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Základy uzdravenia
Predslov
Táto kniha je napísaná ako pomôcka, ktorá potvrdí, že je
Božia vôľa, aby si mal zdravie a dosiahol uzdravenie. Použi
túto knihu ako povzbudenie zdravým a ako službu viery
chorým.
Sú dve kľúčové služby chorým. Po prvé, vyprodukovať
vieru. Po druhé, pomôcť im uvoľniť vieru.
Viera prichádza skrze počutie Slova Božieho, kým
nedostaneš zjavenie alebo svetlo (Rim. 10:17, Žalm 119:130).
Keď uveríš tomu, že Božia vôľa pre tvoj život je, aby si bol
zdravý, musíš konať na základe toho, čomu si uveril.
Použi 31 Dôvodov na vyprodukovanie viery. Venuj
pozornosť každému veršu. Keď slúžiš chorým, dovoľ, aby
ich prečítali nahlas. Nesnaž sa pomodliť sa čo najrýchlejšie.
Prečítaj z tých 31 Dôvodov čím viac. Nech viera v ich
srdciach zosilnie. Odporúčam, aby si 75% svojho času využil
na vyprodukovanie viery a zostatok na jej uvoľnenie.
Keď sa viera usídli v ich srdci, dokážu ju uvoľniť a prijmú
uzdravenie. Venuj pozornosť dôvodom Prečo niektorí
zlyhajú prijať uzdravenie a Metódy, ako prijať uzdravenie.
Pouč ich, aby verili, že to prijali ešte predtým, než videli
nejaké znamenie uzdravenia (Mar. 11:23-24).
Ježiš zaplatil cenu za naše uzdravenie. Je dokonané. On
nezískal nemocenské poistenie. Síce môžeme prísť k Nemu,
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keď sme chorí a môžeme prijať uzdravenie, Jeho vôľou je,
aby sme chodili v nadprirodzenom zdraví. Musíme konať na
základe Slova Božieho s úplným uistením sa, že je Jeho vôľa,
aby sme boli uzdravení a boli zdraví už dnes.
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Produkovanie viery
Časť prvá
31 Dôvodov, ako vieme, že Božia vôľa je uzdraviť
každého už dnes
1. Človek je utvorený zdravý
2. Choroba má svoje začiatky v hriechu
3. Satan zapríčiňuje chorobu
4. Božia vôľa na nebi a zemi je zdravie
5. Božie Slovo má moc uzdraviť
6. Božia zmluva uzdravenia
7. Vykupiteľský plán zahŕňa aj uzdravenie
8. Vyslobodení sme z kliatby zákona
9. Božie meno je Ktorý uzdravuje
10. Pascha a rozpomienka
11. Had na tyči a kríž
12. Pánova láska a súcit
13. Pán je dobrý Pastier
14. Ježišova služba
15. Uzdravenie v Skutkoch apoštolských
16. Ježiš nám dal autoritu nad chorobou
17. Boh je náš Otec
18. Uzdravenie patrí Božím deťom
19. My sme Ježišova nevesta
20. My sme ratolesti viniča
21. My sme Pánovo kňazstvo
22. Tvoje telo je živá obeť
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23. Tvoje telo je chrámom Svätého Ducha
24. My sme telo Kristovo
25. Dary uzdravovania
26. Vkladanie rúk
27. Pomazanie olejom
28. Božia sila
29. Božie zasľúbenie dlhovekosti
30. Celkové Božie zasľúbenia
31. Prvé plody nášho dedičstva
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Jednoduché princípy prijatia

1. Človek je utvorený zdravý
V ktorý deň Boh stvoril chorobu a nemoc? V žiadny. Boh
je zdrojom života, nie smrti. Boh je dokonalý a všetko Ním
utvorené bolo dokonalé. Nestvoril nič obsahujúce smrť.
V Gen. 1 Boh utvoril človeka. Verše 26 a 27 uvádzajú, že
utvoril človeka na svoj obraz. Aký je Boh? On je dokonalý (bez
znetvorenia, slabosti a choroby). Človek bol utvorený, aby bol
ako Boh, bez deformity a choroby. Nemoc nebola súčasťou
človekovej bytosti, zdravie a uzdravenie áno.
Bolo niečo zlé, čo Boh stvoril? Nie, všetko, čo On stvoril bolo
veľmi dobré (Gen. 1:31). Nielen dobré, ale veľmi dobré. Sú
rakovina, nádory a cukrovka dobré? Nie, choroba nie je dobrá.
Boh utvoril telo, aby vedelo, že choroba nie je dobrá. Bolo
utvorené s obranným systémom proti tomu, čo nie je dobré.
Jeho vôľa je, aby človek bol taký, akého ho utvoril na začiatku, v
dokonalom zdraví, bez choroby a nemoci.
Zdravie bolo Božím plánom, keď utvoril človeka. Ešte stále je to
Jeho plán pre ľudstvo.
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2. Choroba má svoje začiatky v hriechu
Ak Boh nestvoril chorobu, kde siahajú jej začiatky? Choroba
je prvá fáza smrti. Smrť nastúpila, keď Adam a Eva zhrešili (Rim.
6:23, Rim. 5:12, Gen. 2:17). Výsledkom ich hriechu je ľudstvo
otvorené pre choroby a nemoc.
John A. Dowie povedal: „Nemoc je chybné potomstvo svojho
otca Satana a matky hriechu.“ Keď zhrešili, Adam a Eva neumreli
ihneď fyzickou smrťou. Avšak výsledkom ich hriechu bolo, že
smrť vstúpila na svet a a ľudstvo začalo mrieť fyzicky.
Bolo Božou vôľou, aby človek hrešil? Nie, ale trest za hriech
je smrť (Rim. 6:23). Choroba je vozidlo, ktoré jazdí do smrti. Je
Božou vôľou, aby človek bol chorý? Nie, choroba je výsledkom
hriechu. Povedať, že Božou vôľou je, aby niekto bol chorý,
znamená hovoriť, že Božou vôľou bolo, aby zhrešili a zomreli.
Boh neschvaľuje hriech a smrť. Žalm 107:17-20 hovorí, že
Boh ťa uzdravil z úzkosti a vyslobodil zo záhuby, ktoré boli
následkom hriechu. Nechce, aby si zaplatil trest za hriech. Jeho
vôľou je, aby si mal Jeho kvalitu života (Rim. 6:23).
Choroba začala hriechom. Hriech nebol Božou vôľou a choroba
takisto nie je Jeho vôľou.
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3. Satan zapríčiňuje chorobu
Výraz „zlá choroba“ nachádzame v Žalme 41:8. Definované je
ako „vec Beliála, niečo zlé“. Choroba a nemoc sú zlé. Boh nie je
ich autorom, zapríčiňuje ich satan (Job 2:7, Lukáš 13:16, Skutky
10:38).
Boh nezapríčiňuje, aby ľudia boli chorí, to robí diabol. Ježiš sa
opýtal, „A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť
rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta hoci aj v
sobotu?“
Satan ju držal v putách choroby. Ježiš ju chcel vyslobodiť
(Lukáš 13:16). Satan je ničiteľ, Ježiš je darca života (Ján 10:10,
Lukáš 9:56, 1: Jánova 3:8, Ex. 12:23).
Boh a diabol nespolupracujú na vývoji tvojej osobnosti (Mat.
12:24-30, Iz. 5:20). Boh nepoužíva chorobu, dielo diabla, aby
poučil svoje deti. Gal. 2:18 hovorí, že Boh by bol priestupníkom,
ak by zapríčinil chorobu, ktorú potom uzdraví, alebo vybudoval
ťa, aby ťa neskôr urobil chorým. Satan zapríčiňuje chorobu. Boh
dáva život a zdravie.
Poznáme, že Božia vôľa je zdravie, lebo On nezapríčiňuje chorobu.
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4. Božia vôľa na nebi a zemi je zdravie
V Pánovej modlitbe (Mt. 6:10), Ježiš povedal, že sa máme
modliť, aby sa vôľa Božia stala na zemi ako na nebi. Je Božou
vôľou, aby si bol chorý v nebi? Nie. Je Jeho vôľa odlišná pre
zem? Nie. Boh nemá dvojitú vôľu, jednu pre nebo a druhú pre
zem.
Deut. 11:21 hovorí, že môžeme mať nebo na zemi. Avšak
Božia vôľa sa neuskutočňuje na zemi automaticky, inak by sme
nepotrebovali sa modliť.
Božia vôľa je nemenná (Mal. 3:6, Žid. 13:8, Jakob 1:17). Ak je
Jeho vôľa, aby sme boli zdraví v nebi, Jeho vôľa je, aby sme boli
zdraví aj na zemi.
Prečo ľudia ochorejú? Satan je pánom tohto sveta (2. Kor.
4:4). Snaží sa ustanoviť svoju vôľu. Ježiš nám dal autoritu nad
satanom (Lukáš 10:19). Použitím autority dovoľujeme Bohu,
aby sa Jeho voľa stala na zemi, a nie satanova.
Božou vôľou je zdravie; pozri sa na nebo.
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5. Božie Slovo má moc uzdraviť
Užíval si niekedy antibiotiká? Lekár predpíše dávku antibiotiku,
ktorú spotrebujete celú, bez ohľadu na to, či cítite úľavu po
dvoch tabletkách. Dodržíte dávku. Boh nám predpísal svoje
Slovo.
Prísl. 4:20-22 hovorí, že Božie Slovo prinesie zdravie tvojmu
telu. V knihe Židom hovorí, že bude liekom pre celé telo. V
Žalme 107:20 ich uzdravilo Božie Slovo, ktoré je liekom.
Ak si chorý, tráv čas v Slove. Dodržiavaj dávku, podobne ako
by si to robil s liekom. Budeš silnieť a zvládneš väčšiu dávku.
Nezastav sa po jednom čítaní. Uvažuj, až kým sa nedostane
hlboko do tvojho vnútra. Ako to býva s liekom, možno neuvidíš
okamžité výsledky. Pokračuj v Slove, až kým sa úplné zdravie
nedostaví.
Stotník vedel, že je uzdravenie v Ježišových slovách. Povedal:
„Povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“ (Mat. 8:8). Židom 4:12,
Ján 6:63, Ján 1:1-4 hovoria, že Božie Slovo obsahuje život.
Dokáže priniesť uzdravenie v tvojom tele.
Božie Slovo je pravda. Ján 8:31-32 a Jakub 1:25 hovoria, že
pravda vyslobodí. Ľudia žijúci v čase Ježiša toto poznali. Lukáš
5:15 a 6:17 uvádza, že prišli počuť a byť uzdravení. Poznali, že
počutie Slova vyprodukuje vieru na prijatie uzdravenia.
Božie Slovo je Jeho vôľa. Ak Jeho Slovo uzdravuje, potom je Jeho
vôľa zdravie.
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6. Božia zmluva uzdravenia
Boh urobil zmluvu uzdravenia s Izraelom (Ex. 15:26, 23:25-26).
Zmluvy sú podmienené. Povedal im, aby dodržiavali príkazy
a On nedovolí, aby na nich prišla choroba (Deut. 7:12-15).
Síce uzdravenie bolo časťou zmluvy, museli ho vlastniť. Lukáš
4:27 uvádza, že Náman Sýrčan bol uzdravený, hoci žiadny iný
malomocný nebol. Jediný si nárokoval zasľúbenie.
Kristus nám dal novú zmluvu založenú na lepších zasľúbeniach
(Žid. 8:6). On splnil všetky požiadavky, naše „ak“, ale my si ich
musíme nárokovať.
Ak by Izrael v Starej zmluve mal uzdravenie a my v Novej
zmluve by sme nemali, naša zmluva by bola horšia. My však
máme lepšiu zmluvu.
Niektorí veria, že Božie zasľúbenia v zmluve sú iba pre Židov.
Kto sú Židia? Židia a Izraeliti sú deti Abrahámove. Kresťania
tiež sú semeno Abrahámovo (Rim. 2:28-29, 4:16, 9:6, Gal. 3:7, 9,
29, 4:7, 6:16). Kresťania si užívajú všetky privilégiá, ktoré patrili
Izraelcom, ba ešte viac. Nezabúdajme, my máme lepšiu zmluvu
skrze Krista.
Ak zdravie bolo Božou vôľou v zmluve s Izraelom, zdravie je stále
Jeho voľou v Novej zmluve.
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7. Vykupiteľský plán zahŕňa aj uzdravenie
V Starej zmluve trest za hriech bol prenesený na obetné
zviera (Lev. 1:4, 3:2, 4:15, 16:21-22). V Novej zmluve trest za
hriech spočíval na Ježišovi (Rim. 5:8-11). Izaiáš 53 opisuje plán
vykúpenia.
Ježiš prebral trest, ktorý mal stíhať nás. Hebrejské slová vo
veršoch tri a štyri „trápenie“ a „smútok“ majú byť preložené ako
„bolesť“ a „nemoc“. Ježiš za nás niesol bolesť a nemoc.
Ján 12:37-38 a Skutky 8:30-35 sú dôkazom, že Izaiáš prorokoval
o Ježišovi. Mat. 8:17 (1-17) poukazuje, že Izaiáš mal na mysli
fyzické uzdravenie. 1. Pet. 2:24, ktorý sa tiež zmieňuje o Izaiášovi
53, hovorí, „Jeho ranami sme uzdravení.“
Rany a údery sú trestom za hriech (2. Sam. 7:14, Žalm 89:23,
Prísl. 17:10, 19:29, 20:30, 22:15). Choroba je trest za hriech. Ježiš
zaplatil trestom (nemocou), ktorý sme si my zaslúžili, za náš
hriech.
Ježiš zaplatil trest za hriech. My už nemusíme. Ježiš nám dáva
zdravie namiesto choroby.
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8. Vyslobodení sme z kliatby zákona
V Lev. 26 a Deut. 28 je vyrieknuté požehnanie pre poslušnosť k
Božiemu zákonu a trest pre neposlušnosť. V Gal. 3:13 zisťujeme,
že Kristus nás vyslobodil z trestu pre neposlušnosť (1.Pet.1:1819, Žalm 49:8). On zaplatil cenu za hriech namiesto nás.
Nižšie uvedené sú referencie z Deut. 28. Pod každou sú slová
a definície z iných prekladov, komentárov a slovníkov, ktoré
ponúkajú vysvetlenie daných slov.
Deut 28:21
Mor- choroba za chorobou, nákazlivá choroba.
Deut 28:22
Suchotiny- tuberkulóza, infekčná choroba, chradnutie,
konzumujúca choroba (AIDS).
Horúčka- všetky druhy horúčok, malária, zápal pľúc, šarlach,
tropická horúčka.
Zápal- tkaniva, nervov, orgánov, bežné nachladnutie, infekcie,
rýchla rakovina.
Veľká horúčava- chrípka, úpal.
Meč- smrť v boji.
Sucho- rana, kožná erupcia, udusenie.
Plieseň- žltačka, bledosť.
Deut. 28:27
Egyptský vred- vred, boľavé miesta, chronické ochorenie kože.
Bolestné opuchliny na zadnom tele- hemoroidy, opuchy v
slabinách, boľavé miesta, vredy, nádory.
Chrasty- ekzém (kožná erupcia, zápal, červeň, svrbenie, výtoky,
kôrnatosť, alergické reakcie), malígna chrasta (kožná rakovina),
vyrážky, šupinatá koža (nedostatok vitamínu C spôsobuje zápal
ďasien, vyčerpanosť, anémiu, krvácanie z nosa, krvácanie z
konečníka).
Svrab- všetky ostatné kožné ochorenia a erupcie (vrátane
alergických reakcií).
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Deut. 28:28
Šialenstvo- bláznivosť, strata mysle, ochorenie mysle.
Slepota- fyzická a mentálna.
Chvenie srdca- rozptýlenie mysle, zmätenosť mysle, strach,
panika, byť hlupákom, bláznivosť.
Deut. 28:35
Kolená a nohy- všetky druhy chorôb.
Boľavý vred- vredy, boľavé miesta, kožná choroba.
Deut. 28:59-60
Rany semena- dedičné choroby.
Stále nemoci- dlhodobé problémy.
Bolestné choroby- chronické problémy, opakujúce sa
problémy, mŕtvice.
Neduhy Egypta.
Deut. 28:61
Všelijaké choroby a všelijaké rany.
Deut. 28:65
Ľakavé srdce- srdcové trasenie, nepravidelný tep srdca.
Umdlenosť očí- strata zraku, všetky očné choroby, glaukóm,
slepota, lenivé oko, zápal spojiviek, astigmatizmus,
krátkozrakosť, ďalekozrakosť.
Hynutie duše.
Gal. 3:13 vyhlasuje, že Ježiš nás vyslobodil z kliatby zákona.
Je to dobrá správa. Ak máš nejakú chorobu z tohto zoznamu
(všimni si verš 61), nemusíš ju mať. Vyslobodený si z choroby.
Podľa Deuteronómia 28, choroba je kliatba zákona.
Galaťanom 3:13 hovorí, že si z toho vyslobodený.
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9. Božie meno je Ktorý uzdravuje
Jehovah znamená „ten, ktorý je nezávislý a odkrýva seba“.
Božie meno odkrýva Jeho povahu. Tieto mená nám poukazujú,
aký Boh je:
1. Jehovah Shammah – Pán je tam (prítomný)
Ez. 48:35, Židom 13:5
2. Jehovah Shalom – Pán náš pokoj
Sudcom 6:24, Ján 14:27
3. Jehovah Ra-ah – Pán náš Pastier
Žalm 23:1-6, Ján 10:1-14
4. Jehovah Jireh – Pán sa stará
Gen 22:14, Fil. 4:19
5. Jehovah Nissi – Pán zástava (víťazstva)
Ex. 17:15, 1. Kor. 15:57, 2: Kor. 2:14
6. Jehovah Tsidkenu – Pán naša spravodlivosť
Jer. 33:16, 2. Kor. 5:21
7. Jehovah Rophe – Pán náš uzdraviteľ (lekár)
Ex. 15:26
Teológovia súhlasia ohľadne prvých 6 mien, ale o siedmom
Jehovah Rophe hovoria, že sa už pominulo. To je nedôslednosť!
Ak bol Jehovah Rophe, On to aj zostal, ako inak by sme mohli
vedieť, že je ešte stále Jehovah Tsidkenu (Žalm 103:3)?
Božia osobnosť sa nikdy nemení. Ak je On Pán naša spravodlivosť,
potom je aj Pán náš uzdraviteľ.
- 16 -
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10. Pascha a rozpomienka
Stará zmluva nám dáva príklady ako máme žiť v Novej zmluve
(1. Kor. 10:11). Židom 10:1 hovorí, že je„tôňa budúceho dobrého.“
Exodus 12:1-14 je dobrým príkladom, ako mať zdravie.
Pascha je príkladom, čo sa udeje, keď prijmeme sviatosť.
Izraelcom bolo povedané, aby urobili dve veci pred Paschou;
potrieť krvou a jesť baránka. To je príkladom rozpomienky (1.
Kor. 11).
Logicky prídeme do záveru, že nemoc existovala medzi
zotročeným Izraelom, ale nebolo chorého, keď vychádzali z
Egypta (Žalm 105:37). V knihe Exodus 12:11 im bolo povedané,
aby jedli baránka „s prepásanými bedrami, aby mali svoju obuv
na nohách a svoju palicu vo svojej ruke“. Aj chorí mali byť takto
oblečení. Jedli večeru Paschy s vierou, očakávajúc uzdravenie a
odchod z Egypta. Neskôr v dejinách Izraela, tí, ktorí dodržiavali
Paschu, boli uzdravení (2. Par. 30:5, 20).
Niektorí nepochopili celkom rozpomienku. Ježiš je náš Baránok
(1. Kor. 5:7). Jeho telo bolo „zlomené“, aby naše bolo úplné.
Mnohí sa zúčastňujú rozpomienky, ale nepoznajú, že môžu
byť uzdravení. Pavol povedal, že pre tú príčinu nevedomosti,
mnohí sú chorí a ostatní zomreli. Fyzické uzdravenie je možné
cez rozpomienku, ak to vieme a na základe toho konáme (1.
Kor. 11:29-30).
Ak je uzdravenie v príklade Paschy, je uzdravenie v rozpomienke.
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11. Had na tyči a kríž
Podobne ako Pascha, had na tyči uvedený v Num. 21:4-9 je
príkladom, že máme uzdravenie skrze Ježiša.
Boh obklopil Izrael ochranným plotom. Ich hriech (verš 5)
zapríčinil pád toho ochranného plotu (pozri Job 1:10). Pán
povedal Mojžišovi, „urob ohnivého hada a polož ho na tyč.“ Had
na tyči je obrazom Ježiša na kríži.
Prečo urobil hada? Hady a škorpióny predstavujú démonické
sily (Lukáš 10:19). Ježiš bol na kríži stanúc sa hriechom za nás
(2.Kor. 5:21). Zniesol trest za náš hriech, vrátane choroby (pozri
siedmy bod Vykupiteľský plán zahŕňa uzdravenie). Ježiš je
tvojím uzdravením. Hľad na svoju chorobu ako na niečo, čo On
vyniesol na kríž (Ján 3:14-15).
Verš 8 pokračuje, „každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude
žiť.“ Zosilnená Biblia definuje vidieť ako „pozorne, s očakávaním,
stály a pohlcujúci pohľad“. Hľaď na Ježiša očakávajúc svoje
uzdravenie. Nezameraj svoj pohľad na uzdravenie. Zameraj
svoj pohľad na Ježiša.
Nenachádzame zmienku o uštipnutí Izraelcov na púšti. Prvý
záznam je až v knihe Numeri. Zrazu ich bolo na tisíce v tábore.
Môžeš si predstaviť ten zmätok? Ako by si reagoval, keby sa
niekoľko hadov nachádzalo teraz v tvojej izbe? Uprostred
zmätku choroby (symptómy, lekárska správa, bolesť), musíš s
nerozdelenou pozornosťou uprieť svoj pohľad na Ježiša. On je
zdroj tvojho uzdravenia. Podobne ako Izraelci museli hľadieť
na hada na tyči, prijmeš svoje uzdravenie, keď budeš pozorne
hľadieť na Ježiša.
Keď ľudia hľadeli na hada na tyči, bolo im odpustené, prijali
uzdravenie a vyslobodenie. S upretým pohľadom na Ježiša
získame tieto veci.
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12. Pánova láska a súcit
Ježišova motivácia uzdravovať chorých bol súcit (Mat. 14:14,
20:34, Mar. 1:41). Uzdravenie je prejavom Pánovej lásky a súcitu
(Mar. 5:19, Fil. 2:27).
Výrazy súcit a milosť sú používané zameniteľne v Starej a
Novej zmluve (Ex. 33:19, Rim. 9:15, 2. Kráľ. 13:23, Júda 22-23).
Spravodlivosť je odmenou za skutok (dobrý a zlý), ale milosť
je prijatie niečoho, čo si nezaslúžime. Je to Pánova milosť, že
máme zdravie namiesto nemoci. Ak prežívaš kliatbu choroby
(Deut. 28), potrebuješ milosť.
Boh demonštroval milosť, keď uzdravil chorého (Mat. 9:27-30,
Mar. 10:46-52). V Lukášovi 17:12-19 desiati malomocní volali na
Ježiša. Čo potrebovali? Uzdravenie. O čo žiadali? O milosť. Čo
dostali? Uzdravenie. Milosť je dostupná pre každého, kto volá
na Pána (Žalm 86:5, 145:8-9, Plač Jer. 3:22-23, Iz. 43:24-25, Žid.
8:12).
Iz. 49:15 hovorí, „Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa
nezľutovala nad plodom svojho života?“
Pri najmenšom plači dieťaťa, u dojčiacej matky nastúpi
laktácia. Odoprieť synovi mlieko znamenalo by zbaviť ho výživy
potrebnej pre život. Verš pokračuje, „Ale aj keby ony zabudli, ja
ťa nezabudnem.“ Pri najmenšom volaní, môžeš dostať milosť
Božiu. On súcitom hnutý ťa chce uzdraviť.
Pánova milosť je pre všetkých, a preto uzdravenie je pre všetkých.
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13. Pán je dobrý Pastier
Pastier je niekto, kto ide vpred, vedie a ochraňuje. Ezech. 34:15, 11-16 vyžaduje, aby sa pastier postaral o ovce, zvlášť ak sa
zrania alebo ochorejú. Ak sa pastor (pastier) nestará o chorých,
to sa Pánovi neľúbi. Pán by bol pokrytcom, ak by odsúdil
pastorov, a pritom sa sám nestaral o svoje stádo, kým sme my.
Ak je dobrý Pastier, budeš zdravou ovcou.
Keith Moore povedala: predstav si, že žiješ v pastierskej
krajine. Celého života počúvaš o chýrnom pastierovi. Jedného
dňa zistíš, že dobrý pastier prichádza. Vybehneš na ulicu vidieť
ho. Vidíš, že je krásneho vzhľadu. Pomyslíš si, „Všetko, čo som
o ňom počul, je pravda.“ Potom si všimneš stádo, ktoré ho
nasleduje. Je to neudržiavaná hŕbka. Ich vlna je rozstrapatená
a neúplná miestami. Majú otvorené rany a zlomené nohy. Trpia
svrabom a krvácajú, odchyľujú sa od správnej cesty. Myslíš si,
„Nezaujíma ma, čo ľudia o ňom hovoria, jeho stádo svedčí, že
nie je dobrým pastierom.“
Stav stáda je priamy ukazovateľ pastierovej starostlivosti. Žalm
23:1-4 a Židom 13:20-21 hovoria, že Pán je naším Pastierom. Je
nedôsledné povedať, „On je dobrý Pastier“ a „On ma neuzdraví“
(Ján 10:1-15).
Ak sa ovca nachádza v jame, nepotrebuješ zvláštne zjavenie
na to, ako ju odtiaľ dostať. O čo viac, ak je človek v jame choroby,
nedostaneš ho odtiaľ? (Mat. 12:11-12)
Dobrý pastier uzdravuje svoje ovce. Ježiš je dobrý Pastier; On ťa
uzdravil.
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14. Ježišova služba
Všetko, čo Ježiš povedal alebo urobil počas svojej služby,
je priamym zjavením Božej vôle (Ján 6:38, 5:19-20, 30, 14:810, 8:28-29 Rozšírená Biblia). Počas svojej služby, uzdravil
chorých (Skutky 10:38). Ježiš nerobil zázraky, aby dokázal svoju
božskosť; jednoducho robil vôľu Božiu. Prečo Ježiš robil divy?
Bola to Božia vôľa.
Nasledovné verše popisujú Ježišovu službu chorým. Nikomu
neodoprel žiadosť byť zdravým. Každý človek bol uzdravený.
Každý z týchto veršov sú dôkazom, že Boh chce uzdraviť
každého.
Mat. 8:16…a uzdravil všetkých chorých.
Mat. 9:35…uzdravujúc každú chorobu a nemoc.
Mat. 10:1…uzdraviť každý druh choroby a každý druh nemoci.
Mat. 12:15…uzdravil ich všetkých.
Mat. 14:14…a uzdravil ich chorých.
Mat. 14:36…ktorí sa dotkli, ozdraveli.
Mat. 15:30…uzdravil ich.
Mat. 19:2…uzdravil ich tam.
Mat. 21:14…a uzdravil ich.
Mar. 6:56…ktorí sa dotkli, ozdraveli.
Luk. 4:40…vkladajúc ruky na jedného každého, uzdravoval ich.
Luk. 6:19…vychádzala z Neho moc a uzdravovala všetkých.
Luk. 9:11…a tých, ktorí potrebovali liečenie, uzdravoval.
Ježiš robil iba vôľu Božiu. Uzdravoval všetkých, čo k Nemu
prichádzali, takže poznáme, že Božou vôľou je uzdraviť každého.
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15. Uzdravenie v Skutkoch apoštolských
Lukáš otvára knihu Skutkov hovoriac, že jeho kniha je záznam
„všetkého, čo Ježiš započal činiť a učiť“ (Skutky 1:1).
Čo Ježiš započal? Okrem iného aj službu uzdravovania. Ak
Ježiš túto službu započal, kto má v tom pokračovať? Cirkev, ty a
ja, máme v tom pokračovať.
V Skutkoch 4:29-30, 33 apoštolom bola daná smelosť
uzdravovať. A v Skutkoch 5:12-16 a 9:32-35 Peter uzdravil
chorých. Služba uzdravovania nie je určená iba apoštolom.
Skutky 8:5-7 zaznamenáva, že Filip uzdravil porazených a
chromých.
Vieme, že Božou vôľou je uzdraviť aj dnes, lebo Ježišova
započatá služba nekončí. Ježiš nám dal úlohu, aby sme
pokračovali v Jeho službe (Mar. 16:15-18). Kým pobudol v
Lystre, Pavol kázal evanjelium (Skutky 14:7-10) a výsledkom
bolo, že nevládny nohami dostal vieru, aby bol uzdravený.
Jeho posolstvo, evanjelium, muselo obsahovať uzdravenie.
Ako inak by tento človek mal vieru postaviť sa na nohy a chodiť
(Rim. 10:17)? Keďže sa evanjelium nemení, uzdravenie je stále
súčasťou evanjelia.
Tieto udalosti zaznamenané Lukášom v knihe Skutkov sa
veľmi podobajú na Ježišovu službu, ktorú započal na zemi.
Prečo? Je to služba Ježiša. On to konal cez nich a cez nás (Ján
14:12).
Kniha Skutkov apoštolských je dôkazom, že služba uzdravovania,
ktorú započal Ježiš, je stále živá aj dnes. Ježiš započal a my v tom
pokračujeme.
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16. Ježiš nám dal autoritu nad chorobou
Moc je sila a schopnosť. Autorita je splnomocnené právo
použiť moc bez prítomnosti toho, ktorý dal splnomocnenie.
Ježiš splnomocnil učeníkov uzdravovať chorých (Mat. 10:1,
7-8, Luk. 9:1-6, 10:19, Skutky 1:8). Od tej chvíle mali autoritu
uzdravovať a pokarhať nemoc. Príkaz autority nám dáva
autoritu urobiť to, čo prikazuje.
Ak kráľa nikto neposlúcha, on nemá autoritu. Ak jeho
delegáti neuskutočňujú jeho príkazy, jeho kráľovstvo nebude
prosperovať. V 2. Kor. 5:20 Pavol používa frázu, „za Krista
posolstvujeme“. Keď Ježiš odišiel z tejto zeme, ustanovil nás za
veľvyslancov. My máme uskutočňovať Jeho priania. Konáme
akoby On bol tu.
Keď použijeme frázu, „V mene Ježiš“ (Fil. 2:9-11), používame
autoritu nám danú Ježišom (Mat. 28:18-20). V Jánovi 14:12-14
Ježiš nám dal, „kto verí“, povolenie používať Jeho meno, Jeho
autoritu uzdravovať chorých ako On. Ak by Pán bol tu, On by
pokarhal chorobu. Musíme používať danú autoritu a nedovoliť,
aby choroba napredovala.
Keď kráčaš vo svojej autorite, prežívaš radosť a plesanie (Luk.
10:17, Prísl. 29:2).
Vieme, že Jeho vôľa pre nás je, aby sme mali zdravie, lebo nám
dal autoritu nad chorobou.
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17. Boh je náš Otec
Dobrý otec chce, aby jeho deti boli zdravé. Žiadny dobrý
otec sa neteší, keď jeho dieťa trpí chorobou. Ak by som bol
chorý, viem, že môj otec by ma uzdravil, keď by mohol. Boh
je lepším Otcom než ktorýkoľvek pozemský otec (Mat. 7:9-11,
Žalm 29:10). Ako náš Otec (Mat. 6:9, 2. Kor. 6:18), Boh nám dáva
zdravie a uzdravuje nás, keď upadneme do choroby. Náš Otec
si neželá, aby sme boli chorí (Žalm 103:13).
V príbehu marnotratného syna, otec hovorí synovi, „Všetko
moje je tvoje“ (Luk. 15:31). Vrátane zdravia a uzdravenia.
Podobne ako tento otec, Boh neodoprie uzdravenie svojim
deťom. V 1. Tim. 6:8 Pán karhá otcov, ktorí „sa nestarajú o svojich
vlastných a zvlášť o domácich.“ Ako Jeho dieťa (Rim. 8:15), aj ty
máš zdravie.
Dobrý otec si praje, aby jeho dieťa malo zdravie. Boh je ten
najlepší Otec. Ty, jeho dieťa, máš zdravie.
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18. Uzdravenie patrí Božím deťom
Ak si rodičom, tvoja prvá zodpovednosť sa vzťahuje na tvoje
deti (1. Tim. 5:8). Ostatné deti ich nemôžu predbiehať v splnení
svojich potrieb. Tvoje deti môžu očakávať, že splníš ich potreby.
Žena kananejská v Mat. 15:22-28 nemohla automaticky
očakávať vyslobodenie svojho dieťaťa, lebo nebola Božím
dieťaťom. Toto ju však nezastavilo. Verila, že Ježiš môže a
chce uzdraviť jej dieťa. Ježiš bol dotknutý jej vierou a pokorou,
zmiloval sa a uzdravil jej dcéru.
Bežné jedlo v Ježišovej dobe, ako v našej, bol chlieb. Hovorí
o vyslobodení a uzdravení ako o „chlebe detí“ (Mar. 7:27). Deti
prirodzene očakávajú, aby ich rodičia splnili ich každodenné
fyzické potreby. Dávid v Žalme 37:25 povedal, že spravodlivý
nemusí žobrať o chlieb, teda o základnú potrebu dieťaťa.
Ako dieťa Božie (pozri 17 Boh je náš Otec) môžeš automaticky
očakávať uzdravenie a vyslobodenie od nepriateľových útokov
tak, ako očakávaš, že budeš mať potraviny na večeru. Uzdravenie
je tvoj „chlieb“. Ježiš povedal v Lukášovi 13:10-17 či nemá každé
dieťa Božie byť vyslobodené od nemoci? Žalm 23:5 hovorí, že
môžeš dostať chlieb, tvoje každodenné fyzické potreby, pred
očami svojich nepriateľov. Uzdravenie patrí Božím deťom. Je to
také bežné v živote kresťana ako každodenný chlieb.
Uzdravenie patrí Božím deťom. Môžeš očakávať uzdravenie ako
dieťa čaká, že dostane večeru.
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19. My sme Ježišova nevesta
Bolo povedané: žena je najkrajšia v deň svojej svadby. Žiari.
Pravda je aj tá, že nevesta nemôže byť úplne krásna, ak nie je
zdravá.
Cirkev je nevesta Kristova (Iz. 54:5, Jer. 3:14). 2. Kor. 11:2
hovorí, „V mojich očiach ste ako čistá neskazená dievčina, ktorú
oddávam svojmu pravému manželovi. Kristovi.“ J.B. Phillips
Pavol píše, že cirkev je, „nemajúca škvrny alebo vrásky alebo
niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná“ (Ef. 5:27).
Choroba nie je slávna. Je to vada, škvrna. Ty ako kresťan, časťou
si cirkvi, nevesty Kristovej. Nemáš mať vadu ani škvrnu (Pieseň
Šal. 4:7).
Nenájdeš takého muža, ktorý by chcel chorú nevestu. Každý
manžel túži, aby jeho nevesta mala úplné zdravie. My sme
nevesta Kristova. Máme úplnú krásu, vrátane zdravia.
Ježišova nevesta, cirkev, má žiarivé zdravie.
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20. My sme ratolesti viniča
Poľnohospodári z celého sveta minú milióny ročne, aby
vykorenili choroby z plodov. Zhodneme sa, že choroba je
škodlivá pre rastlinu. Ak je choroba v rastline, budú aj ratolesti
choré a nevyprodukujú ovocie. Avšak, ak je rastlina zdravá,
budú zdravé aj ratolesti a vyprodukujú ovocie.
Ján 15:5 hovorí, „Ja [Ježiš] som vinič a vy ste ratolesti.“ Vinič,
Ježiš, nemá v sebe chorobu. On dal svoj život, aby vykorenil
choroby z našich životov. Vinič neobsahuje chorobu, ani
ratolesti by nemali byť choré.
Ježiš pokračuje, „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa
ovocie. Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Pre ratolesť nie je ťažké
donášať ovocie. Musí iba povoliť, aby šťavy, ktoré obsahuje
vinič, cez ňu tiekli. Vinič je ten, ktorý umožňuje ratolesti, aby
žila zdravým životom.
Rimanom 11:16 hovorí, „Ak je koreň svätý, aj vetvy sú sväté.“
Ten istý život, ktorý je vo viniči, Ježišovi, je aj v nás, vetvách.
Všetko, čo musíme urobiť, je prijať a zostať napojený na vinič.
Ak zostávaš v Ňom, potečie v tebe zdravie dávajúce život.
Život, ktorý je v Ježišovi, je aj v tebe, pretože On je vinič a my sme
ratolesti.
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21. My sme Pánovo kňazstvo
Boh povedal Mojžišovi, že žiadny kňaz nech neprináša obeť, ak
nie je zdravý (Lev. 21:16-23). V Novej zmluve veriaci je kňaz (Zj.
1:6, 5:10, 20:6). 1. Pet. 2:5, 9 hovorí, že ako kňazi máme prinášať
duchovné obete Pánovi skrze Ježiša Krista. Ak by si mal vadu
alebo škvrnu, nemohol by si byť kňazom.
Nieže by človek nebol ľúby Bohu, ale choroba v ňom Mu nie
je ľúba. Božia vôľa pre jeho kňazstvo, teba a mňa, je aby sme
boli bez choroby. Keďže sme Jeho kňazi, Jeho vôľou je, aby sme
mali zdravie.
Boh vyžaduje, aby Jeho kňazi boli zdraví. Keďže sme Jeho kňazi,
slobodní sme od choroby.
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22. Tvoje telo je živá obeť
Rim. 12:1 hovorí, aby sme prinášali svoje telá ako „živú obeť,
ľúbu a dokonalú Bohu.“ Čo robí obeť prijateľnou? V Deut. 17:1
Boh hovorí Mojžišovi, že nesmie mať vadu, ani zlú vec, lebo ak
má, je ohavnosťou Pánovi, tvojmu Bohu.
V Lev. 22:17-25 Pán dáva pokyny kňazom ohľadne obete,
ktorá bude prijatá. Okrem iného, zviera musí byť bez choroby.
Mal. 1:8, 12-14 uvádza, že je zlou vecou obetovať Pánovi chorú
obeť. Navrhuje takú obeť doniesť vladárovi a uvidieť, či mu
darca bude milý. Pán tiež nenávidí chorú obeť.
Boh miluje chorých ľudí, ale nenávidí chorobu. V každej obeti
mu je dôležité zdravie. Aby sme boli prijateľní, musíme byť bez
chyby a defektu. Vrátane choroby. V Kristovi sme prijali zdravie
pre naše telá. Prijatím zdravia umožňujeme naplniť to, čo Pavol
vyhlasuje v Rim. 12:1.
Boh by nevyžadoval od nás, aby sme chodili pred Neho zdraví,
ak by nám zdravie nedal. Desiati malomocní v Luk. 17:11-14
prosili o milosť. Povedal im, nech sa ukážu kňazom (Lev. 13 a
14 prikazuje kňazom, aby preskúmali malomocného a vyhlásili
ho za čistého, aby mohol ísť do mesta). Bol to skutok viery,
že šli pred kňazov. Nešli by pred nich, ak by neboli očistení.
Museli sa rozhodnúť, že ak vyhlásil, nech ideme ku kňazom,
kým tam prídeme, budeme čistí. Jeden z nich sa vrátil a to bolo
dôkazom, že boli čistí, keď konali na základe slova Ježiša a odišli
ku kňazom.
Prinášaj seba pred Pána ako prijateľnú obeť, bez choroby a
škvrny. Uver, že ak prinášaš seba Pánovi, potom si prijatý a si
bez choroby a chyby. Pavol by nehovoril, že toto dokážeš, ak by
ťa Kristus neuzdravil a nevyslobodil z choroby.
Všetky obete musia byť bez chyby. Si zdravý, lebo Boh vyžaduje,
aby si bol živou obeťou.
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23. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého
Naše telá sú chrámom Ducha Svätého (1. Kor. 3:16-17, 2. Kor.
6:16, Ef. 2:20-22, 1. Pet. 2:5, Žid. 3:6). Boh si vybral naše telá, aby
v nás stánil Jeho Duch.
Po ukrižovaní Božia sláva (Boží Duch) opustila chrám (Luk.
23:45-46). Na deň letníc Duch Svätý začal prebývať v každom
veriacom (Skutky 2:1-4). Pred Ježišovou smrťou bol človek
považovaný za spravodlivého skrze obetný systém. Po vykúpení
Duch Svätý mohol prebývať v človekovi, lebo v Božích očiach
bol spravodlivý (2. Kor. 5:21).
Cena za hriech bola zaplatená. Človek už nie je dĺžnikom. Je
čistý v Božích očiach pre Ježišovu obeť. Keďže sme čistí, ako
chrám, Boh môže a prebýva v každom veriacom človekovi ako
v Jeho chráme. Boh však neignoruje mor a nejakú nečistú vec
vo svojom chráme (1. Kor. 6:19-20, Žalm 91:10). V Lev. 14:37-53
Boh jasne vyhlasuje, že tvoj dom musí byť čistý od rán. Boh vo
svojom chráme požaduje čistotu (1. Tes. 4:4, Lev. 21:16-23).
Keď Ježiš vošiel do chrámu v Mat. 21:12-14, diali sa tam otrasné
veci. Okamžite vyhnal podvodníkov a zlodejov. Potom urobil
ešte niečo- uzdravil chorého. Chorobu považoval za nehodiacu
sa do chrámu. Keďže sú naše telá chrámom Ducha Svätého, aj
my sme vyslobodení z choroby.
Keď Ježiš vyčistil chrám od podvodníkov a zlodejov, vyčistil ho
aj od choroby. My sme chrámom, aj my máme byť slobodní od
choroby a nemoci.
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24. My sme telo Kristovo
Je tvoje fyzické telo časťou tela Kristovho?
1. Kor 6:15; 1. Kor. 12:12, 27; Ef. 5:30; Rim. 12:4-5 hovoria, že
tvoje telo je časťou tela Kristovho. Kol. 1:18; Ef 5:23; Ef. 4:15
poukazujú na to, že Kristus je hlavou tela. Kol. 1:24 a Ef. 4:16
uvádzajú, že cirkev je telo.
V Skutkoch 9:4-5 Ježiš sa pýtal Pavla,„Prečo ma prenasleduješ?“
Koho Pavol prenasledoval? Cirkev. Ježiš ukázal, že všetko, čo
postihuje cirkev, Jeho telo, vplýva naňho.
Kristus nikdy nebol chorý na tele. Kristus zobral trest za
naše hriechy (rany na chrbáte), aby sme my nemuseli trpieť
chorobami a nemocami (Iz. 53:4-5 a 1. Pet. 2:24). Ak je tvoje telo
časťou tela Kristovho a máš chorobu v tele, potom je choroba
v úde Kristovom. To by znamenalo, že choroba je v Kristovi.
Keďže žiadne dielo diabla (Žalm 41:8) nemá miesta v Kristovi,
poznáme, že Boh sprostredkoval uzdravenie za Jeho telo.
Kol. 2:19 hovorí, že hlava živí telo. Čokoľvek je pravdou pre
hlavu, pravdou je aj pre telo. Ak Kristus nemá chorobu, nemal
by si ani ty, Jeho telo.
Kristus nie je chorý, ani telo by nemalo byť choré.
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24. Dary uzdravovania
Ponúkli ti niekedy vzorku nejakého jedla z reštaurácie alebo
pekárne? Ponúkli ti včerajšie alebo tie najlepšie kúsky? Tie
najlepšie, pravdaže. Prečo? Ich cieľom je, aby si si objednal celé
porcie tých jedál. Božie dary uzdravovania sú bezplatné vzorky
toho, čo je dostupné vo veľkej miere. Je to božská reklama, ak
dovolíte.
Dary uzdravovania spomínané v 1. Kor. 12:19 sú jednoducho
tým, darom. Dostávame ich podľa toho ako Duch Svätý to chce.
Často viera nie je faktorom ich prijatia. Ako dokážeme, že je
Božou vôľou uzdraviť všetkých už dnes?
Ak by Boh uzdravoval nesystematicky, a neumožnil to
každému, nebol by spravodlivý. Rodič, ktorý uprednostňuje
jedno dieťa pred druhým je nefér. Čo urobí pre jedného, urobí
pre každého.
Za uzdravenie je zaplatené. Zdravie je dar pre všetkých. Dary
uzdravovania sú prejavom toho, čo môžeme prijať skrze vieru
vo vykúpení Ježiša Krista. Boh demonštruje svoju vôľu pre
každého skrze dary, ktoré ponúka. Buď skrze vieru, alebo skrze
dar, Boh chce, aby každý bol zdravý.
Sme si istí, že Božou vôľou je uzdraviť každého dnes. Inak by
dary uzdravovania boli falošnou reklamou alebo nepresné
vzorky.
Boh udeľuje uzdravenie skrze dary uzdravovania. Ony sú však
iba vzorkou toho, čo nám je dostupné vo viere.
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25. Vkladanie rúk
V elektrickom priemysle je fyzický zákon nazvaný Zákon
kontaktu a prevodu. Stanovuje pravidlo, že keď nosič náboja sa
spojí s prijímateľom, dokončiac obvod, vtedy sa prenáša prúd.
V podstate, keď je obvod spojený, vtedy začína tiecť elektrický
prúd.
V knihe Židom 6:1-2 vkladanie rúk sa nazýva doktrína cirkvi,
spolu s pokáním, vierou usmernenou k Bohu, krst, vzkriesenie
a večný súd. Všetky tieto doktríny dodnes existujú. Doktrína
vkladania rúk je používaná na prenos pomazania zo služobníka
na prijímateľa.
V tom dotyku sa prenáša pomazanie z „naplneného“
jednotlivca na „prijímateľa“. Pavol a Barnabáš prijali pozvanie
slúžiť cez vkladanie rúk (Skutky 13:1-3). Pavol použil túto
doktrínu, keď vysvätil Timoteja do služby (1. Tim. 4:14). V
Ježišovej službe vidíme, že kládol ruky na chorých (Lukáš 4:40).
V každom z týchto prípadov sa uskutočnil prenos pri vkladaní
rúk na jednotlivcov.
Marek 16:18 hovorí, že ak veriaci položia svoje ruky na
chorých, budú sa mať dobre. Prenos uzdravujúceho pomazania
sa prenáša vkladaním rúk veriacich na chorých. Nehovorí, že
okamžite ozdravejú. Hovorí však, že budú sa mať dobre.
Biblia neuvádza špecifiká, na koho sa majú klásť ruky. Ak by
nebolo Božou vôľou, aby uzdravil každého, veriaci by sa museli
modliť ohľadne toho, na koho majú klásť ruky a na koho nie. Ak
niektorí majú zostať chorí, veriaci by sa vymkli z Božej vôle, ak
by na nesprávnych ľudí kládli ruky. Preto On neurčil na koho sa
môžu klásť ruky.
Každý veriaci môže klásť ruky na chorého a očakávať, že sa bude
mať dobre.
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27. Pomazanie olejom
Jakob 5:14-15 hovorí, „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 jestli urobil hriechy, odpustí sa mu.“
Jakob uvádza špecifický plán konania pre chorých. Pozvať
starších zboru, aby ich pomazali a modlili sa modlitbu viery. On
hovorí, že chorý bude zachránený. Marek 5:23 a Skutky 14:9
prekladajú slová „zachránený“ ako „uzdravený“. NIV preklad
(Nová medzinárodná verzia) hovorí, „Modlitba obetovaná vo
viere umožní, aby sa chorý mal dobre.“ Modlitba viery uzdraví
chorého.
Jakob použil slovo typu all-inclusive – ktokoľvek. Nie je
obmedzené kto môže a kto nemôže byť pomazaný starším, ak
sú chorí. Ak Boh nemal na mysli slovo „ktokoľvek“, keď inšpiroval
Jakoba pri písaní tejto pasáže, museli by sme sa pozastaviť nad
tým, koho Boh chce uzdraviť.
Boh mal na mysli slovo „ktokoľvek“. Ak si chorý, môžeš zavolať
starších zboru a vedieť, že keď ťa pomažú olejom, očakávajúc,
že budeš uzdravený, budeš uzdravený. Boh neurobil takú
ponuku pre každého a potom niekomu odoprel. Keďže povedal
„ktokoľvek“, vieme, že je to Jeho vôľa pre všetkých.
Vieme, že je Božou vôľou uzdraviť každého, pretože povedal, že
starší môžu pomazať kohokoľvek a bude zdravý.

- 34 -

Jednoduché princípy prijatia

28. Božia sila
Keď choroba napadne telo, urobí ho slabým. Liek na slabosť
je Božia sila.
Každá sila má pôvod v duchovnom. Hoci démonická, ale sila
posadlého z kraju Gadarénov bola tiež duchovná (Mar. 5:3-4).
Zdroj Samsonovej sily nebol očividný alebo viditeľný. On nemal
ohromné svaly ako to znázorňujú na filmoch a fotografiách. Ak
by to bolo pravdou, nepýtali by sa odkiaľ pochádza jeho sila
(Sudcom 14-16). Jeho sila bola duchovná.
Tiete verše poukazujú na to, že sila pochádza od Boha.
Neh. 8:10 Radosť Pánova je tvojou silou.
Žalm 18:32 Silný Boh je to, kto ma opasuje silou.
Žalm 27:1 Pán je silou môjho života.
Žalm 29:11 Pán dá silu svojmu ľudu.
Žalm 41:3 Pán ho posilní, keď bude neduživieť na posteli.
Žalm 46:1 Boh nám je útočišťom a silou.
Žalm 68:28 Tvoj Boh dal rozkaz tvojej sile.
Žalm 71:16 Pôjdem v sile Pána Boha.
Žalm 73:26 Boh je silou môjho srdca.
Žalm 84:5 Požehnaný muž, ktorý má svoju silu v tebe.
Žalm 84:7 Idú od sily k sile.
Žalm 138:3 Obdaril si moju dušu silou.
Joel 3:10 Nech slabý povie: Som silný.
Ef. 3:16 Mocou zosilnieť skrze Jeho Ducha.
Ef. 6:10 Mocnieť v Pánovi, v sile Jeho vlády.
Fil. 4:13 Všetko vládzem v Tom, ktorý mi silu dáva.
Iz. 40:29,31 On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády,
hojne udeľuje moci. ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina,
nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia
a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.
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Rimanom 8:11 hovorí, že Duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych,
oživí (posilní) tvoje telo skrze Ducha, ktorý v tebe býva. Môže
dať život mŕtvemu, ako dal Ježišovi. Ak je v tebe Duch Svätý,
máš Božiu silu, Jeho vzkriesujúcu moc.
Vieme, že je Božou vôľou pre každého, aby bol zdravý, pretože
dáva Ducha Svätého každému, kto verí. Každý, kto má Božieho
Ducha v sebe, má aj Jeho silu. Každý, kto má Jeho silu, má
zdravie. Keďže neodopiera svojho Ducha, neodopiera ani
uzdravenie tým, ktorí veria.
Každý, kto očakáva na Pána (na Jeho pomoc v núdzi), prijme
Jeho silu (Iz. 40:31). Keď je v tele prítomný Duch Boží, ono je
zdravé. Keďže každý môže prijať Jeho silu, vieme, že každý
môže prijať uzdravenie.
Vieme, že Boh dáva zdravie všetkým, lebo On dáva svoju silu
každému.
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29. Božie zasľúbenie dlhovekosti
Ježiš si zvolil, že položí svoj život. Nikto od Neho nezobral (Ján
10:18). Pavol sa mohol rozhodnúť, či bude žiť alebo zomrie (Fil.
1:21-25). Satan nesmel zobrať Jobov život (Job 2:6-10). Ty tiež
máš na výber, kedy zomrieš. Diabol nemôže zobrať tvoj život.
Vyberáš si, kedy položíš svoj život.
Židom 9:27 uvádza, že „raz zomrieme“ a nie „čas, keď
zomrieme“. Boh nám zasľúbil dlhý život. Dvadsaťpäť rokov nie
je dlhý život, ani „plný vek“ (Job 5:26). Kniha Kazateľova kladie
otázku, prečo zomrieť predčasne (7:17). A v tej istej knihe 3:1-2
je záznam, že je čas, teda obdobie, keď zomrieme, a nemá na
mysli presný čas, v piatok 15:15 poobede.
Ktoré je obdobie pre smrť? Boh určil človekovi žiť 120 rokov
(Gen. 6:3). 70 rokov bolo určené tým, ktorí nie sú pod Božím
požehnaním (Žalm 90:7-10). Boh povedal Mojžišovi, že je čas
umrieť, keď mal 120 rokov (Deut. 32:48-50, Deut. 34:7).
Čo môžeme pridať k životu, alebo či ho môžeme skrátiť (Prís.
3:1-2, 4:10, 9:11, 10:27)? Slovo zasľubuje, že ak si ctíš otca a
matku, budeš mať dlhý život (Ex. 20:12, Ef. 6:2). Vyznávať život
tiež môže predĺžiť tvoje dni (Žalm 34:12-13, 1. Pet. 3.10-11).
Mali by sme žiť svoje životy plní sily a zdravia (Žalm 91:16, Ex.
23:25-26). Abrahám zomrel v dobrej starobe a sýty veku (Gen.
25:7). Jakub bol v dobrom zdravý (Gen. 43:28). A Dávid zomrel
v dobrej starobe, sýty dní (1. Par. 29:28).
Nemusíš byť chorý a zomrieť (Gen. 49:33). Mali by sme dlho žiť
u ukázať Božiu moc nasledovnej generácii (Žalm 71:16, 18; Žalm
92:10, 12-15). Keď dosiahneš starobu, nechoď do dôchodku,
obnov sa (Žalm 103:5).
Keďže je Božou vôľou, aby sme žili dlhý život v zdraví, vieme, že
uzdravenie je pre všetkých, dnes.
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30. Celkové Božie zasľúbenia
Boh zasľúbil, že urobí „čokoľvek“, „každú vec“ a hocijakú vec“.
Cez celú Bibliu sa tiahnu zasľúbenia, ktoré patria každému.
On hovorí, „Ja urobím“ a „Nikto nezastaví“. Jasne stanovuje, že
ktokoľvek by žiadal vo viere, veriac, dostane. Ak niekto koná na
základe viery, dosiahne Jeho zasľúbenie.
Ak by Jeho zasľúbenie bolo obmedzené iba na jednotlivca,
nemohli by sme konať vo viere, iba ak by sme si boli istí, že to
zasľúbenie je práve pre nás. Boh každého zahŕňa do svojich
zasľúbení, a preto vieme, že je Jeho vôľa, aby každý bol zdravý.
Uvažuj nad týmito pasážmi, ktoré sú typu all-inclusive.
Žalm 34:9-10 Nikto nebude mať nedostatku.
Žalm 34:17, 19 Vytrhuje ťa zo všetkých úzkostí.
Žalm 37:4 On dá žiadosti tvojho srdca.
Žalm 50:15 Vytrhne ťa.
Žalm 57:2 Dokonáva za nás.
Žalm 68:19 Nakladá svoje dobrodenia.
Žalm 84:11 Neodoprie ničoho.
Žalm 91:10 Neprihodí sa ti zlého.
Žalm 103:2-3 Nezabudni niktoré z Jeho dobrodení.
Príslovie 10:24 Boh dá, čo si žiada spravodlivý.
Mat. 18:18-19 Proste čokoľvek, urobí.
Mat. 21:21-22 Prijmete, o čo prosíte v modlitbe.
Mar. 9:23 Všetko je možné veriacemu.
Mar. 11:23 Čo poviete, stane sa.
Mar. 11:24 Ktokoľvek prosí, dostane.
Ján 14:13-14 Urobí, čo si žiadaš.
Ján 15:7, 16 Čokoľvek prosíš, stane sa ti.
Ján 16:23-24 Dá ti, o čo Ho prosíš.
Rim. 8:32 Dá ti všetky veci.
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1. Kor. 3:21-22 Všetko je tvoje.
2. Kor. 2:14 Boh ťa vždy vedie do víťazstva.
Ef. 1:3 Požehnal nás každým božským požehnaním.
Ef. 1:22 Položil všetko pod svoje nohy.
1. Tim. 6:17 Dáva ti bohate veci na užívanie.
2. Pet. 1:3 Daroval ti veci k životu.
Vieme, že zdravie je Božou vôľou, pretože zasľúbenie uzdravenia
patrí všetkým.
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31. Prvé plody nášho dedičstva
Tieto telá, ktoré máme, budú oslávené (Fil. 3:21, 1. Kor. 15:53).
Zanecháme smrteľné telá a dostaneme nesmrteľné (Rim. 8:23,
2. Kor. 5:4). Tieto pozemské telá upádajú. Ale vo vzkriesení
prijmeme telá, ktoré neupádajú a nestarnú. Porovnateľný
ekvivalent znovuzrodenia sa stane našim telám; všetko bude
nové (2.Kor. 5:17).
Niektorí veria, že nie všetci sú uzdravení, predtým ako zomrú,
ale že všetci budeme uzdravení v tisícročí. Avšak uzdravenie je
pre pozemské telá, v tisícročí budeme mať telá nepodliehajúce
chorobe.
Keď opustíme túto zem, nebudeme potrebovať uzdravenie.
Choroba je prítomná iba tam, kde je diabol, a on v nebi nebude.
V mnohých obchodných transakciách zálohová platba
alebo prvá splátka je daná ako zaistenie dodržania zmluvy.
Naše úplné fyzické vykúpenie, vyplnenie Božieho zasľúbenia,
teda zmluvy, bude naše oslávené telo, avšak prvé plody sme
už prijali v uzdravení (Rim. 8:11, 2. Kor. 4:10-11). Dokazuje to
dávaním Ducha Svätého ako zálohy, zálohovej platby alebo
prvej splátky (2. Kor. 5:5, 2. Kor. 1:22, Ef. 1:13-14).
Vykúpenie je trojfázové: duch, duša a telo. Zálohová platba
pre naše oslávené telá je sláva prejavovaná v určitej miere tu
a teraz v našich smrteľných telách. Keď zaznie trúba, Boh nám
dá úplnú dávku vzkrieseného života. Dovtedy môžeme zažiť
mini-vzkriesenia. Fyzické uzdravenie je zálohou za naše úplné
fyzické vykúpenie (oslávené telá).
Vieme, že je Božou vôľou mať zdravie už teraz. On dal uzdravenie
ako prvú splátku za naše úplné fyzické vykúpenie.
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32. My sme zodpovední získať uzdravenie
Kenneth E. Hagin povedal, „Najväčšou ťažkosťou, ako dostať
ľudí k uzdraveniu, je presvedčiť ich, že je Božou vôľou, aby boli
uzdravení.“ (Kurz biblického štúdia o uzdravení, str. 131)
Prís. 18:9 v Zosilnenej verzii Biblie hovorí, „Aj nedbalý vo svojej
práci je bratom toho, kto robí skazu a ten, ktorý nevynakladá
úsilie byť zdravý je bratom toho, kto spácha samovraždu.“ V
poznámke stojí: „Septuaginta uvádza: Dovoliť prírode tiecť
neobmedzeným tokom.“ Väčšina očakáva, aby Boh vykonal
zázrak, niečo mimo normálneho, hoci im uzdravenie už patrí.
My sme zodpovední získať svoje uzdravenie. Ježiš to vydobyl
na kríži (Iz. 53:4-5). Boh už urobil všetko, čo v budúcnosti
urobí. Je našou zodpovednosťou čerpať z Jeho zaopatrenia
študujúc Jeho slovo, veriac, že je pravdou a na základe toho
aj konať. Biblia uvádza mnohé spôsoby ako prijať uzdravenie,
neskôr si ich prediskutujeme. Mnohí zlyhajú to prijať, lebo
nehľadajú vášnivo Jeho slovo. Prís. 4:20-22 hovorí, že ak tráviš
čas počúvaním a učiac sa Božie slovo, prinesie zdravie tvojmu
telu ako liek.
Liek je dobrý (Prís. 17:22). Mnohí ľudia vďaka liekom a
doktorom ostali nažive dosť dlho, aby sa Slovo Božie mohlo
zakoreniť v ich srdci a prinieslo úplné uzdravenie ich telu.
Aza však vyhľadal lekárov, nie Boha. Jeho dôvera spočívala v
lekároch, nie v Božom slove, a zomrel (2. Par. 16:12-13).
Lekári sú požehnaním pre ľudstvo, ale Božie deti majú
zasľúbenie zdravia; krok vyššie od uzdravenia. Musíme uchopiť
naše zdravie a nedovoliť satanovi, aby nás okradol o niečo, čo
nám patrí (1. Tim. 6:12).
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33. Podľa tvojej viery
Božia moc uzdravenia je vždy dostupná. Môže sa prejaviť cez
hmatateľné pomazanie alebo modlitbu. Najlepší spôsob je, ak
sa prejaví na základe konania podľa Slova, na Božom zasľúbení
uzdravenia. Vo všetkých týchto prípadoch musíš uvoľniť vieru,
aby Božia moc uzdravovala; musíš súhlasiť, že sa to udeje v
tvojom tele. Tvoja viera zaktivuje moc.
Dvanásť prípadov, z devätnástich uzdravení v evanjeliu,
uvádza ich vieru. Ježiš jasne povedal, že prijmeš uzdravenie na
základe tvojej viery.
Stotník Mat. 8:10,13; Luk. 7:9
Porazený Mat. 9:2; Mar. 2:5; Luk. 5:20
Žena trpiaca na krvotok Mat. 9:22; Mar. 5:32; Luk. 8:48
Dvaja slepí Mat. 9:27-30
Kananejská žena Mat. 15:28
Jairusova dcéra Mar. 5:36; Luk. 8:50
Syn s nemým duchom Mar. 9:17-27; Luk. 9:38-42
Slepý Bartimeus Mar. 10:52; Luk. 18:42
10 malomocní Luk. 17:19
Syn kráľovského úradníka Ján 4:46-53
Lazar Ján 11:40
Nevera Mat. 13:58; Mar. 6:1-6
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34. 3 kroky k viere
Keith Moore uvádza tieto tri kroky, ako vyprodukovať vieru:
1. Pokračuj v Slove, až kým nepríde svetlo
(Žalm 119:130, Ján 8:31-32).
Tráv čas v čítaní a počúvaní Slova, kým nepríde zjavenie.
Nech bude zasiate ako semienko v tvojom srdci. Pestuj ho s
uvažovaním. Zalievaj, kým nevyrastie ovocie.
2. Keď príde svetlo, dostaneš vieru (Rim. 10:17, Iz. 58:8).
Uvažovaním nad Slovom sa tvoj um preprogramuje, až kým
neuveríš Božiemu zasľúbeniu viac, ako okolnostiam. Vlastne
veríš, že tvoje telo musí odrážať podmienky Slova Božieho. Keď
si presvedčený, že Slovo je pravdivejšie ako tvoj stav, si vo viere.
3. Konaj na základe viery
Pavol kázal v Lystre (Skutky 14:7-10). Chromý počúval. Keď sa
Pavol pozrel naňho, vedel, že človek uveril tomu, čo počúval;
bol vo viere. Pavol povedal hlasným hlasom, „Vstaň!“ Chromý
vyskočil na svoje nohy a chodil po prvýkrát vo svojom živote.
Počuté Slovo mu dalo vieru, teraz mal konať na základe toho,
čomu uveril. Keď sa uvoľní viera a na základe viery koná, vtedy
sa uvoľní uzdravenie.
Nezameriavaj sa na to, ako byť vo viere. Tráv čas v Slove.
Viera neprichádza počúvaním o viere, prichádza skrze počuté
Božie Slovo (Rim. 10:17). Nepotrebuješ viac viery, potrebuješ
pokračovať v Slove. Uvažuj nad Slovom, až kým nedostaneš
zjavenie Božej vôle. F.F. Bosworth povedal, „Viera sa začína tam,
kde je známa Božia vôľa.“
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35. Vyznanie hrá hlavnú úlohu
Boh stvoril veci tejto zeme, viditeľné veci, z vecí neviditeľných
(Židom 11:3). Všetko, čo vidíme, utvoril rozprávaním. Ty tiež
máš tvorivú moc, tvoje vyznanie. Prís. 18:21 hovorí, že život a
smrť sú v moci jazyka.
Abrahám napodobňoval Božiu tvorivosť, keď volal to, čo nie
je, ako keby bolo (Rim. 4:17). Keď neexistovalo, on hovoril, že
existuje. Nemal na to dôkaz, iba Božie Slovo. Ak si chorý, povolaj
zdravie do svojej reality. Nepopieraš veci, ktoré sú (bolesť,
nemoc), ale zameraj sa viac na to, čo Božie slovo hovorí, ako na
svoju chorobu (Prís. 12:18).
Ak veríš, že budeš mať, čo hovoríš, budeš to mať (Mar. 11:24).
Vineov slovník hovorí, že v Ef. 6:17 poukazuje na to, že Duch
Svätý môže dať Rhemu (Božie Slovo oživené vierou) tomu, čo
už v sebe máš (Rim. 10:17). Uvažuj nad Slovom o uzdravení, aby
mohlo vyjsť z tvojich úst. Božie Slovo, vyslovené s očakávaním,
vyprodukuje uzdravenie v tvojom tele (Rim. 10:8-13).

- 46 -

Jednoduché princípy prijatia

36. Duchovné uzdravenie
Človek je duch žijúci v tele a má dušu (1. Tes. 5:23, Žid. 4:12, 1.
Pet. 3:4, Ef. 3:16). Tvoj duch koná v duchovnej ríši; oblasť, ktorá
pozná Boha. Tvoja duša koná v intelektuálnej ríši; um, vôľa a
pocity. Tvoje telo koná vo fyzickej ríši; dom, v ktorom žiješ.
Život, ktorý je nastánený v tvojom tele, je kvôli tvojmu duchu
(Jakob 2:24). Všetok život pochádza z ducha (Prís. 4:23). Tvoj
vnútorný človek je zdrojom života (Luk. 11:33-36). Prís. 18:14
(Zosilnená Biblia, poznámka autora) hovorí, „Silný duch udrží
človeka v bolesti alebo ťažkosti, ale kto podvihne zroneného a
slabého ducha?“
Naším cieľom je získať a udržať silného ducha. Keď máš
silného ducha, uzdravujúce pomazanie môže cez teba tiecť.
Nie služobník zničí jarmo, ale pomazanie (Iz. 10:27).
Keď jednal s chorobou, Ježiš jednal s koreňom, satanom
a hriechom (Kol. 1:13, Kol. 2:15, Žid. 2:14-15). Choroba je
duchovná, pretože je výsledkom hriechu a smrti (Rim. 5:12,
8:10-11). Musí sa jednať s ňou na duchovnej úrovni. Keď
jednáme s chorobou alebo slúžime, zamerajme sa na zdroj, nie
na symptómy.
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37. Božské uzdravenie
Uzdravenie prichádza od Boha (Ex. 15:26). Jeho zdroj je
božský. Ak je Ježiš Slovo (Ján 1:1) a Slovo uzdravuje (Prís. 4:2022), potom Ježiš je zdrojom uzdravenia a nás Boží Uzdraviteľ.
Uzdravoval Ježiš iba na to, aby dokázal svoju božskosť? Nie.
Viackrát sa stalo, že nemohol uzdraviť chorého. Marek 6:5
hovorí, že nie pretože nechcel uzdraviť chorého, ale nemohol.
Prekážala mu ich nevera (Mat. 13:58). V Lukášovi 5:17 sa uvádza,
že Božia sila bola na to, aby uzdravovala, ale zmýšľali, že je moc
neúčinná. V Jánovi 5:1-9 iba jeden bol uzdravený pri rybníku
Bethesda.
Ježiš je zdroj uzdravenia. Ten zdroj môže zostať nevyužitý.
On je vždy ochotný uzdraviť. Hľaď na Neho ako na svoj zdroj
a prijmeš uzdravenie pre tvoje telo a zdravie, ktoré ťa bude
udržiavať.
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38. Uzdravenie je časťou spasenia
Podľa Iz. 53:4-5, Mat. 8:17 a 1. Pet. 2:24, Ježiš zobral naše
miesto pre hriech. Ef. 2:8 hovorí, že milosťou sme spasení.
Nielen spasení, ale aj uzdravení (Rim. 10:9-13).
Grécke slovo pre „spasený“ je „Sozo“. Jeho definícia je
mnohostranná. Zahŕňa (akronym v anglíckom znení: PHDSS, v
slovenskom znení: ZUVBZ):
Zachovanie 1. Tim. 4:18
Uzdravenie Skutky 14:9, Mar. 5:23
Vyslobodenie Luk. 8:36
Bezpečnosť Mat. 8:25
Zortvanie Skutky 2:46-47, Ef. 2:5
Vykúpenie Kristovo je pre celého človeka. Žalm 103:3 hovorí,
„Ktorý ti odpúšťa všetky neprávosti, zo všetkých nemocí ťa
uzdravuje.“ Odpustené nám je a sme uzdravení. Obe časti tohto
verša sú dodnes pravdivé. Nemôžeme povedať, že sme spasení,
ale nie sme uzdravení. V spasení je zahrnuté aj uzdravenie.
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39. Ako prijať uzdravenie
Keď slúžime chorým, nezabúdajme, že problém je zvyčajne na
konci, keď potrebujú prijať. Uzdravenie sa začína, keď prijmú.
2. Kor. 10:3-5 hovorí, že um je najväčšou prekážkou. Pomôžte
im utíšiť ich myseľ a vidieť seba ako uzdravených. Ak nedokážu
vidieť seba ako zdravých, nie sú pripravení prijať uzdravenie.
Nakreslite im mentálny obraz. Pomôžte im získať obraz
uzdravenia v ich mysli. Keď to prijmú, uvoľnite pomazanie.
Ak budete dotknutí, keď sa niečo udeje, budete dotknutí aj
vtedy, keď sa neudeje. To, že sa výsledky nevidia, to neznamená,
že sa pomazanie neuvoľnilo, alebo že osoba nebola uzdravená.
Je ťažké prijať uzdravenie, ak osoba je si vedomá o svojom
hriechu (Žalm 66:18). Keď ľudia nemohli prijať, Ježiš ich učil
(Mar. 6:5-6, Mat. 13:58).
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40. Metódy, ako prijať uzdravenie
Sú mnohé spôsoby, ako môžeme slúžiť chorým. Tuná sú
niektoré metódy, ktoré môžu pomôcť ľuďom, aby prijali svoje
uzdravenie.
1. Písmo je faktom, konaj na jeho základe vierou
Toto je najlepšou metódou. Osoba môže prijať uzdravenie
vierou alebo cez dary Ducha. V oboch prípadoch musia udržať
svoje uzdravenie vierou.
Zvyčajne osoba, ktorá prijala uzdravenie cez dary Ducha,
nebola vo viere. Osoba konajúca na základe Slova vo viere,
jednoducho udržiava svoju vieru, aby udržala svoje uzdravenie,
radšej ako čo rozvíja vieru po prijatí uzdravenia.
Uver týmto veršom a konaj tak:
Izaiáš 53:4-5; Matúš 8:17; 1. Petrov list 2:24
2. Zákon kontaktu a prenosu
Keď sa uskutoční dotyk, prenáša sa uzdravujúca moc/
pomazanie.
a) Vkladanie rúk
Marek 16:18; Židom 6:1-2; Marek 5:23,35-41; Marek 7:32-35;
Marek 6:5; Lukáš 4:40; Lukáš 13:13; Skutky 28:8
Túto metódu používal Ježiš najviac.
b) Nech chorý položí svoje ruky na teba
Marek 5:25-34; Marek 6:56; Lukáš 6:19
c) Modlitebné šatky
Skutky 19:11-12; Marek 5:27-30; Matúš 14:36
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3. Hovor ku chorobe
Marek 11:23; Lukáš 4:39; Matúš 8:8
4. Skutok viery
2. Kráľom 5:5; Lukáš 17:14; Ján 9:6-7; Skutky 14:10
5. Maj obraz o sebe, že sa máš dobre
2. Kor. 4:18 „keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné...”,
Príslovie 23:7; Rimanom 4:17
6. Pomazanie olejom
Jakob 5:14-15; Marek 6:12-13
7. Zastupovanie
Matúš 17:21; Marek 9:29; Jakub 5:16
8. Vyhnať diabla
Ježiš povedal, že máme autoritu nad diablom. Ježiš už všetko
urobil, čo urobí s diablom. Našou zodpovednosťou je vyhnať
ho.
Efežanom 4:27; Jakub 4:7; 1. Petrov list 5:8-9; Marek 16:17;
Lukáš 10:19; Marek 9:17-27; Matúš 17:14-18; Matúš 9:32-33;
Matúš 12:22; Lukáš 11:14
9. Dary Ducha
1. Kor. 12:8-10; 1. Kor. 14:1
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41. Prečo niektorí zlyhajú prijať uzdravenie?
Väčšina zlyhá v troch kategóriách:
1. Hriech Žalm 66:18; 1. Ján. 3:20
2. Nedostatok viery Rim. 4:17
3. Neodpustenie Mat. 6:14; Mat. 5:23-24
12 možných problémov:
1. Nedostatok známosti
Hozeáš 4:6; 1. Kor. 11:29
2. Nedostatok dôvery v Slovo
Mat. 7:24-27
3. Nedostatok jednoty
Mat. 18:19
4. Nevera spoločenstva
Marek 8:22-26; Marek 5:37-40; Skutky 9:37-40
5. 8 ľudských tradícií
Ľudia si môžu viac vážiť tradície ako Slovo Božie, robiac vôľu
Božiu neúčinnú v ich životoch (Mar. 7:7-9).
a) Boh je autorom nemoci
Skutky 10:38; Ján 10:10; Lukáš 13:16
b) Nemoc je Božia vôľa
c) Oslávim Boha chorobou ešte viac, ako uzdravením
d) Doba zázrakov sa už pominula
Židom 13:8; Jakub 1:17
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e) Božou vôľou nie je uzdraviť všetkých - Jakob 5:15
f ) Vždy sa modli „Ak je Tvoja vôľa“ - Mat. 26:39
g) Pavlov osteň- 2. Kor. 2:17
h) Ježiš uzdravoval ako Syn Boží a nie ako Syn človeka
Matúš 10:8; Skutky 10:38; Ján 5:30; Filipanom 2:7
6. Zlom zákony prírody
a) Božie zákony prírody sú tak nadprirodzené, ako aj Jeho
duchovné zákony
b) Zem je ešte stále prekliata
2. Kor. 4:4; Zjavenie 22:3
7. Nedostatok viery služobníka
Mat. 17:18-21
8. Niektorí potrebujú vyslobodenie, nie uzdravenie
Matúš 8:16; Lukáš 8:36; Lukáš 11:14
9. Neprávosť v ich srdciach
Žalm 66:18; Príslovie 28:13; Jakob 5:16
10. Nie sú v Božej vôle
Jakob 4:7
11. Neodpúšťajúci duch
Marek 11:25-26; Matúš 6:15; Matúš 5:22-24
12. Zlé skutky, ktoré si ľudia nenapravili
Exodus 22:1; Lukáš 19:8
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42. Prečo sa niekedy neprejaví okamžite?
Niečo, čo môžeme mať na mysli, keď slúžime chorým –
uzdravenie prichádza v dvoch štádiách. Kenneth E. Hagin
uvádza tieto dva:
1. Stupeň uzdravujúcej moci, ktorá bola poskytnutá.
2. Stupeň jednotlivcovej viery, ktorá zaktivuje tú moc.
Oboje sú určujúcimi faktormi, kedy sa uskutoční uzdravenie.
Satan chce ten proces prekaziť. To, čo diabol najviac chce, je
tvoja viera. 1. Pet. 1:7 hovorí, že tvoja viera bude skúšaná. Keith
Moore hovorí, že ťa bude testovať v týchto troch oblastiach:
1. Satan vyzve Božiu osobnosť, Jeho Slovo.
2. Satan by chcel, aby sme chodili videním.
3. Čas.
Marek 11:24 hovorí, že budeš mať to, čo hovoríš, ale nehovorí,
že sa to dostaví okamžite.
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43. Zapríčiňuje Boh ľudské choroby?
Youngova konkordancia uvádza, že Exodus 15:26 je nesprávne
preložená časť. Malo byť preložené v povoľujúcej forme a nie
príčinnej.
Boh nie je ničiteľom, diabol áno (Ex. 12:12, 23, Ján 10:10). Boh
povolil satanovi, aby zobral životy Egypťanov v paschálnej noci.
Možno povedať, že Boh sňal svoju ochrannú ruku pre egyptský
odpor.
V Žid. 1:3 Ježiš je vyjadrením obrazu Božieho. Toto rovnaké
grécke slovo je použité v Žid. 11:1 ako „podstata“. Ježiš je
zaktivovanou Božou vôľou. On robil a hovoril to, čo mu Otec
povedal (Ján 5:30, 6:38). Ak by uzdravil ľudí, ktorým Boh
zapríčinil nemoc, bol by spurný a neposlušný.
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44. Uzdravenie vs. démonické utláčanie
Posadlí nepotrebuje uzdravenie, on potrebuje vyslobodenie.
Keď jednáme s diablom, rozkážme mu, aby vyšiel von. T.L.
Osborne povedal, „Karháme diabla a ľudia sa majú dobre.“
Kresťania môžu zažívať útoky na svojom tele, ale démon
nemôže posadnúť ich ducha (ako termity v dome). Satan utláča
ľudí chorobami. Ježiš ich vyslobádza (Skutky 10:38, Lukáš 13:16,
Ján 10:10).
Číslo jeden, ako ľudia utratia svoje zdravie, je v protiútokoch.
Mat. 12:43 hovorí, že duch môže odísť z človeka a sa vrátiť.
Lester Sumrall sa zmienil o dievčine, ktorú démoni hrýzli.
Hovorí, že bola vyslobodená viac ako 20-krát.
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45. Bol Pavlov osteň choroba?
Pozrime sa na vysvetlenie týchto fráz v 2.Kor. 12:7-13:
„Osteň v tele“
Keď je slovo osteň použité v Starej zmluve, opisuje osobu,
nikdy chorobu a nemoc.
Num. 33:55; Joz. 23:13; Sud. 2:2-3; 2.Sam. 23:6
„Posol“
181-krát je preložené ako „anjel“. Sedemkrát ako „posol“. V
každom z týchto prípadov je to osoba, ktorú poslal niekto iný.
Tento „posol“ bol poslaný satanom , aby zastavil Pavla pri šírení
„hojnosti zjavenia“.
Mat. 11:10; Mar. 1:2; Luk. 7:24, 27; Luk. 9:52; 2. Kor 12:7; Jak.
2:25
„Hojnosť zjavenia“
Keď sa káže Slovo, prichádza prenasledovanie. Pavlova služba
bola jedna z najproduktívnejších v tej dobe a jeho spisy tvoria
dve tretiny Novej zmluvy.
Mar. 4:14-15
„Nadmieru oslávený“
Znamená to presahovať niečo bežne stanovené. Satanov
cieľ bol zastaviť Pavla za každú cenu. Pavol prevýšil všetkých
apoštolov vo svojej službe, ale zachoval pokornný postoj,
hovoriac, „Hoci som nič.“
2. Kor. 12:11-13
„Úder“
Znamená šľahať, úder za úderom. Ak by bol Pavol chorý, to by
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znamenalo, že by bol chorý, zotavil by sa a tak do kruhu. Trpel
prenasledovanie, ale nie chorobu.
2. Kor. 11:23-28
Pavol nedokázal toto prekonať svojou silou, ale bol
vyslobodený Božou milosťou.
2. Tim. 3:10-11
„Stačí ti moja milosť“
Milosť je splnomocnenie urobiť to, čo Boh vyžaduje. Táto
milosť sa vzťahovala na prenasledovanie, nie na chorobu. Boh
neposlal posla a nebolo Jeho zodpovednosťou ho odstrániť.
Boh dal Pavlovi milosť, aby žil napriek útokom démonov, ktorí
chceli zastaviť Jeho službu. Keď konáme na základe milosti,
vierou, Boh môže priniesť výsledky.
1. Pet. 5:5-9, Jak. 4:7
„Neduhy“
V gréčtine znamená „slabosť“, „neschopnosť vyprodukovať
výsledky“. Pavol bol spokojný, že Boh produkoval výsledky a
nie on.
2. Kor. 12:10
Niektorí navrhujú, že Pavol mal očnú chorobu:
„Akými veľkými písmenami som vám napísal.“
Slovníky a komentáre uvádzajú, že mal na mysli, „Akú dlhú a
autoritatívnu epištolu som vám napísal,“ a nie očnú chorobu.
Gal. 6:11
„Najprv“
Pavol cestoval do Galatie viackrát.
Skutky 14:6, 16:1
Prvýkrát im kázal vo „fyzickej neduživosti“. Keď ho videli, práve
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prišiel z Lystry, kde ho kameňovali a nechali umrieť.
Skutky 14:19, Gal. 4:13
„Moje pokušenie“
Grécky uvádza „tvoje skúšanie“ namiesto „moje pokušenie“.
Pavlov fyzický vzhľad po ukameňovaní bol pre Galaťanov
nepríjemný. Môžeme pochopiť, prečo boli ochotní dať mu
svoje oči.
Gal. 4:14-15
„Modlitebné šatky“
Časti Pavlovho odevu nosili chorým a posadlým, aby mohli
byť vyslobodení. Ak by Pavol mal očnú chorobu, alebo hocijakú
inú chorobu, spálili by jeho šaty a nie to ešte aj chorým dávali.
Skutky 19:11-12
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46. Job
Job 1:8 (Youngov doslovný preklad) hovorí, že Boh videl,
že satan sa zaujíma o Joba. Boh nebol iniciátorom Jobových
ťažkostí. Boh videl, že satan zaútočí na Joba.
V knihe Job 1:4-5 sa píše, že neustále prinášal obete. Obeť sa
mala priniesť raz, vo viere. On preukázal neveru, nebol vo viere.
Job 3:25 hovorí, že čoho sa bál, to ho stihlo. Strach je
presvedčenie, že príde niečo zlé a tak sa aj stalo.
On si myslel, že aj zlo, aj dobro pochádza od Boha (Job 1:21).
Job 42:3 uvádza bod, keď si Job uvedomil, že to neprichádza
od Boha. Po obetovaní (modlitbách) za svojich priateľov (ktoré
konal s vierou), Boh ho vyslobodil a obnovil jeho blahobyt
(42:10). Žil ďalších 140 rokov (42:16).
Podľa vzdelancov, Jobova skúška trvala v časovom úseku 9-18
mesiacov. Ak si skúšaný ako Job, raduj sa! Nebude trvať dlho.
Strach ho stál všetkého. Viera to obnovila.
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