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AI Pri rôznych príležitostiach, slávnostiach a jubileách zaznievajú 
slávnostné reči. Obsahujú rôzne priania. Jedno nemôže chýbať 
skoro nikdy. Prajeme, vyprosujeme, želáme „zdravie“. 
KE Dnešné evanjelium nám ukazuje, že to nie je žiadne originálne 
prianie, ale že pochádza od Toho, ktorý nás stvoril a ktorému vždy 
ide o naše úplné zdravie. Áno je to Boh, ktorý má moc nás uzdraviť, 
ako to manifestuje aj na uzdravení Jairovej dcéry. Pripomína jednu 
jedinú skutočnosť: „Neboj sa, len ver!“ 
DI Otec Elias Vella v knihe Ježiš, môj uzdravovateľ komentuje 
dnešné evanjelium takto: - Telesné uzdravenie sa uskutočňuje 
predovšetkým prostredníctvom lásky. Na miesto uzdravenia dievčaťa 
Ježiš pozval iba svojich najdôvernejších priateľov, Petra, Jakuba a 
Jána, matku a otca dievčaťa. Všetkých ostatných poslal preč. 
Rozhodol sa pre týchto ľudí len preto, lebo oni mohli byť kanálom 
lásky k dievčaťu.  
PAR Ak sa modlíte za uzdravenie človeka a ste obklopení ľuďmi, 
ktorí sú tam len zo zvedavosti, proces uzdravenia je blokovaný. Aj 
ľudia, ktorí majú v srdci neodpustenie, blokujú priebeh modlitby. Ak 
si niekto myslí, že má charizmu uzdravovania, a prišiel na modlitbu s 
neodpustením v srdci, takáto osoba nedostala povolanie od Boha, 
aby sa za niekoho modlila. Neodpustenie sa nemusí týkať osoby, za 
ktorú sa modlíme. Môže to byť neodpustenie voči úplne inej osobe, 
ktorá sa ani nemusí nachádzať v miestnosti, kde sa modlíme. Ale 
takýto človek blokuje modlitbu, lebo nie je kanálom lásky, ktorá má 
prechádzať od Boha cez neho na človeka, ktorý má byť uzdravený. 
Preto vidíme, že Pán k modlitbe za uzdravenie povoláva tri kategórie 
ľudí: dôverných priateľov, ľudí uzdravených z tej istej choroby a ľudí, 
ktorí bojujú s tým istým problémom, ale ktorí sa nachádzajú v 
procese uzdravovania, lebo títo ľudia môžu prežívať súcit k tým, za 
ktorých sa modlia. -  
Vella pokračuje: - Ježiš dal svojim učeníkom poslanie, aby učili, 
uzdravovali a vyháňali zlých duchov. Ježiš vždy spája tieto tri zložky 
dokopy: evanjelizovať, uzdravovať a oslobodzovať. Evanjelizovanie 
bez uzdravovania a oslobodzovania je niečím veľmi chudobným, 
suchým. Je to odovzdávanie dobrej zvesti, ale bez dôkazu, že je to 
skutočne pravda. No uzdravovanie a oslobodzovanie bez 
evanjelizovania sa stáva klamstvom, podvodom, lebo pravé 
uzdravenie a oslobodzovanie má človeka vždy privádzať k Ježišovi. 

Cieľom každého uzdravovania a oslobodzovania je stretnutie s 
Ježišom a dôverné spojenie s ním. - 
MY Vella pripája toto svedectvo: - Raz, keď som hovoril o utrpení, 
chcel som poskytnúť ľuďom veľmi jasný prípad človeka, ktorý trpí. 
Zavolal som šestnásťročného chlapca, ktorý bol veľmi postihnutý na 
vozíku a poprosil som ho, aby nám povedal svoju skúsenosť. 
Chlapec sa na mňa pozrel a hovorí: „Ja neviem, o čom mám hovoriť. 
Nikdy som verejne pred ľuďmi nehovoril." Odpovedal som: „To nič. 
Pomodlíme sa k Duchu Svätému a potom sa ním daj viesť." Keď 
prišiel na vozíku pred oltár, niekto veľmi neopatrne povedal: 
„Chudák." A to bolo tým svetlom, ktoré podnietilo chlapca vydať 
svedectvo. Prehovoril: „Prečo hovoríte, že som chudák? Každé ráno 
chválim Pána, to je moja prvá činnosť. Chválim ho za všetky 
stvorenia, chválim ho za všetkých ľudí, ktorí sú okolo mňa a ktorí sa 
o mňa starajú. Chválim ho, lebo v nich vidím dobrého Pána Boha. Ak 
sú medzi vami ľudia, ktorí namiesto toho, aby ráno hneď chválili 
Pána, sa proti nemu búria alebo na neho zabúdajú, potom títo sú 
chudáci. Ste chudáci, lebo nevidíte vo svojom živote krásu. Ste 
chudáci, lebo nevidíte Boha v stvorenej prírode a v ľuďoch." A takto 
pokračoval vo svojom svedectve. – Vella nakoniec dodáva: „Tento 
človek nepotrebuje uzdravenie, lebo je uzdravený. Byť uzdravený 
znamená prijímať s radosťou, čím sme. Ak ste zdraví, ale smutní, 
potrebujete uzdravenie. Ak trpíte, ale prekypujete radosťou, 
nepotrebujete uzdravenie. Pokiaľ ste sa nedostali do takéto stavu, že 
vám vaše utrpenie prináša radosť, vtedy sa musíte modliť za 
uzdravenie. Utrpenie a radosť sa nevylučujú. Radosť sa nemusí 
nutne prejavovať aj navonok. Radosť pochádza zvnútra.“ 
ADE Často myslíme len na telesné uzdravenie. Zabúdame na to, že 
musíme telesne zomrieť. Ježiš nás chce uzdraviť kompletne: telo, 
dušu i ducha. Najdôležitejšie uzdravenie je však to duchovné, lebo 
ono nám dáva silu prijímať obmedzenosti tela a duše. Telo nám chce 
uzdraviť prísľubom vzkriesenia, teda nemusí to byť hneď tu na zemi. 
Ježišova výzva: „Neboj sa, len ver!“ nám dôrazne pripomína, že 
cieľom každého uzdravovania a oslobodzovania je stretnutie s 
Ježišom a dôverné spojenie s ním teraz a na veky. Amen. 
 


