vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

27

Je teda

dôležité preskúmať, čo hovorí Biblia. Totiž už tento verš listu Rimanom zjavuje, že
Božia vôľa je dobrá, milá a dokonalá. Aby sme tradovanú poveru lepšie konfrontovali,
položme si niekoľko vyhranených otázok: Ak mladá matka malých detí zomiera na
rakovinu v krutých bolestiach, čo je na tom dobré? Komu je toto milé, alebo príjemné?
Kde je v tom Božia dokonalosť a dobrota?
V súvislosti s tým by som rád položil niekoľko otázok. Ak by niekoho dieťa
vedelo, že jeho otec je veľmi bohatý, ale pochybovalo by o tom, že jeho otec chce
naplniť jeho zúfalé potreby, o čom pochybuje toto dieťa? Ak by niekoho dieťa vedelo,
že jeho otec je veľmi vplyvný a je schopný vyslobodiť ho z jeho úzkostí úplne bez
24

Copeland, Kenneth, Vierou k vítězství – text na 18. október
Osborn,T.L., Uzdravenie, str.58
26
Bosworth, F.F., Kristus Uzdraviteľ, str.84
27
Biblia, Rim12:2
25
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problémov, ale pochybovalo by o tom, že to chce, o čom pochybuje toto dieťa? Je tu
reč o pochybnosti, či spomínaný otec bude ochotný a prejaví svoju dobrú vôľu voči
svojmu dieťaťu, ktoré je v núdzi. Evanjeliá viac ako dvesto krát hovoria o otcovstve,
pričom je väčšinou reč o Božskej osobe Otcovi. Na jednom mieste Ježiš o Bohu Otcovi
hovorí takto: „ A ktorýže z vás otec by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za
chlieb, podal kameň?! Alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada? Alebo aj
keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpióna?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať
svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho
prosia!“ 28 Teda je tu reč o dobrej vôli dobrého Boha Otca obdarovať jeho deti.
Ježiš svoju vôľu uzdravovať vyjadril, čo spomína evanjelium Matúša 8:2-3 „ A
hľa, malomocný pristúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma
očistiť. A Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A hneď bolo
očistené jeho malomocenstvo.“ Toto bol jediný prípad, kde čítame, že núdzny
potreboval to uistenie, že ho Kristus chce uzdraviť.
V evanjeliách sa akt uzdravenia v Ježišovom mene, alebo ním samotným
spomína 73krát, pri čom viac krát je reč o uzdravujúcich kampaniach, kde boli
uzdravený všetci prítomní, mnohí, niekoľkí, alebo aj len jednotlivec, ktorý Krista
s cieľom obdržania uzdravenia vyhľadal. Pričom nikde nenachádzame zmienky, že by
Ježiš niekoho uzdraviť nechcel.
Bonke vo svojej publikácii Hospodin, ktorý ťa uzdravuje uvádza, že vždy, keď
Ježiš niekoho uzdravil, bol to tiež prísľub, lebo všetko čo urobil, urobil aj na to, aby
nám ukázal, čo robiť bude aj v budúcnosti. Jeho plánom a prianím nebolo teda iba
uzdravenie niekoľkých ľudí v dávnych dobách. Kristove pôsobenie na zemi bolo
demonštráciou toho, kým je a malo povzbudiť našu vieru. Tak ako vtedy aj teraz sú
ľudia nemocní. Ježiš to vie a pre našu nádej a povzbudenie nám v evanjeliách ukazuje,
čo s chorobami robil On a On uzdravuje aj dnes! 29
Keď sa opäť pozrieme na Petrov prejav u Kornélia na základe verša (sk10:38)
môžeme tvrdiť, že Ježiš mohol uzdravovať, lebo s ním bol Boh. Teda z uvedeného
vyplýva, že to bola priamo Božia vôľa, aby Ježiš uzdravoval. Ak by bolo Božou vôľou
trestať ľudí chorobami, alebo aspoň neuzdraviť chorých, potom by sa Ježiš
uzdravovaním protivil vôli Boha Otca a môžeme predpokladať, že v takom prípade by
nemal Ježiš Otcovu podporu, teda Otec by nebol s ním.
28
29

Biblia, Lukáš 11:11-13
Bonke, Reinhard, Hospodinn, ktorý tě uzdravuje, str.13
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V prvom liste Timoteovi apoštol Pavel píše, že Boh „chce, aby všetci ľudia boli
spasení a prišli k poznaniu pravdy“. 30 Slovom spasený bolo preložené pôvodné grécke
slovo sóthénai. Toto slovo je odvodené od gréckeho podstatného mena sódzó, ktoré
sa prekladá ako zachrániť, zachovať, vyslobodiť, ale aj liečiť. Teda správny by bol tiež
preklad: „ktorý chce, aby všetci ľudia boli uzdravení a prišli k poznaniu pravdy“
Môžeme tu teda vnímať univerzalitu Božieho vykupiteľkého diela v tom zmysle, že
Boh chce človeka zachrániť a vyslobodiť aj z choroby.
Uvedené použitie verša by sa nám mohlo zdať ako vytrhnuté z kontextu, avšak
odvodenina gréckeho slova sódzó je použitá tiež v evanjeliu Marka 5:34, keď Ježiš
hovorí žene s krvotokom, že ju uzdravila-zachránila jej viera. Týchto textov v rámci
evanjelií, kde je použité slovo sódzó, alebo jeho odvodeniny je viac.
V Lukášovom evanjeliu je záznam: „Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa,
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes
Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.“ 31 V tomto texte jasne anjel
identifikuje označením Spasiteľ - grécky sótér, teda tiež ide o odvodeninu slova sódzó,
takže slovo Spasiteľ môžeme preložiť ako záchranca, vysloboditeľ, ale aj uzdraviteľ.
Je tu teda zjavená jedna stránka Kristovej podstaty a síce, Kristovi je to vlastné a úplne
prirodzené uzdravovať chorých.
Na základe uvedeného môžeme tvrdiť, že Ježiš tým, že uzdravoval chorých,
konal Božiu vôľu a zároveň zjavoval, že

uzdravenie chorých je Božou vôľou

a nakoniec aj to , že uzdravenie vychádza z Božej podstaty.

3 Niektoré aspekty Ježišovej uzdravujúcej služby.
3.1 Ježiš uzdravoval všetkých
V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať tou skutočnosťou, že Ježišova
uzdravujúca služba bola dostupná pre všetkých. T.L. Osborn píše v knihe Uzdravenie:
„ Ako v minulosti, tak aj dnes je stále Božou vôľou uzdraviť všetkých, ktorí potrebujú
uzdravenie. Najväčšou prekážkou vo viere mnohým veriacim, ktorí hľadajú uzdravenie
v dnešných dňoch, je neistota v mysli, či je Božia vôľa uzdraviť všetkých. Takmer
30
31

Biblia, 1Tim 2:4
Biblia, Lukáš 2:10-11
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každý vie, že Boh skutočne niektorých uzdravuje, ale v modernej teológii je mnoho
učenia, ktoré zabraňuje ľuďom poznať to, čo Biblia jasne vyučuje – že uzdravenie je
pre všetkých.“
V Lukášovi 4:40 môžeme čítať: „Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali
nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na
jedného každého z nich uzdravoval ich.“ Teda Kristovej pozornosti sa dostalo
každému záujemcovi o uzdravenie.
V Matúšovom evanjeliu 4:24 čítame: „ A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii,
a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami,
posadlých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.“ Z uvedeného
vyplýva, že nebola žiadna špecifikovateľná skupina chorých, ktorým by bol prístup
k uzdraveniu zamietnutý.
V Lukáš 17:12-16 sa hovorí: „A keď vchádzal do ktoréhosi mestečka, stretlo sa
s ním desať malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným
hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami! A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte
sa kňazom! A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich vidiac, že je
uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k jeho nohám a
ďakoval mu. A to bol Samaritán.“ Matúš 8:3 dokonca hovorí, že pri stretnutí
s malomocným Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho. Teda pri pohľade z ľudského hľadiska
by sa Ježiš mohol cítiť ohrozený infekčnou v tej dobe neliečiteľnou chorobou, ale on
napriek tomu slúžil aj tejto skupine ľudí, dokonca to prikázal aj svojím učeníkom.
Matúš 12:15 sa priam povzbudivo vyjadruje: „ A išlo za ním mnoho zástupov, a
uzdravil ich všetkých“ Podobne hovorí Lukáš 6:19: „ A všetok zástup hľadal dotknúť
sa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých.“ Tu dokonca môžeme
mať pocit, že služba uzdravenia prebiehala neosobne v tom zmysle, že núdzny boli
Božou mocou zasahovaný bez ohľadu na osobu.
V už spomínanom texte z Matúša 8:16 hovorí, že mu priviedli mnohých
posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle
mali, uzdravil, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal:
On vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. Teda Biblia opäť potvrdzuje, že medzi
adresátmi uzdravenia neboli výnimky. Podobne Skutky 10:38 hovoria, že Ježiš
uzdravoval všetkých. Nehovorí, že o väčšine, niektorých, alebo skoro všetkých, ale
hovorí, že uzdravoval všetkých. V súvislosti s tým si ešte pripomenieme alternatívne
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preložený verš z prvého Pavlovho listu Timoteovi: „ktorý chce, aby všetci ľudia boli
uzdravení a prišli k poznaniu pravdy“ 32
T.L. Osborn sa vyjadruje, že: „ na uzdravenie máte právo rovnako, ako na
odpustenie, keď veríte“ a tiež: „Uzdravenie je súčasťou evanjelia a má sa kázať po
celom svete a každému stvoreniu do všetkých končín zeme. A pretože je súčasťou
evanjelia, je Božie požehnanie fyzického uzdravenia pre všetkých“ 33

3.2 Ježiš uzdravoval z každej nemoci
Jednou z myšlienok, ktoré bránia niektorým, aby prijali uzdravenie pre seba,
alebo pre svojich blízkych je pochybnosť, či práve z choroby s ktorou sme v konflikte
nás Boh uzdraví.
V Izaiášovi sa o Kristovom vykupiteľskom diele vzhľadom na uzdravenie
hovorí: „kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa
domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený
pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená
na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.“ 34 V tomto texte sú zdravotné problémy,
ktorých nás chce Boh zbaviť, špecifikované pomerne voľne, iba slovom „naše“. Teda
skrze Kristove vykupiteľské dielo môžeme byť vyslobodený iba z našich bolestí
a z našich nemocí. Teda uzdravený môžeme byť iba z konkrétnych diagnóz, ktoré sa
týkajú priamo nás.
Niektoré z chorôb, alebo všeobecne, niektoré zo zdravotných problémov by sme
na základe evanjelií vedeli špecifikovať. Napríklad lepra, epilepsia, mozgová porážka,
ochrnutie, slepota, hluchota, nemota, zajakávanie sa, vážne problémy psychického rázu
a podobne. Teda ľudia boli uzdravovaný z vtedy neliečiteľných a niektorých zrejme aj
dnes

neliečiteľných

diagnóz.

S najzávažnejším

problémom

sa

Ježiš

dokázal

vysporiadať, keď kriesil mŕtvych. Napríklad syna Nainskej vdovy 35 , alebo Lazara,
o ktorom vedel, že ochorel, potom vedel, že zomrel a nakoniec, hoci bol už štyri dni
mŕtvy vzkriesil ho 36 . Problém teda nazad zovšeobecníme a pozrieme sa naň tak, že ak

32
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mohol Kristus vyriešiť zdravotný problém, ktorý už vyústil do smrti, potom určite
môže riešiť aj každú inú zdravotnú situáciu ešte živých pacientov.
Zápisy v evanjeliu Matúša ohľadom špecifikovania chorôb, z ktorých Ježiš
uzdravoval hovoria nasledovné:
Matúš 4:23-24: „ A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších
synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu
medzi ľudom. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu
všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých démonami a
námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.“
Matúš 9:35 „A Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v ich
synagógach a kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každý neduh i každú chorobu
medzi ľudom.“
Matúš 8:16-17 „A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami,
a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil, aby sa
naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše nemoci
a naše neduhy niesol.“
Na základe uvedeného môžeme tvrdiť, že ak nejaký zdravotný problém patrí do
skupiny, ktorá sa dá označiť ako každá, alebo akákoľvek diagnóza, potom tento
problém je Bohom riešiteľný na základe diela na kríži.

3.3 Uzdravenie a evanjelizácia
Štyri knihy Biblie, evanjeliá vydávajú mocné svedectvo o skutkoch Ježiša
Nazaretského. Evanjelisti

na mnohých miestach píšu o Ježišových uzdravujúcich

zázrakoch. Niekedy šlo o službu jednotlivcom, inokedy touto službou boli zasiahnuté
davy, pričom tie niekedy dosahovali počtu aj niekoľko tisíc ľudí.
Ako bolo možné, že sa k Ježišovi zhromaždilo také množstvo ľudí, keď zavítal
do niektorého kraja? Bolo to aj vyučovaním, ktoré bolo inakšie od vyučovania
farizeov. Lebo Kristus učil ako ten, ktorý má právo a moc a nie, ako ich znalci
písiem. 37 Lákadlom samozrejme bolo volanie do vzťahu s Bohom Otcom, pričom
mnohí ľudia túžili zmeniť svoj život a robili naozajstné pokánie, ako napríklad
nadcolný Zacheus. 38 Ľudia vyhľadali Ježiša, kvôli ťažobe ich hriechov, alebo boli
37
38

Biblia, Matúš 7:29
Biblia, Lukáš 19:2
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ochotní niekoľko dní stráviť s Ježišom a počúvať praktické vyučovanie o živote
a o Božom kráľovstve.
Avšak Kristovu službu najviac dynamizovali prejavy moci Božieho kráľovstva,
kde bolo demonštrované víťazstvo nad temnotou. Apoštol Ján píše: „ Nato sa ukázal
Syn Boží, aby skazil diela diablove“ 39 a v knihe Skutkov 10:38 čítame, že Ježiš
uzdravoval tých, ktorí boli držaní v moc Diabla. Prejavy moci - to bola oblasť kde
tradičný náboženský vodcovia strácal vplyv. Pre prostých ľudí muselo byť veľmi
povzbudivé, že s Kristom už nie sú veci neriešiteľné, smrť neporaziteľná a choroby
neliečiteľné.
Pozrieme sa teraz na príklade rannej služby Ježiša popísanej v Evanjeliu Matúša
v 4.kapitole, aké účinky mala Kristova služba v moci:
„23 A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc
evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. 24
A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všetkých
nemocných,

trápených

rôznymi

neduhmi

a mukami,

posadlých

démonami

a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich. 25 a išli za ním mnohé zástupy
z Galilee, z Desaťmestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia. „

40

Teda v týchto veršoch bola popísaná veľká evanjelizačná kampaň, kde Ježiš
manifestoval, že On je naozaj Kristus a Uzdraviteľ, že Boh je dobrý a chce
uzdravovať, že choroba je porazená. Ľudia dostali nádej, ale aj skutočné naplnenie
potrieb.
Po tejto kampani popísanej v troch veršoch vidíme následok popísaný
v niekoľkých nasledovných kapitolách, že ľudia nasledovali Ježiša, trávili s ním
niekoľko dní a boli od Neho vyučovaný o Božom kráľovstve.
Ako príklad zo súčasnosti by sme mohli uviesť príklad z Brazílie. Randy Clark
opisuje vplyv uzdravujúcej služby takto: „V roku 2002 som navštívil Água Viva,
baptistický zbor s počtom 300 ľudí v meste Mauá. Prebehlo tam mocné vyliatie Ducha
svätého so stovkami uzdravení, ktoré zasiahli aj zamestnancov zboru. Dnes má 4000
členov a 20 dcérskych zborov, ktoré navštevuje spolu viac než 14000 ľudí.
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Keď sa ostatné baptistické zbory pýtali pastora Silvia Galliho na tento rapídny
rast, odpovedal im: „Viete, práve tie veci, čo sa vám nepáčia, sú jeho príčinou.“ „Tie
veci“, o ktorých hovoril, boli dary Ducha Svätého – najmä uzdravovanie.“ 41
Ako uzáver z uvedeného môžeme uviesť, že ľudia stále potrebujú vidieť
zázraky a byť uzdravení. Ľudia prakticky uvidia charakter Boha aj skrze uzdravenie
a stanú sa ochotnými počúvať Božie slovo.

4 Kauzálne otázky

4.1 Vznik kauzálnych otázok
Ak by sme sa pozreli na životy ateistov, ktorých životy boli zasiahnuté v masívnej
miere chorobou (alebo aj inými pohromami), často krát vidíme, že sa s okolnosťami, ktoré im
život priniesol vyrovnajú rýchlejšie a statočnejšie, ako ľudia veriaci. Jednoducho prijmú vec
tak ako je a naučia sa s tým vysporiadať.
41
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V prípade veriacich, ktorí očakávajú, že ich život po znovuzrodení bude sprevádzať už
len milosť a dobré, vyvolá príchod ťažkých diagnóz radu otázok. Tibor Ruff uviedol príklad,
o veriacich, že „keď sa zlé veci stanú človeku, dostáva sa do zlej situácie. Vtedy je náchylný,
aby si zo svojich okolností vytvoril znamenie, alebo odkaz pre seba.“ Ďalej uvádza, že „aj
keď človek nasleduje Pána a predsa sa dostane do ťažkostí, zdravotných problémov, alebo
iných ťažkostí, skúšok, tak nie len tieto konkrétne problémy nám pôsobia ťažkosti, ale často
v tom človek vidí nejaký odkaz. Potom musí bojovať nie len so zdravotným problémom, ale
musí sa vyrovnať aj s nejakou konzekvenciou, že človeka opustila Božia milosť a to je
závažnejšie, než samotný problém“.42
Veriaci v konflikte s chorobou si teda často krát kladú kauzálne skúmajúc prečo na
nich prišla táto choroba. Určite nesprávne odpovede a z nich vychádzajúce postoje môžu
zabrániť tomu, aby veriaci obdržal víťazstvo vo forme uzdravenia. Pastor Kresťanského
spoločenstva Milosť Jaroslav Kříž na otázku či sú nejaké myšlienky, učenia, predsudky,
ktoré nadprirodzenému uzdraveniu bránia odpovedal: „Určite sú, inak by sme videli viac
uzdravení. Boriť ich je naša celoživotná úloha.“43

4.2 Súvis medzi hriechom a chorobou

Teologicky je určite správne tvrdenie, že choroba prišla na svet skrze hriech. Dokonca
apoštol Jakob píše: „Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselej mysle? Nech
spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia
nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho
pozdvihne, a ak urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a
modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého
pôsobiaca.“44 V uvedenom texte dáva Písmo jasne do súvisu chorobu a hriech.
Ak sa pozrieme na Ježišovu službu vidíme niekoľko zaujímavých prípadov
uzdravenia. Napríklad uzdravenie porazeného začal Ježiš tak, že mu najprv odpustil hriechy.45
Avšak pri žiadnom z mnohých uvedených prípadov uzdravenia v evanjeliách nečítame, že by
Ježiš od niekoho požadoval, aby sa kajal zo svojich hriechov a až potom by ho uzdravil.
42

Tibor Ruff, Hitpark, 16. január 2013
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V jednom prípade dokonca tvrdil v debate s učeníkmi, že človek slepý od narodenia, ktorého
sa chystal uzdraviť nezhrešil. Dokonca ani jeho rodičia.46 V jednom príbehu čítame, že po
uzdravení Ježiš opätovne vyhľadal uzdraveného a povedal mu: „Hľaď, ozdravel si. Nikdy
viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!“47
Pastor Kříž na otázku či sa stretol v cirkvi s pohľadom veriacich na chorého ako na
hriešnika, ktorý si to asi nejako zaslúžil, alebo s nejakými podobnými asociáciami, odpovedal:
„Aj keď je jasný súvis medzi chorobou a hriechom, dôrazne vyučujeme, aby človeka, ktorý
ochorel, nikto netrápil s tým, že istotne má nejaký hriech. Ak si je chorý vedomý svojho
hriechu, vyzná ho, ak je jeho hriech zjavný, je naň dotyčný upozornený.“48
Teda to, že je súvis medzi chorobou a hriechom je z Biblie jasné. Môžeme tvrdiť, že
skrze niektoré hriechy môže do života človeka prísť choroba. Sú teda dokázateľné choroby
spôsobené obžerstvom, lenivosťou, požívaním návykových látok, ženskou promiskuitou.49 Pri
hlbšom bádaní by sme isto odhalili ešte duchovnejšie súvislosti medzi konkrétnymi hriechmi
a konkrétnymi chorobami.
Z uvedeného však môžeme urobiť záver, že samotný hriech môže spôsobiť ochorenie.
Hriech treba odstrániť, riešiť. Ale hriech nie je prekážkou uzdravenia, tak ako nie je ani
prekážkou znovuzrodeniu hriešnika.

4.3 Choroba ako pedagogický nástroj

V niektorých prípadoch si ľudia zasiahnutý chorobou kladú otázku: „Čo ma chce Boh
touto chorobou naučiť?“ A tiež podobné asociácie spájajú chorobu s trestom za hriech, kde je
trest vnímaný ako pedagogický nástroj. Tieto myšlienky sú však veľmi subjektívne ponímané,
pri čom vplývajúcim faktorom je aj to, či sme trestaní – vyučovaní my, alebo ide o niekoho
iného. Ak ide o niekoho iného, ostaní v náboženskom prostredí pomerne ľahko vychádzajú zo
svojich vlastných predsudkov o hriešnosti postihnutého a takýmto spôsobom sa vyrovnávajú
so vzniknutou situáciou. V tomto prípade si aj dnes s určitou predpojatosťou Ježišovi učeníci
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kladú otázku „kto zhrešil?“, ako v prípade slepého od narodenia. Zabúdajú pri tom, na
Ježišovu odpoveď, ktorá dala veci úplne inú perspektívu. 50
Ak sa pozrieme priamo na príklad zasiahnutého chorobou analyzovanie takejto
situácie môže byť ešte komplikovanejšie. Východisková pozícia nie tak ovplyvnená
predsudkami vychádzajúcimi z neinformovanosti. Sám veriaci si vie uvedomiť, či jeho
správanie bolo opovrhnutia hodné do tej miery, že muselo na to reagovať aj nebo. Napríklad
ak olupoval dôchodcov, slepých viedol do trasy áut, hluchým sa posmieval, staval sa na
úroveň Boha a rúhal sa mu. Avšak aj ak nebol takýmto prípadom, chorý vníma situáciu pod
vplyvom vlastných emócií. Tu môžeme nájsť prekvapenie, strach, starosti. Ak ide o ochorenie
s horšou perspektívou emócie môžu prerásť do sklamania, letargie, apatie, depresie, až po
absolútnu rezignáciu a stratu záujmu o pokračovanie života.
Pozrieme sa však teraz na to, čo tvrdí objektívne Božie Slovo. V knihe prísloví
v 3.kapitole 2. verš hovorí: „Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec
syna, ktorého má rád.“ Teda je jasné, že Otcovým postojom počas karhania je láska.
V evanieliách Ježiš upozornil na to, že Nebeský Otec dáva dobré veci svojim deťom, čo je
istejšie, ako to, že samotní ľudia dávajú deťom dobré dary.
Mt7:11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš
Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!
List apoštola Pavla v 12. kapitole zjavuje nasledovné: „5 a zabudli ste na
napomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, nepohŕdaj kázňou Pánovou ani
neumdlievaj, keď si ním káraný!? 6 Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho
prijíma za syna. 7 Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako synom. Lebo kdeže je nejaký
syn, ktorého by nekáznil otec? 8 Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste
cudzoložňatá a nie synovia. 9 A potom: svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali
sme sa; či sa tedy o mnoho viacej nepodriadime Otcovi duchov, aby sme žili?! 10 Lebo tamtí
na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káznili; ale on na užitok, dostať podiel na jeho
svätosti. 11 A pravda niktoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež
smutným; ale pozdejšie pokojným ovocím spravedlivosti odpláca tým, ktorí ním boli
vycvičení.“51
Môžeme uvedeným častiam Písma rozumieť tak, že Boh svoje deti miluje viac, ako
ľudia svojich potomkov. Na základe zmluvného vzťahu a svojej lásky svoje deti karhá,
vychováva. Výchova je zarmucujúca, ale nesie do budúcnosti ovocie. Biblia zjavuje, že
50
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karhaním a výchovou v žiadnom prípade nie je choroba, ale práve samotné písmo
inšpirované Bohom je tým výchovným nástrojom.
2Tim3:14 Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od
koho si sa naučil 15 a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na
spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. 16 Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na
vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17 aby bol
človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.

4.4 Choroba a nosenie kríža

Ostávajú však ešte iné škodlivé predsudky o tejto téme. Ako príklad pretrvávania
zlého zdravotného stavu, zapríčinené klamlivou myšlienkou o chorobe, uvedieme sestru
Mary, ktorej príbeh zaznamenal John Osteen. Sestru Mary priviedol k Pánovi v roku 1939.
Stala sa kresťankou a slúžila v zbore Herson Plasse v Dallase v Texase. Po niekoľkoročnej
službe Pánovi náhle ťažko ochorela. Mnoho rokov bola vystavená mocným útokom na telo
i na myseľ. Stratila schopnosť pohybovať sa, zmysel pre rovnováhu. Nedokázala sa už sama
ani najesť, alebo ísť do kúpeľne. Nakoniec si nedokázala spomenúť ani na jeden verš z Písma,
ktoré sa kedysi učila. Takto prežila celé roky a nakoniec skončila v ústavnej starostlivosti vo
veľmi zúboženom stave. J.Osteen si pri jej návšteve kládol otázku čo ju pripútava na lôžko?
Myšlienka. Bola zajatcom myšlienky, ktorú jej satan zasadil do mysle. Nahovoril jej, že tú
chorobu a utrpenie na ňu poslal jej milujúci nebeský Otec. Povedal jej, že musí pokorne trpieť
a mať dôveru, pretože ide o Boží zámer a proti Bohu nesmieme rebelovať. Po krátkej službe,
kde sa Osteen postavil proti tejto myšlienke a duchom, ktorí za ňou stáli, sestra Mary bola
oslobodená, uzdravená a pokrstená Duchom Svätým. 52
Na uvedenom prípade vidíme, že samotný nesprávny postoj voči chorobe umožnil jej
zotrvanie a napredovanie v živote kresťanky. Tento postoj je na Slovensku známy pod
porekadlom: „Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje“. Môžeme si ho ukázať na
príklade katolíckeho kňaza Alberta Hurtado Cruchaga vyhláseného za svätého. Ten, vediac,
že trpí rakovinou pankreasu, hovoril plný horlivosti: „Ako by som nemohol byť šťastný! Som
za to Bohu plne vďačný! Namiesto náhlej smrti mi dal Boh dlhotrvajúcu chorobu, počas
ktorej sa môžem pripraviť...“53
52
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Teda tradícia hovorí, že milujúci Boh obdarováva človeka chorobou. Zároveň sú
veriaci vyzývaní, aby niesli svoju chorobu ako svoj kríž. Ježiš vravel svojim učeníkom: „Ak
chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje
ma.“54 Avšak ak k tomu Kristus svojich nasledovníkov vyzýva musí byť otázkou súhlasu ich
vôle to, či kríž ponesú, alebo nie. Teda im ostáva voľba a možnosť kríž vziať a kríž tiež
zložiť. Žiaľ toto sa o chorobe nedá povedať.

4.5 Jóbova otázka

V tejto časti kauzálnych otázok sa budeme zaoberať práve postavením človeka
v podobnej situácii ako bol Jób.
Nejde nám teraz o Jóba samotného, ale práve o ten jav, keď veriaci človek zažije
v spoločenstve s Bohom. Užíva si Božej priazne a tiež očakáva Božiu ochranu a pomoc.
V tejto perspektívnej situácii ho však prekvapí,( v prípade niektorých neprekvapí, lebo to
očakávajú,) že príde zlá situácia. Tak ako Jóbovi priatelia môžeme v takejto situácii pátrať po
príčinách .
Joyce Meyer počas jednej svojej prednášky s názvom „Nenechaj sa pohoršiť
problémom“ povedala, že „je aj také obdobie, keď diabol sa do nás pustí preto, lebo
napredujeme v Božom slove. Niekedy ide diabol po nás preto, lebo sme na takom mieste, kde
nás chce Boh posunúť vyššie na ďalšiu úroveň a diabol sa nás snaží strhnúť, aby sme
neurobili ten ďalší krok ... Jeden človek raz povedal, že diabol prichádza z dvoch dôvodov.
Ak robíš niečo zle, alebo ak robíš niečo dobre. Tak ja si hovorím: tak načo sa vôbec zaoberať
tým, že prečo. Takže ak mám ťažkosti, nezisťujem, či som robila veci správne, alebo nie, ale
dôverujem Bohu.55
Chris Oyakhilome vyučuje na základe evanjelia Marka, že vždy, keď mi uchopujeme
Slovo Božie, hneď ide satan a vyníma vsiate slovo56, takže dôvodom príchodu nepriateľa je
zamedzenie úspešnej sejby.
Chris Oyakhilome v zhode s Curry Blakeom vo svojich pásmach vyučovaní tvrdia, že
zlé veci sa dejú ľuďom z niekoľkých príčin. Za prvé je to dôsledok zlej sejby či už vo forme
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zlej životosprávy, ale aj hovorenia zlých slov na vlastný život. Druhou príčinou je náhoda,
ktorá je mimo diablovu kontrolu. A treťou príčinou je to, že útočí diabol.57
Vilma George 4. júla 2010 na bohoslužbe zboru Metro South Winds Fellowship
verejne vydala svedectvo o uzdravení jej vnučky z downovho syndrómu. Tvrdila, že ju
zaskočila skutočnosť, že sa jej, dlhoročnej kresťanke, narodila vnučka s takou diagnózou. Na
ceste k uzdraveniu hľadala odpoveď, prečo sa to stalo a prišla na to, že „to urobil nepriateľ“.58
Evanjelista Ján v 10.kapitole v 10. verši cituje Ježišove slová: „Zlodej nejde na iné, iba
nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.“
Okrem iných aj Jorge Tadeu vykladá jednoznačne tento verš tak, že tu nie je reč o bežnom
zlodejovi, ale je to vlastne popis aktivít samotného diabla.59

4.6 Kauza nepriateľ

V tejto časti zhrnieme najmä fakty menované v predchádzajúcich kapitolách
o kauzálnych otázkach.
Pre kresťanov je priam samozrejmé, že si v prípade vzniku zlých okolností, teda aj
ochorenia, kladú otázku, čo je dôvodom tejto neblahej situácie. Niektorí zvykli ako príčinu
choroby označiť jednoznačne hriešne skutky toho, ktorý ochorel, alebo jeho rodičov. Iný za
chorobou vidia trest za hriech, alebo priam vyučovanie od Boha takýmto spôsobom. Vo forme
povery je rozšírená mienka, že choroba je kríž, ktorý dáva ako bremeno Boh tým, ktorých
miluje.
V časti Jóbova otázka sme zistili, že príčiny zlých okolností v živote človeka môžu
byť rôzne, ale najosobnejšou je postava diabla a jeho činnosť zameraná na likvidáciu
človeka.
Biblia nás vyzýva: „nedávajte miesta diablovi“60 Apoštol Peter vyzýva k triezvosti
a bdeniu, nakoľko náš protivník, diabol, hľadá koho by zožral.61 Kazateľ zas varuje: „Nebuď
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príliš spravodlivým, ani nadmier múdrym, prečo by si mal seba priviesť na skazu?“.62 Na
druhej strane vieme, že je to hriech, skrze ktorý získala vplyv smrť.63
Kenneth Copeland vo svojom diele apeluje, aby sme rozoznali svojho nepriateľa, že
ním je diabol.64 Prečo ten dôraz? Zaoberáme sa touto otázkou, lebo dôležité vedieť, že ak
prišlo na človeka zlé, tak to neprišlo od Boha. Totižto Satan je zlý a Boh je dobrý. Zlé veci
príchádzajú od satana, dobré veci prichádzajú od Boha. Choroba je teda od satana a zdravie je
teda od Boha.65
Identifikovali sme satana, ako pôvodcu väčšiny zlého a teda aj choroby. Zároveň sme
s určitosťou vylúčili eventualitu, že by pôvodcom choroby bol Boh. Dokázať to bolo dôležité
z toho dôvodu, aby veriaci neuviazol práve v chybnej konzekvencii, že niečo zlé sa mu stalo,
lebo sa od neho vzdialil z nejakej príčiny Boh so svojou milosťou. Toto by hovorilo
o narušenom vzťahu. Toto poznanie vyslobodí veriaceho pre úprimný vzťah s Bohom. Vedie
ho to naopak k tomu, aby sa postavil na odpor voči diablovi, k čomu ho Písmo vyzýva.
Druhým dôvodom je to, aby chybný záver veriaceho ho neviedol k zmiereniu sa
s chorobou a s jej akceptovaním ako údelu od Boha, čo by mu znemožnilo akúkoľvek obranu
pred chorobou. Namiesto toho nech pozná pravdu a pravda ho vyslobodí. Teda veriaci sa
s chorobou nezmieruje, ale môže sa suverénne postaviť proti nej a skúmať ďalšie pravdy
a ďalšie kroky vedúce k jeho uzdraveniu.

5 Kauzálne myslenie
5.1 Pôvod kauzálneho myslenia
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Kauzálnym myslením rozumieme spôsob myslenia, pri ktorom vzniknuté
situácie analyzujeme spôsobom príčina - následok.
K takémuto mysleniu je človek vedený od malička. Je to spôsob, akým
vychovávame deti. Aby si uvedomili, že zlé správanie má za následok určitú formu
trestu a dobré správanie má za následok odmenu. Tento vzorec myslenia si už deti
rýchlo osvoja a stáva sa jedným z najpoužívanejších spôsobov myslenia v živote
človeka.
Z časti sa prenáša toto myslenie aj do vzťahu s Bohom, k čomu by sme našli
opodstatnenie aj v Biblii. Napríklad: „Ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš
jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.“ 66 , alebo „odplatou za
hriech je smrť“ 67 . Tu vidíme akési formovanie rovníc, kde nám sedí ľavá strana
s pravou.
Avšak vo vzťahu s Bohom je jedna veličina, ktorá dokáže ovplyvniť obidve
strany myslenia. Tú s príčinami, aj tú s následkami. Je ňou Božia milosť. A je ňou
Kristove dielo na kríži. Slovo Božie hovorí „darom Božím z milosti je večný život
v Ježišovi Kristovi“. Toto je taká konštanta, ktorá má moc ovplyvniť všetky premenné
v rovniciach nášho života a myslenia.
Na tento špecifický prínos milosti žiaľ veriaci často zabúdajú a ostáva im iba
kauzálne myslenia s dvomi stranami rovníc. Je to škoda vo vzťahu s Bohom a je to
škoda aj keď sa zaoberáme otázkami uzdravenia, čo si na nasledujúcich stránkach
vysvetlíme.

5.2 Kauzálne myslenie a náboženstvo
V každej známej forme náboženstva nachádzame kauzálny spôsob myslenia.
V animizme by sa mohlo prejaviť tak, že sa pri hľadaní lesných húb zberateľ zachová
určitým špeciálnym spôsobom ku prvému exempláru, ktorý nájde. Toto mu má potom
priniesť priazeň lesa a úspech v nájdení ostatných hríbov. V gréckom náboženstve je
dôležité nepohnevať si nesprávnym skutkom alebo slovom tú správnu z bohýň a tá
potom ochraňuje cestovateľa na jeho odysei. V hinduizme je dôležité nezjesť to
nesprávne zviera, čo by človeku mohlo vážne poškodiť karmu.
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V povrchnejšej forme židovskokresťanského náboženského myslenia nájdeme
tiež určité rovnice. Zachovávame prikázania, plníme skutky zákona a žijeme
v spravodlivosti a svätosti teda žijeme s Bohom a máme večný život. Za hriech je
smrť. Za prekročenie prikázaní je trest. Konaním milosrdenstva sa sila trestu môže
zmenšiť.
Za závažnejšie hriechy je kliatba a to aj na viac generácií. Najkomplexnejší
katalóg kliatob obsahujúci aj konkrétne diagnózy spôsobené kliatbou nájdeme
v 5.knihe Mojžišovej v 28.kapitole od 15.verša. Názory na jeho účinnosť voči
nežidovským národom sa rôznia.

5.3 Kauzálne myslenie a kliatby
Systém kliatieb fungujúci už od Adama 68 nám dokonale zapadá do kauzálneho
spôsobu myslenia. Máme tu ľavú aj pravú stranu rovnice. Máme tu príčinu aj následky.
A má určité pravidlá.
Aj tu je vhodným príkladom príbeh od narodenia slepého a otázka učeníkov:
„Rabbi, kto zhrešil, on, či jeho rodičia, aby sa slepý narodil?“ 69 Prvá časť otázky musí
mať logicky zamietavú odpoveď, nakoľko pred vlastným narodením človek zhrešiť
nevedel a nemohol. Druhá časť otázky jasne poukazuje na kauzálny pohľad na situáciu
a hľadanie príčiny onemocnenia, alebo vrodenej vady. V texte nie je slovo kliatba, ale
učeníci hovorili vlastne o kliatbe 70 za hriech rodičov prejavenej v živote slepého,
neskôr uzdraveného.
Podľa J.Kříža „Kliatbu môžem definovať ako duchovnú silu, ktorá zabraňuje
donášať ovocie. Má svoje viditeľné prejavy, znaky, symptómy. Dajú sa použiť slová
ako krach, zničenie, porážka, ústup, rozpad, smútok.“ 71
Pre kresťana, ktorý sa snaží dosiahnuť uzdravenie je určite dôležité vedieť
o existencii kliatieb a aj o možnosti tieto kliatby zrušiť a zlomiť. Pre niektorých
kresťanov môže práve kliatba znamenať tú príčinu – kauzu, pre ktorú je chorý, alebo
dôvod brániaci prijať nadprirodzené uzdravenie. Starší kresťan sa však môže dostať
do slepej uličky, ak rieši roky stále tú istú kliatbu, alebo hľadá, príčinu svojho
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zdravotného problému, ktorý je podľa neho určite spôsobený kliatbou. A to najmä
v prípade, ak nezoberie ako riešenie spomínanú konštantu meniacu všetky strany
našich rovníc. Riešením je privlastniť si to, čo bolo na kríži vydobyté.
Pavel apoštol píše list do Galácie kresťanom, ktorý nemajú židovský pôvod. Ich
predkovia s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy neprešli medzi vrchmi Gerizím
a Ébal, teda by sme mohli predpokladať, že značná časť prekliatí Mojžišovho zákona
sa ich týkať nebude. Avšak Pavel im píše nasledovné: „Kristus nás vykúpil zpod
zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané:
Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi
požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.“ 72
Cieľom tejto práce nie je do hĺbky sa zaoberať mechanizmami, príčinami
a následkami kliatieb. Z uvedeného však môžeme porozumieť hneď niekoľkým
skutočnostiam:
1.Kliatby majú vplyv aj na veriacich z pohanov.
2.Kristus nás z pod prekliatia vykúpil zámenou na kríži.
3.Na miesto kliatby má prísť na naše životy požehnanie Abrahámovo a zasľúbenie
Ducha.
4. Zámena sa udeje skrze vieru
Dôležitým záverom je, že žiadny znovuzrodený kresťan nemusí mať v živote
slepú uličku, z ktorej nevie vycúvať. Nemusí mať v živote kliatbu ako príčinu choroby,
alebo dôvod brániaci uzdraveniu. Na základe odporučenia služobníkov treba raz prejsť
službou s vyznaním hriechu a lámaním kliatby. Potom je potrebné prijať, že aj túto
skutočnosť na kríži už Ježiš vyriešil a pred Jeho mocou sa nemôže kliatba ako
prekážka vzpierať.
Podobne ako hriech, kliatba mohla ochorenie zapríčiniť, ale nemôže brániť
uzdraveniu.

5.4 Kauzálne myslenie a skutky zákona
V tejto kapitole sa nebudeme zaoberať činmi a skutkami zákona ako príčinou
ochorenia, nakoľko sme túto perspektívu riešili už v kauzálnych otázkach a tiež
v kapitole o kliatbach.
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Svoju pozornosť upriamime na snahu, ktorá by mala viesť k uzdraveniu. Totiž
človek, ktorý potrebuje uzdravenie, často krát kladie otázku podobnú akú položil
žalárnik vo Filipách. Keď bolo zázračne otvorené väzenie rozprával sa s Paulom
a Sílasom a pýtal sa: „páni, čo mám robiť, aby som bol spasený“ 73 . Samozrejme
žalárnika v jeho preľaknutí netrápil zrovna zdravotný stav. Ale je tu otázka, ktorú si
dnes veľa ľudí kladie: „Čo mám robiť, aby som bol uzdravený“.
Táto otázka môže spustiť kolobeh snahy o dosiahnutie takého stavu, v ktorom si
už uzdravenie podľa nás zaslúžime. Či už cez dobré, morálne, dobré skutky, alebo cez
vytrvalú modlitbu. Človek sa nasadí do pôstu, bdenia, je aktívny v evanjelizácii, vo
chvále a uctievaní, a čaká na odpoveď za svoju snahu. Niekto sa snaží viac, niekto
menej, ale človek sa snaží o upútanie Božej pozornosti na práve jeho prípad.
Curry Blake o tom hovorí: „V cirkvi sme začali veriť, že Boh musí povedať
„áno“, na každé jedno jednotlivé uzdravenie. To čo som zistil v Božom Slove,
a presvedčil sa o tom je, že Boh nemusí povedať OK na každé uzdravenie. On už
súhlasil s každým uzdravením. Keď Ježiš niesol nemoci povedal „je dokonané“, to
neznamená, že to skončilo, ale že to bolo ustanovené.“
Ďalej uvádza príklad: „V právnickom svete, keď niekto vezme nejaký tovar a ak
ten tovar uškodil jeho telu a ak tento produkt je v širokom používaní, vtedy ľudia
začínajú oznamovať, že boli poškodení. A keď advokát vidí, že bolo veľa ľudí
poškodených, povie, že bude lepšie, keď k tomu pristúpiť spoločne, namiesto toho, aby
sme to riešili súd za súdom, jednotlivo. Bude lepšie dať to k súdu ako class action. To
znamená, že je to súd menom všetkých ľudí, tak aby ten človek, ktorý bol poškodený,
bol už zapojený do tohto súdneho procesu. A tak teraz tento súd už nerozhoduje
o každom jednotlivom prípade. Rozsudok sa už uplatňuje pre každého poškodeného.
To urobil Ježiš. Ježiš uskutočnil class action súd, súd menom všetkých. Pre každého
človeka, ktorý bol poškodený diablom. Ktorý mal nemoc, chorobu a problémy a tento
súd bol vyriešený.“ 74 Je teda dôležité vedieť, že Boh už v našom prípade potreby
uzdravenia rozhodol. V prípade, že niekto nevie o tom, že uzdravenie bolo na kríži
vydobyté a je súčasťou spasenia, nevie že si môže nárokovať na zjednanie nápravy.
Nevie, že je to už súdom Najvyššieho odobrený rozsudok aj nad jeho diagnózou.
A tak pokračuje veriaci v podvedomej snahe zaslúžiť si priazeň Boha a následne
aj uzdravenie. Apoštol Pavol prísne karhá Galaťanov:
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„Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde,
ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami jako medzi vami ukrižovaný? Lebo
to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali Ducha či z počutia
viery? Či ste tak nerozumní? Započnúc Duchom teraz telom dokonávate? Či ste tak
mnoho nadarmo trpeli? Akže aj na nadarmo! Nuž teda ten, ktorý vám dáva Ducha a
činí medzi vami divy, či to činí zo skutkov zákona a či z počutia viery? Tak ako
Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť. A tedy vedzte, že tí,
ktorí sú z viery, sú synmi Abrahámovými. A Písmo predvidiac, že Bôh z viery
ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahámovi: Požehnané budú v tebe všetky
národy. A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Bôh s veriacim Abrahámom. Lebo
všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom.“ 75
Galaťania tu teda reprezentujú znovuzrodených duchom naplnených kresťanov,
ktorým z pozornosti zišlo, že o správne postavenie pred Bohom nemusia bojovať
a snažiť sa mu zaľúbiť cez výkon.
Pred návratom k výkonovému náboženstvu ich varuje Pavel a pripomína im
v akej pozícii boli kedysi, a v akej sú teraz:
„Ale hovorím: Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny
od sluhu, hoci je pánom všetkého; ale je pod tútormi a pod správcami, až do času,
ktorý určil otec. Tak i my: keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živly sveta,
v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy,
podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme
vzali nám určené synovstvo. A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do
našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj
dedič Boží skrze Krista.“ 76
Tento text môžeme vztiahnuť aj na ľudí v období milosti. Znovuzrodením sme
vstúpili do vzťahu s Bohom Otcom a sme dedičmi Jeho požehnania. Všetko je naše. 77
Uzdravenie je naše. Ale čosi bráni tomu, aby sme tieto poklady prevzali, hoci boli pre
nás vydobyté na kríži. Môžeme hovoriť o postavení kresťana v stave, kým je
nedospelý, kým nepremenil svoju myseľ skrze Slovo. V tejto situácii je synom
a milovaným dedičom, ktorý zatiaľ iba slúži v dome svojho Otca. Keď však z jeho
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života odíde zákon, zákonnícke myslenie, kauzálne náboženské myslenie, vtedy ako
dospelý dedič si začína dedičstvo užívať a vládnuť v Kristovi z pozície moci.
List Efežanom v druhej kapitole hovorí: „ Lebo ste milosťou spasení skrze
vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ 78 Opäť
tu nachádzame odvodeninu gréckeho slova sódzó, slovo spasení (σεσῳσμένοι).
Uvedené verše si dovolíme opäť preložiť tak, aby nám preklad pomohol porozumieť
širším súvislostiam:
„Lebo ste milosťou uzdravení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie
zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“
Tento náš „účelový“ preklad nám ukazuje, niekoľko základných právd, ktoré sú
kresťanom cez nepriateľovu snahu veľmi nenápadne zahmlievané. Teraz ľahko
odhaliteľné pravdy identifikujeme:
1. Už sme uzdravení.
2. Uzdravení sme z milosti, skrze vieru – to je ten istý spôsob, ako pri prijatí
večného života pri znovuzrodení.
3. Človek uzdravenie nevie vyprodukovať, nie je to z jeho schopností, alebo
snahy. Je to dar Boží.
4. Uzdravenie nie je dosiahnuteľné skrze skutky. Toto nám je zrozumiteľné, keď
hovoríme o spasení vo všeobecnosti.
V podobnom zmysle sa o tendencii robiť skutky cieľom uzdravenia vyjadril Blake
Curre: „Uzdravenie, to nie je mzda, odplata. Je to darček. Boh nám neplatí
uzdravením. Bolo nám dané bezplatne, lebo Ježiš zaň zaplatil. Ak si chorý, Boh ťa
uzdraví. Nie kvôli tebe, ale kvôli Ježišovi.“ 79
Na konci kapitol o kauzálnom myslení, ale aj kauzálnych otázok môžeme
vyviesť nasledovný uzáver. Je to úlohou pre každého veriaceho, ktorý chce dosiahnuť
uzdravenie, aby odhalil a zamietol práve odpovede na kauzálne otázky a systémy myslenia.
Tie, ktoré napádajú jeho myseľ a akýmkoľvek spôsobom zdôvodňujú legitímnosť prítomnosti
nemoci v ich živote a prinášajú pochybnosti do vzťahu s Bohom. Čo sa týka odpovedí, platí,
že je lepšie mať tisíc nezodpovedaných otázok, ako mať jednu nesprávnu odpoveď.
Jaroslav Kříž sa k otázke, čo by poradil ľuďom, ktorí hľadajú príčiny zdravotných
problémov, odpovedal: „Odporučil by som, aby nešli veľmi týmto smerom. Ako som povedal
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v predchádzajúcom, ak je zjavný hriech, tak ho treba odstrániť a nezaoberať sa príčinami.
Podľa mňa je dôležitejšie budovať vieru.“ 80
Curry Blake sa ohľadom prekážok uzdravenia vyjadruje nasledovne: „Jediná prekážka
v uzdravení je, že veríš, že existuje prekážka v uzdravení.“81

6 Slovo o uzdravení
6.1 Vzťah a Slovo
Vzťah medzi Bohom a človekom vznikol na základe Slova. Ján 1,1-3
hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. Ten, to
Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani
jedno z toho, čo povstalo.“ Je tu reč o samotnom Kristovi a jeho preexistencii.
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Označovaný je tu gréckym slovom Logos, teda Slovo, s tým, že skrze Logos bolo
stvorené všetko. Ďalej čítame v Genezis 1,26-27: „A Bôh riekol: Učiňme človeka na
svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad
nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa
plazí na zemi. A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a
ženské pohlavie ich stvoril.“ Písmo tu zjavuje, hoci človek bol stvorený inak ako fauna
a flóra, že už pri jeho stvorení zohralo úlohu Slovo.
Môžeme si predstaviť, že po tom, čo Boh vdýchol svojho ducha do Adama a on
ožil, Boh hovoril ku Adamovi. Možno, že to boli práve slová vyznania lásky, ktoré
Adam počul od Boha ako prvé.
Biblia však zaznamenáva, že človek čoskoro dostal od Boha zamestnanie a aj
pokyny. Genezis 2,15-17 hovorí: „A Hospodin Bôh vzal človeka a umiestnil ho v
zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A Hospodin Bôh prikázal človekovi
a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia
dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne
zomrieš.“ Toto je prvá zaznamenaná reč Boha ku človeku.
Už v nasledovnej kapitole však čítame tento text: „A had bol najchytrejší zo
všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol
Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi: Z
ovocia rajských stromov jeme. Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh:
Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli! A had povedal žene:
Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa
vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je
strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby
urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu
mužovi, a jedol.“ 82 Je tu reč, o tom, ako prišiel nepriateľ a zaútočil na vzťah medzi
Bohom a človekom práve tak, že spochybnil Božiu reč, i jeho motív. Tak ako sme to
v dejinách ľudstva mohli vidieť veľa krát, pravda nebola napadnutá priamo. Pravda
bola pozmenená, až kým úplne nestratila svoj pôvodný význam. Človek tejto zmenenej
správe uveril a tým sa pokazil vzťah medzi Bohom a človekom.
Možno práve pre to môže človek vzťah s Bohom obnoviť tak, že uverí Jeho
Slovu, Jeho dobrej správe.
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Vzorec týchto zákonitostí ostáva vo funkcii aj počas ďalšieho existovania
ľudstva. Ak v nejakej oblasti života človek uverí reči pochádzajúcej od satana, veci sa
pokazia. Stratia pôvodný Bohom vložený poriadok. Ak ich chce človek napraviť, tak
potom tak, že zachytí, čo o tom hovorí Boh a človek uverí Jeho reči a koná podľa toho.

6.2 Zlá správa
Žijeme vo

svete informačných technológií. Z každej strany ku človeku

prichádzajú rôzne správy. Niektoré sa týkajú nás priamo. Tieto majú v sebe schopnosť
ovplyvniť nás, naše emócie, myslenie i konanie. Pri informáciách, ktoré sa nás
dotýkajú osobne máme právo i povinnosť zaujať určitý postoj voči nim.
Exodus 23:1a varuje: „Neprijmeš falošnej zvesti.“ Čo je tá falošná zvesť, ktorú
máme odmietnuť, ak tá pravá zvesť hovorí: „...ktorého sinavicami ste uzdravení.“ 83 ?
Môže ňou byť oznámenie diagnózy pacientovi: „Pane, test na onkomarkery dopadol
pozitívne.“ Teda to je v skutočnosti negatívna správa. A je to správa, ktorá je
v rozpore s tým, čo o pacientovi hovorí Boh.
Z histórie si môžeme uviesť príklad zlej správy a katastrofálnych následkov
nesprávneho zaobchádzania s ňou. Keď Izraelský národ prišiel ku zasľúbenej zemi,
Mojžiš poslal dvanástich vyzvedačov, títo videli, že zem je dobrá a úrodná, ale videli
aj jej obyvateľov a medzi nimi aj obrov. Preto potom pustili medzi ľud zlú povesť.
Napriek snahe vyzvedačov Kálefa a Jozueho ľud uveril zlej zvesti, ktorá bola
v rozpore s tým, čo o tejto zemi hovoril Boh. 84 Táto chyba v tomto prípade stála celý
Izrael štyridsať ročný odklad vstupu do Kanánu.
Čo so zlou správou má urobiť veriaci pacient? Určite neprijať. Aby sme nešli
do

extrémov,

odporúčame,

čo

sa

týka

vyšetrení

a liečby,

podriaďovať

sa

zdravotníckemu personálu, pokiaľ si pacient nie je istý, že ho Svätý Duch vedie inak.
Zároveň však treba veriť tomu, čo hovorí Písmo. Teda, že sme boli uzdravený
krvavými ranami Kristovými. Aj na základe pozorovaní profesora Hiroši Oda vidíme, že
prvým z predpokladov na uzdravenie je odmietnuť chorobu. 85
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Marilyn Neubauer sama prežila nadprirodzené uzdravenie na poslednú chvíľu
a odvtedy sa venuje uzdravujúcej službe. Vo svojej knihe Pokyny Veľkého Lekára vychádza
z prekladu Biblie Amplified, keď vysvetľuje Príslovie 4:20: „Syn môj, venuj pozornosť mojim
slovám; súhlas s mojimi rečami a poddaj sa im.“ Upriameniu pozornosti na Slovo sa ešte
budeme venovať. Teraz sa sústredíme na druhú časť tohto verša. Teda Písmo vyzýva: „Súhlas
s mojimi rečami a podaj sa im.“ Teda súhlasiť s Bohom, v tom, čo On hovorí o našom zdraví,
to je kľúčový postoj vedúci k nadprirodzenému uzdraveniu.
V prípade, že nesúhlasíme s Božími výrokmi, dávame za pravdu pokušiteľovi, ako
vtedy v Rajskej záhrade. Tento postoj je predpokladom skazy a pádu. Niektorí kresťania
neselektujú informácie, ktoré ku nim prichádzajú od doktorov. Primajú zlé správy takým
spôsobom, ako keby tieto správy ku nim hovoril Svätý Duch.

6.3 Vyznanie
Ak vyjadríme razantne svoj nesúhlas s nejakým tvrdením, toto sa zväčša dotkne
aj jeho pôvodcu, autora. Nejde nám teraz o to, aby sme sa pohádali s ošetrujúcim
doktorom. List Efežanom v 11. verši hovorí, že je to taktika a úskočnosť diablova,
proti ktorej potrebujeme obstáť. Apoštol Jakub v svojom liste povzbudzuje, aby sme sa
diablovi sprotivili a on od nás utečie. 86
Z bežných konfliktov vieme, že na to, aby sme si obhájili svoju pozíciu, nestačí
povedať „nie“. Táto forma odporu si niekedy vyžaduje naozaj veľké úsilie, ale na
dosiahnutie väčšiny víťazstiev nestačí. Musíme urobiť viac. Použiť argument silnejší,
ako má protivník.
V evanjeliu Lukáša sa na začiatku štvrtej kapitoly dočítame, ako v konflikte so
satanom obstál Pán Ježiš. Vyjadril svoj odmietavý postoj voči diablovmu pokúšaniu
a následne vyznal výroky z Božieho Slova. Potom

ho protivník prestal pokúšať

a odišiel od Neho. 87
V Liste Židom Pavel vyzýva: „Preto, svätí bratia, účastníci nebeského
povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša.“ 88
Označuje tu Ježiša za veľkňaza nášho vyznania. V gréckom pôvodnom texte vystupuje
slovo homológia (ὁμολογίας), ktoré znamená vyznanie, ale aj súhlas, tvrdenie toho
istého.

Ďalšiu súvislosť odhaľuje List Židom v štvrtej kapitole: „Lebo slovo
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Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.
A nieto stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pre ním, ale všetko je nahé a odkryté
očiam toho, s ktorým máme do činenia. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý
prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie .“ 89 Kontext poukazuje, že je tu
reč o používaní mocného Božieho Slova. Teda úlohou veriaceho je tvrdiť, vyznávať to
isté, čo povedal Boh vo svojom slove.
V Liste Efežanom Pavel vyzýva: „Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby
ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá
opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v
hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete
môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha,
ktorým je slovo Božie“ 90 Môžeme si tu všimnúť, že k duchovnej výzbroji kresťana
patrí viacero ochranných prvkov. Je tu aj jedna útočná zbraň, Božie Slovo. Nie je to
výzbroj, ktorú stačí mať upevnenú na sebe, aby plnila účel, napríklad ako prilba, alebo
pancier. Je to meč, ktorý je potrebné pevne uchopiť a na dosiahnutie požadovaného
účinku je potrebné ním robiť premyslené ťahy.
Teda Písmo vyzýva k aktívnemu prístupu k Božiemu Slovu. John Osteen vo
svojom vyučovaní s názvom Bojuj dobrý boj svojim vyznaním odporúča tým, ktorí
chcú dosiahnuť výsledky v oblasti uzdravenia, aby našli v Biblii protiargumenty na
všetky myšlienky, ktorými ich diabol trápi. Veriaci má študovať Slovo, nájsť v Ňom
pravdu o svojej situácii a túto veľmi aktívne vyznávať, kedykoľvek prichádzajú
pochybnosti, alebo iné temné myšlienky. 91
Peter van

den Berg, viceprezident

misijnej

organizácie

Cfan a jeden

z najbližších spolupracovníkov Reinharda Bonkeho, na Konferencii ohňa v Brne 11.
októbra 2011 prednášal na tému Ako uvoľniť moc Božiu skrze vyznanie. Veriacich
povzbudzoval k tomu, aby používali svoje ústa na to, aby vyhlasovali to, čo hovorí
Boh. Za príklad uviedol videnie o kostiach v 37. kapitole Ezechiela.
Prorok tu bol Bohom vyzvaný k tomu, aby prorokoval: „Vy, suché kosti, počujte
slovo Hospodinovo! Takto hovorí Pán Hospodin týmto kostiam: Hľa, ja uvediem do
vás ducha, a ožijete. A dám na vás žily a spôsobím to, aby na vás vystúpilo telo a
89
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potiahnem vás kožou, dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som Hospodin.“

92

Bola tu teda situácia na prvý pohľad beznádejná. Ezechiel bol poverený hovoriť reč
Boha práve do takýchto okolností. To je úlohou veriaceho, aby vtedy, keď je zle,
hovoril to, čo hovorí Boh. Jeho úlohou nie je robiť analýzu toho, čo je pred očami.
Ezechiel v 2. verši popisuje kosti, že boli veľmi suché. Ale viac sa tým nezaoberá
a prorokuje. Po čase sa už veci menili, ale bolo potrebné neprestávať a ďalej
vyhlasovať Slovo: „A riekol mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu človeka, a povieš
duchu: Takto hovorí Pán Hospodin: Od štyroch vetrov prijdi, duchu, a vej na týchto
pobitých, aby ožili! Nuž prorokoval som tak, ako mi rozkázal. A vošiel do nich duch, a
ožili a postavili sa na svoje nohy, zástup vojska, veliký náramne .“ 93 Prorok sa teda
nedal

oklamať čiastočným úspechom, ale držal vyznanie až do konca a tak

v spolupráci s Bohom dosiahol cieľ.
John Osteen vyučoval, že Abram mal cez 20 rokov od Boha prisľúbeného
dediča, ktorý sa mal narodiť jeho žene Sáre. Obidvaja pri tom už boli veľmi
pokročilého veku. Počas 20 rokov sa však vec nepohla, iba zostarli viac. Boh zmenil
Abramovi meno na Abraham – otec množstva. Takže, keď sa niekomu predstavoval,
predstavil sa ako Otec množstva a keď ho jeho žena, alebo ktokoľvek iný oslovili,
vyznávali, že on je Otec množstva. Po roku vyznávania toho, čo o ňom povedal Boh sa
naplnil Boží sľub a Abrahámovi a Sáre sa narodil syn Izák.
List Rimanom hovorí o jednej špecifickej činnosti Boha: „Ako je napísané:
Učinil som ťa otcom mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý
oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo .“ 94 Boh volá ku existencii to, čo
neexistovalo. Biblia učí, že pri znovuzrodení sa človek narodí z Boha. Kdesi vo
svojom vnútri má čosi z podstaty stvoriteľa. Teda aj znovuzrodený človek dokáže
povolávať k bytiu to, čo neexistovalo. Tu sa pred nami otvára obrovská sféra vplyvu
a možností, o ktorých materialisti ani nesnívajú.
Podľa Johna Osteena, aj keď niektorí upadli do extrémov spojených
s vyznávaním, my vyznávanie Božieho Slova nemôžeme zavrhnúť. Skrze vyznanie úst
sa začal aj náš kresťanský život. 95
List Rimanom 10:9-10 hovorí: „Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a
uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa
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verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.“ Teda skrze vieru
v zmŕtvychvstanie Krista a vyznanie tejto viery a Jeho panstva nad naším životom
prichádza do života človeka zázrak spasenia. Aj tu v 10. verši sa nachádza
v originálnom texte slovo sódzó. Preto môžeme tvrdiť, že ústami sa vyznáva aj na
uzdravenie.
Prorok Izaiáš hovorí: „Vidím jeho cesty, avšak ho uzdravím a povediem ho a
nahradím rôznym potešením jemu i tým, ktorí s ním smútili. Stvorím ovocie rtov,
pokoj, hojný pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, a uzdravím ho .“ 96 Je tu reč
o spolupráci Boha a človeka. Úlohou človeka je používať rty. Rozprávať. Vyznávať to
čo hovorí Boh. A Boh dáva prísľub, že on stvorí to, čo my budeme hovoriť. Napríklad
uzdravenie.
Chris Oyakhilome hovorí o vyznávaní Slova nasledovné: „Existuje veľmi
mnoho

tichých, vľúdnych milých kresťanov, ktorí srdcom veria, ale ústami

nevyznávajú, preto majú mnoho problémov s diablom“. Ďalej odporúča, aby ak je nejaký
rodič dieťaťa s „nejakým syndrómom“ bez perspektívy normálneho života, nech kladie ruky
na jeho hlavu a prehlasuje uzdravenie. Nevieme kedy, ale uzdravenie príde.97 Podobne aj
sestra Vilma Georg vo svojom svedectve tvrdí, že cez štúdium a vyznávanie Božieho Slova
nad svojou vnučkou dosiahli zázračné uzdravenie tam, kde veda šancu nedáva. 98 John Osteen
hovorí: „Ak chceš zmeniť nejakú vec musíš zmeniť svoje vyznanie.“ Ďalej spomína, že
jeho vlastná dcéra sa narodila s takým poškodením mozgu, že nemala sací reflex, ani žiadne
svalové reakcie. Lekári jej nedávali šancu prežiť. Osteen však v praxi aplikoval vyznávanie
Božieho Slova a výsledky sa dostavili. Jeho dcéra je uzdravená, vyštudovala architektúru a je
v živote úspešná.99
Sú rôzne fázy zázraku, ktorý očakávame. Preto niekedy výrok „uzdravení sme
krvavými ranami Kristovými“ uvádza niektorých do rozpakov. Je to pre to, že tento
výrok je často krát v konflikte s tým, čo pacient cíti, čo vidí alebo čo počuje od lekára.
Faktom však ostáva, že keď Boh hovorí, že sme uzdravení, tak to tak je, lebo Boh
nemôže klamať. Úlohou veriaceho je držať vyznanie. A to aj vtedy, ak ešte nepočuje
hrkať kosti vo svojom údolí, alebo ak už kosti obalili svaly, ale ešte neožili.
Adamovou a Evinou úlohou je súhlasiť s tým, čo povedal Boh a toto hovoriť a na tom
trvať, až kým neuvidia zázrak.
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6.4 Viera zo Slova
Nesporne veľkú úlohu v nadprirodzenom uzdravení má Božie Slovo. Žalm
107:20 hovorí: „Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z
ich mnohej záhuby.“ Je tu reč o tom, že Boží spôsob záchrany je taký, že on dá
núdznemu Slovo do jeho situácie. Teda v Slove je riešenie všetkých situácií
a naplnenie každej potreby. Dokonca samotné Slovo v sebe už obsahuje tú vec,
o ktorej hovorí.
Teda ak sa budeme zaoberať Slovom, vzíde z neho aj uzdravenie. Príslovie
4:20-22 hovorí: „Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam.
Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. Lebo sú životom
tým, ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom.“ Teda samotné zaoberanie sa
textom Biblie bez tematickej selekcie má uzdravujúce účinky pre celé telo. Aj
vyznávaniu Božieho Slova musí predchádzať to, že budeme pozorovať, upriamime
naň svoju pozornosť.
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List Rimanom 10:17 hovorí o pôsobení Božieho Slova na ľudské srdce: „Tak
teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie .“

Teda počúvanie, zaoberanie sa

Božím Slovo prináša do srdca vieru. Ak sa zaoberáme tými veršami z Biblie, ktoré
hovoria o uzdravení, rastie v našom srdci najmä viera v uzdravenie. Ak budeme
študovať texty, v ktorých sa hovorí o Ježišových uzdravujúcich zázrakoch, porastie
naša viera nie len čo sa týka uzdravenia, ale aj naša viera v Božiu dobrotu, Jeho
milosrdenstvo a Jeho všemohúcnosť.
Kennet E. Hagin povzbudzuje: „Keď Slovo získa prístup do tvojho srdca, do
tvojho ducha, automaticky tam bude aj viera. Nebudeš ju musieť hľadať. Nebudeš sa
musieť po nej zháňať. Nebudeš musieť vyvíjať žiadne úsilie. Viera podvedome vstúpi
do tvojho ducha, keď sa budeš sýtiť Božím slovom a prijímať ho. A viera je ten kľúč.
Viera je to tajomstvo. Bola tajomstvom všetkých uzdravení, ktoré Ježiš vykonal počas
svojej služby tu na zemi.“ 100
Ježiš sám povedal o svojom slove nasledovné: „Duch je, ktorý oživuje; telo nič
neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. “ 101 Teda ak je niekto, kto
potrebuje obživenie, potrebuje prijímať a tráviť Jeho Slovo.
Ukážeme, čo to spôsobilo, keď niekto uveril Ježišovi. Jairus prišiel za Ježišom
kvôli svojej dcérke, ktorá už umierala. Naliehavo prosil Ježiša, aby ju uzdravil. Ale
hneď, ako sa Ježiš vydal k jeho domu, prišla k Nemu žena ktorá trpela krvotokom. .
Keď sa žena dotkla Jeho rúcha, povedal jej, že ju uzdravila jej viera. A ona odišla
uzdravená. Hneď po tomto zdržaní prichádzajú ľudia z Jairovho domu a hovoria mu,
aby on nezdržiaval Ježiša, lebo jeho dcérka už zomrela. V tejto beznádejnej situácii
Ježiš povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver!“ A dovolil iba niektorým učeníkom ísť so
sebou. V Jairovom dome bol už ruch a plač, ale Ježiš vyznal, ako vec videl On: „Dieťa
nezomrelo, ale spí.“ Prítomní sa mu smiali, teda vyjadrovali svoju neveru. Preto Ježiš
pokračoval už len v úzkom kruhu ľudí a chytil ruku dieťaťa a povedal dievčatku, aby
vstalo, a ono bolo vzkriesené. 102
Veriť Ježišovi Kristovi a veriť Slovu Božiemu prináša obnovu vzťahu s Bohom,
ale aj možnosť nápravy oblastí života, ktoré boli napadnuté nepriateľom. K tomu, aby
sa nadprirodzený svet rozhýbal a pracoval pre naše blaho je potrebná viera. V boji za
uzdravenie ju potrebujeme k účinnej prosiacej modlitbe („Všetko, za čokoľvek modliac
100
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sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.“ 103 ), k modlitbe viery („A modlitba viery
uzdraví chorého.“ 104 ), k vyznávaniu Slova vo viere(„A Ježiš odpovedal a riekol im:
Majte vieru Božiu! Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu:
Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa
stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.“ 105 ).
Z uvedeného vyplýva, že potrebnú vieru môžeme podľa potreby a neobmedzene
posilňovať tým, že sa budeme zaberať Božími výrokmi. Čím viac sa Jeho Slovom
zaoberáme, tým viac rastie naša viera v Jeho prísľuby. A teda by nemal byť problém
nadobudnúť vieru, biblickým vyjadrením, veľkú ako horčičné semienko.

Záver

V tejto štúdii sme sa zaoberali nadprirodzeným uzdravením. Skúmali sme Ježišovu
uzdravujúcu službu a posúdili sme niekoľko pohľadov na uzdravenie a to v súvislosti s tým,
aký príklad nám ukázal Kristus.
Na základe faktov uvedených v tejto práci môžeme tvrdiť, že uzdravenie je dobré
a nadprirodzené uzdravenie je potrebné aj v súčasnosti . Ježiš je Pomazaným – Kristom a On
bol k uzdravovaniu povolaný a uschopnený. Uzdravenie je súčasťou vykupiteľského diela na
kríži. Je to teda nadčasové dielo a preto bolo možné čerpať tento benefit vykúpenia aj v čase
pred ukrižovaním a tiež dnes. Dokázali sme to, že Božou vôľou nepochybne je uzdravenie
chorých. Samotné uzdravenie a túžba uzdraviť vychádza z Božej podstaty. Je to jeho
prirodzenosťou. Počas svojej uzdravujúcej služby Ježiš uzdravoval všetkých, ktorí vyhľadali
Jeho pomoc a to z každej choroby bez výnimky, čo nás v súčasnosti povzbudzuje, že aj my
dnes môžeme prijať uzdravenie, nech je diagnóza akákoľvek. Ovocím uzdravujúcej služby
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nie je iba samotné uzdravenie, ale tiež pritiahnutie zástupov do Božej prítomnosti, prezentácia
Božej dobroty a možnosť vplyvu skrze kázané a vyučované Božie slovo.
V kapitolách o kauzálnych otázkach a kauzálnom spôsobe myslenia sme poukázali na
nesprávne postoje a myšlienkové systémy úzko spojené so zakorenenými postojmi, poverami
a tradíciami, ktoré sú medzi kresťanmi rozšírené. Tie bránia tomu, aby kresťanstvo správne
fungovalo vo sfére nadprirodzeného uzdravenia. Za pomoci modifikovaného prekladu
viacerých miest z Biblie sme odhalili viacero právd o uzdravení, ktoré je súčasťou Božej
spásy.
V skúmaní sme dospeli aj ku dôležitej úlohe, ktorú v nadprirodzenom uzdravení
zohráva Božie Slovo. Treba sa ním zaoberať, čo vypôsobí vieru. Dôležité je so Slovom
súhlasiť a treba ho prehlasovať, čo aktivuje nadprirodzené uzdravenie.
Sumou celého tohto výskumu je, že uzdravenie je možné a dostupné aj dnes. K tomu
je potrebné zmeniť myslenie, primknúť sa k Božiemu Slovu a trvať na Božích prísľúboch.
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