Uzdravující
Verše

Copyright © Joyce Meyer Ministries
All rights reserved
Všechna práva vyhrazena.
Obsah ani části tohoto díla nesmí být reprodukován
žádným způsobem bez písemného svolení vydavatele.

Překlad:
Vítězslav Kukla, Daniel Petřina
Přeloženo z anglického originálu:
Joyce Meyer: Healing Scriptures and Commentary
www.joycemeyer.org

UzdravENí
Přísloví 4:20-22 říká: Synu Můj, slov Mých pozoruj, k řečem Mým nakloň ucha svého. Nechať neodcházejí od očí
tvých, ostříhej jich u prostřed srdce svého. Nebo životem jsou těm, kteříž je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím.
Hebrejské slovo „zdraví“ ve verši 22 znamená „medicínu, lék, lékařství“. Boží Slovo je lékem pro celé naše tělo. Překlad Isaaca Leesera cituje Exodus 15:26 takto: Já, Pán, jsem Tvůj lékař. Lék, který předepisuje, je Jeho Slovo.
Mnoho lidí dělá tu chybu, že účinné užívání Božího léku – Božího Slova, nahrazují „vírou“ v uzdravení. Říkají: „Já
věřím v uzdravení“, aniž by brali jakýkoliv lék. Jaký by to pro vás mělo užitek, kdybyste věřili v jídlo a nejedli ho?
Hladověli byste. Jaký by to pro vás mělo užitek, kdybyste věřili ve vodu, ale ve skutečnosti byste ji nepili? Zemřeli
byste žízní.
Boží Slovo je lék. Je mnoho podobností mezi Božím lékem a přirozenými léky.
Zaprvé: Boží Slovo má schopnost uzdravit stejně jako přirozené léky, které urychlují uzdravení. Jinými slovy – lék
sám v sobě obsahuje schopnost vyprodukovat uzdravení. Neodmyslitelnou součástí Božího Slova je jeho schopnost,
energie, kapacita a přirozenost způsobit uzdravení ve vašem těle.
Žalm 107:20 – Poslal Slovo své, a uzdravil je, a vysvobodil je z jejich zkázy. (KJV)
... Poslal své Slovo a to uzdravilo, uvolnilo a zbavilo je jejich porušeností! (Fenton)
Přísloví 4:22 – Nebo životem jsou [Boží Slova] těm, kteříž je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím.
Izaiáš 55:11 – Boží Slovo vykoná to, k čemu bylo posláno.
Boží Slovo samo v sobě obsahuje sílu, energii a moc vyprodukovat to, co říká. Stejně jako když Bůh řekl: „Budiž
světlo“ a bylo světlo, uzdravující verše v sobě obsahují schopnost vyprodukovat uzdravení.
Židům 4:12 – Protože Boží Slovo je živé a silné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do nejhlubšího rozdělení (rozetnutí) duše a ducha. (KJV)
Boží zpráva je plná života a moci. (Weymouth)
Boží Slovo je živé s energií. (Jordan)
Boží Slovo k nám je něco živého, plného energie. (Knox)
Klíčem k tomu, abychom měli užitek ze života a energie v Božím Slově, je sytit se a krmit se jím, až prostoupí vašeho ducha, kde uloží svůj život a energii.
Zadruhé: Můžeme říci, že lék sám od sebe nikomu nestraní. Bude pracovat pro kohokoliv, kdo si ho vezme. Není
to tedy záležitost toho, jestli si Bůh přeje anebo nepřeje uzdravit člověka, ale toho jestli člověk obdrží uzdravení
tím, že si vezme lék, který uzdravení vyprodukuje.
Zatřetí a nejdůležitější: Léky se musí brát podle předpisu, aby byly účinné. Některé nálepky na krabičkách
od léků říkají: „Pro vnitřní použití“, jiné říkají: „Pro vnější použití“. Masírovat si lék na kůži, když je předpis pro
vnitřní užití – to nebude fungovat. Brát si lék po jídle, když ho máme brát před jídlem, sníží jeho účinnost. Brát si
ho jen občas, když předpis říká 3x denně, bude znamenat omezené výsledky, jestli vůbec nějaké. Nezávisle na tom,
jak dobrý je lék, musí se brát podle předpisu, jinak nebude fungovat. Stejně tak je to s Boží medicínou. Musíme ji
brát podle předpisu, aby fungovala. Předpis pro braní Božího léku najdeme v těchto verších:
Přísloví 4:20-21 – Synu můj, přistup k mým Slovům, nakloň k Nim své ucho. 21. Nenech je odejít od svých očí,
uchovávej je uprostřed svého srdce. (KJV)
Můžeme říci, že přistoupit k Nim, naklánět k Nim ucho a držet Boží Slova před vašima očima způsobí, že se Boží
Slovo dostane doprostřed vašeho srdce. Všimněte si tohoto: Boží Slova pro vás vyprodukují uzdravení pouze a jen
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tehdy, když se dostanou do vašeho srdce a zůstanou tam. Rozumové poznání Slova (budete mít Boží Slovo pouze
v hlavě) to nezpůsobí. Boží Slovo musí prosáknout, prostoupit, vniknout do vašeho ducha skrze meditaci – přistupování ke Slovu, držení Ho po ruce, slyšení, dívání se na Něj, mumlání, dumání, uvažování, přemítání – aby
vypůsobilo uzdravení ve vašem těle. Jakmile skutečně vsákne a prostoupí vaše srdce, jistojistě přinese zdraví vašemu
tělu. ...nechte Je proniknout, vsáknout hluboko dovnitř do vašeho srdce (Living Bible).
Můžete znovu vidět, že Boží způsob uzdravování je duchovní. Energie a síla je nejdříve poskytnuta vašemu duchu,
potom je distribuována do vašeho těla. Boží léky je nutné brát interně, jsou pro „vnitřní použití“. Místo dumání
nad tím, jestli máte dostatek víry k vašemu uzdravení, prostě berte léky. Tato příručka obsahuje uzdravující verše.
Syťte se jimi několikrát denně, znovu a znovu si je opakujte. Tyto léky budou samy pracovat, pokud je dostanete
do sebe.
Začtvrté: Pamatujte na to, že to chvíli trvá, než začnou léky účinkovat. Většina lidí věnuje přirozeným lékům
mnoho času, trpělivosti, peněz a práce, aby účinkovaly. Nechávají si předepisovat další a další balení léků. Jsou
v tom pilní a vytrvalí. Neočekávají zázrak ihned poté, co využívali první balení. Vytrvejte v užívání Božích léků.
Dejte jim čas, aby mohly pracovat.
Užívejte své léky. Mluvte je k sobě. Přemýšlejte nad tím, co říkáte ve svém srdci. Používejte je ve chvále, když chválíte Boha Otce. Jeho Slovo je lékem pro celé vaše tělo.
Exodus 15:25-26 – I volal k Hospodinu, a ukázal mu Hospodin dřevo (strom-KJV), který jakž uvrhl do vod, učiněny jsou sladké vody. Tu vydal jemu práva a soudy, a tu ho zkusil. 26. A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš
hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima Jeho, a nakloníš uší k přikázáním Jeho,
a ostříhati budeš všech ustavení Jeho: žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo Já jsem
Hospodin, kterýž tě uzdravuji.
... Já, Pán, jsem tvůj léčitel, ranhojič. (New English Bible)
... Já, Pán, jsem tvůj doktor. (Leeser)
... Já jsem Pán, tvůj dárce života. (Basic English)
... Já jsem Jahve, tvůj doktor. (Rotherham)
... Já, Jehova, uzdravuji tebe. (Young)
... protože Já, Pán, tě činím imunním vůči nemocím. (Smith-Goodspeed)
... Já, Pán, ti přinesu pouze zdraví. (Knox)
VYZNÁNÍ: Bůh ke mně teď mluví a říká: „Já jsem Pán, který tě uzdravuje“. On dohlíží nad Svým Slovem, aby Ho
vykonal. On je Pán, který mě uzdravuje. On mě teď uzdravuje. Toto Slovo obsahuje schopnost, energii a sílu vyprodukovat to, co říká. On je Pán, který mě uzdravuje. On mě teď uzdravuje. Jeho Slovo je plné uzdravující energie
a moci. Já toto Slovo teď přijímám. Já nyní přijímám uzdravení, které je v Jeho Slovu. Uzdravení je součástí Boží
přirozenosti. Bůh je ve mně. Moje tělo je chrámem Boha. Mé tělo je chrámem mého Pána, který mě teď uzdravuje.
Bůh je větší než nemoc anebo satan. Bůh ve mně teď přebývá a teď mě uzdravuje. Bůh, který mě uzdravuje, je můj
Pastýř; nemám nedostatek uzdravení. Mé tělo je v kontaktu s Pánem, který mě uzdravuje. Mé tělo musí reagovat
na Boží uzdravující život a přirozenost, které ve mně nyní pracují. Uzdravení je v Bohu, a Bůh je ve mně. Děkuji
Ti, Otče, že jsi můj lékař; a že mě právě teď uzdravuješ.
Exodus 23:25 – Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehnáť chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc
z prostředku tvého.
... A uctívej svého Pána, svého Boha, který pošle požehnání na tvůj chléb a na tvoji vodu; a odejme z tvé přítomnosti všechny nemoci. (Basic English)
... Já tě osvobodím od nemoci. (Moffatt, Smith-Goodspeed)
... odklonil jsem nemoc od tvého srdce. (Knox)
VYZNÁNÍ: „Já odejmu“ je nejsilnější tvrzení, které může být učiněno. Bůh mluví ke mně právě teď a říká: „Já
odejmu nemoc ze tvého středu.“ Bůh dohlíží nad tímto Slovem a vykonává Ho ve mně právě teď. Odnímá nemoc
4
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z mého středu. Sbohem nemoci! Bůh Tě odnímá z mého středu. Děkuji Ti, Otče, za to, že ode mě odnímáš nemoc. Děkuji Ti za to, že děláš to, co jsi řekl.
Deuteronomium 7:15 – Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteříž tě nenávidí.
VYZNÁNÍ: Pán ode mně odnímá všechny nemoci. Jeho Slovo v sobě obsahuje schopnost vykonat to, co říká. Jeho
Slovo se nevrátí s prázdnou, ale vykoná to, k čemu bylo posláno. Bůh ode mně vzdaluje všechnu nemoc, všechny
stopy slabosti a nedostatku. Nemoc ze mě odchází teď. Děkuji Ti, Otče, že ode mě odnímáš všechny nemoci, jak
jsi řekl.
Žalm 30:2 – Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.
Marek 11:24 – Protož vám říkám: Po čemkoliv byste toužili, když se budete modlit a věřit, že to dostanete, budete to
mít. (KJV)
VYZNÁNÍ: Věřím, že jsem obdržel své uzdravení. Ty jsi mě uzdravil. Neberu ohled na to, co cítím. Věřím, že
jsem uzdraven. Ty jsi mě uzdravil.
Žalm 42:11 – Proč jsi smutná, duše má, a proč se ve mně tak kormoutíš? Doufej v Boha, neboť ještě vyznávati Jej budu;
Onť jest zdravím mé tváři a Bůh můj. (KJV)
VYZNÁNÍ: Odmítám být smutný anebo odrazený. Já jsem vítěz. Ještě budu chválit Toho, kdo je zdravím mé tváři
a můj Bůh. Otče, chválím Tě, protože jsi zdravím mé tváři.
Žalm 91:1-6,9-10 – 1Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. 2Dím Hospodinu:
Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v Němž naději skládati budu. 3Onť zajisté vysvobodí tě z osídla lovce, a od nejjedovatějšího nakažení morního. 4Brky Svými přikryje tě, a pod křídly Jeho bezpečen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti
pravdu Jeho. 5Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne, 6ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího. 9Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj
příbytek položil, 10Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.
Ten, který přebývá ve skrýši Nejvyššího zůstane stabilní a utvrzen ve stínu Všemohoucího [Jehož síle nemůže
žádný nepřítel odolat]. (Amplified)
1
Ten, který sedí pod tajnou ochranou Nejvyššího, bude odpočívat ve stínu Všemohoucího. (Leeser)
1
Každý, kdo přebývá na skrytém místě Nejvyššího, získá pro sebe zaopatření pod stínem Všemohoucího. (New
World)
1
Ten, kdo žije pod ochranou Nejvyššího, bydlí pod baldachýnem Všemohoucího. (Byington)
1
Ten, kdo přebývá v přístřeší Nejvyššího, kdo setrvává ve stínu všemohoucího...
2
... řekne Pánu: „Mé útočiště a moje pevnost; můj Bůh, v kterého doufám...“
(RSV)
1
Ten, který přebývá na tajném místě Nejvyššího, obvykle bydlí ve stínu Mocného, on říká Bohu... (Young)
1
Šťastný je ten, jehož místo odpočinku je na skrytém Pánově místě, a pod stínem křídel Nejvyššího. (Basic English)
2
Ten, kdo říká o Bohu, On je moje bezpečné místo a věž mé síly: On je můj Bůh... (Basic English)
1
Ten kdo bydlí ... říká o Pánu... (Smith-Goodspeed)
1
Ten který žije pod ochranou Nejvyššího, pod Jeho nebeskou péčí, spokojeně zůstává... (Knox)
2
může říkat Pánu, Ty jsi moje opora (podpora) a moje pevnost, můj Bůh, ve kterého doufám. (Knox)
3
On tě vysvobodí z ptačí sítě, a uchová tě v bezpečí od vysilující (zhoubné) nemoci. (Basic English)
3
On Tě ochrání ode všech skrytých nebezpečí a od všech smrtelných nemocí. (Good News)
3
... a od smrtelné pohromy. (Beck)
3
Je to On, který mě zachraňuje od zrádných pastí, od každého šepotu zla. (Knox)
4
Ochránění pod Jeho pažemi, uhnízdění pod Jeho křídly, ti jsou v bezpečí; Jeho věrnost nad tebe rozprostře (vystřelí) štít. (Knox)
1

Joyce Meyer: Healing Scriptures

5

... Jeho věrné sliby jsou tvoje zbroj. (Living Bible)
Nic v tobě nezpůsobí strach od nočních úzkostí (nočních hrůz)... (Knox)
5
Nebudeš mít žádný strach ze zlých věcí v noci... (Basic English)
6
... od útoku člověka anebo satana v poledne. (Knox)
6
Anebo od nemocí, které napadají člověka v noci... (Basic English)
6
... pohroma pustošící v poledne. (Beck)
6
... ani devastující pohroma v poledne. (New American Bible)
6
... ani pohroma řádící v poledne. (New English Bible)
6
... ani pohroma, která ničí za poledne. (NIV)
6
... ani smrtelná choroba, která ničí v poledne. (Leeser)
9
Protože ty jsi řekl: „Hospodin je moje útočiště,“ učinil jsi Samotného Nejvyššího svým obydlím. (New World)
9
Protože jsi řekl, já jsem v rukou Pána, Nejvyšší je mé bezpečné místo odpočívání. (Basic English)
10
Nepřihodí se ti žádná pohroma, u tebe doma se nestane žádné neštěstí. (New English Bible)
10
Není žádný úraz, který by se ti mohl přihodit... (Knox)
10
Nepřihodí se ti žádné neštěstí, žádná katastrofa se nepřiblíží ke tvému stanu. (Smith-Goodspeed)
10
... a tak tě nezachvátí žádné neštěstí, žádné násilí nepřijde do blízkosti tvého domova. (Good News)
10
A tak k tobě nepřistoupí žádná nemoc, žádná nákaza nevstoupí do tvého odpočívání. (Fenton)
4
5

VYZNÁNÍ: Přebývám ve stínu Všemohoucího. Jehova-Rapha je můj Pán, který mě uzdravuje. On je mé útočiště
a moje pevnost proti nemoci. Jeho Slovo je můj štít a ochrana proti nemoci. Doufám pod Jeho křídly, protože Malachiáš 4:2 říká, že je uzdravení v Jeho křídlech. Nebojím se nemoci. Nebojím se choroby. Přebývám pod stínem
Jehovy-Rapha, Pána, který mě uzdravuje. Žádná pohroma nepřijde do blízkosti mého příbytku ani do blízkosti
mého těla. Stavím se na odpor nemoci a chorobě. Odmítám ji akceptovat! Není moje! Odmítám být nemocný
ve jménu Ježíš! Nemoc nemůže vstoupit do mého těla. Nemoci (pojmenuj ji) nemůžeš se přiblížit k mému příbytku.
Odmítám Tě! Stavím se Ti na odpor!
Žalm 103:2-3 – Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní Jeho. Kterýž odpouští tobě všecky
nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé.
On promíjí všechnu moji vinu a uzdravuje všechna moje trápení. (New English Bible)
... On odstraňuje všechny tvé nemoci. (Basic English)
3
... Ten, který uzdravuje všechny tvé nemoci. (Young)
3
3

VYZNÁNÍ: Požehnej Pane, Jehova-Rapha, mojí duši. Buď požehnaný, Bože Otče. Pane, já Tě chválím. Pane,
děkuji Ti a chválím Tě za Tvé dobrodiní. (Dobrodiní, které je uvedeno v novozákonní smlouvě s Tebou, není to bonus, který je přidán navíc z ohleduplnosti zaměstnavatele). Ty odpouštíš všechny moje hříchy, všechny moje chyby,
všechna má selhání a neposlušnost. Ty uzdravuješ všechny moje nemoci a já Ti za to děkuji. Uzdravení mi náleží
jako součást Nové Smlouvy. Uzdravení je moje právo v rámci spasení. Děkuji Ti, Otče, že uzdravuješ všechny moje
nemoci!
Žalm 107:20 – Posílá slovo Své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.
... poslal své Slovo, aby je uzdravil a zachoval jejich život. (Moffatt)
... a vysvobodil je z jejich hrobů. (Leeser)
20
On vyslal své Slovo, a Ono uzdravilo, a vysvobodilo je z jejich zkažeností! (Fenton)
20
20

VYZNÁNÍ: Bůh poslal své Slovo a uzdravil mě. Jeho Slovo mě uzdravuje a vysvobozuje mě z mé zkázy (záhuby).
Jeho Slovo mě vysvobozuje z mých zkažeností. Boží Slovo říká v Izaiáši 55:10-11, že Ono samo obsahuje Boží
schopnost vykonat to, co říká. Jeho Slovo mě teď uzdravuje. Jeho Slovo obsahuje Jeho uzdravující sílu. Jeho Slovo
ve mně právě teď pracuje. Bůh poslal své Slovo a uzdravil mě.
Přísloví 4:20-22 – 20 Synu můj, slov Mých pozoruj, k řečem Mým nakloň ucha svého. 21 Nechať neodcházejí od očí
tvých, ostříhej jich u prostřed srdce svého. 22 Nebo životem jsou těm, kteříž je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím.
6
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... nech je prostoupit hluboko do Tvého srdce. (Living Bible)
Ať je člověk ovládá, přinesou život a uzdravení celé jeho bytosti. (Knox)
22
... a celému jeho tělu uzdravení. (Leeser)
22
... každé části těla člověka přinesou uzdravení. (Rotherham)
21

22

VYZNÁNÍ: Boží Slovo je zdravím pro celé mé tělo. Jeho Slovo je lékem pro mé tělo. Já jsem Pán, který tě uzdravuje
je lékem pro mé celé tělo. Já odeberu nemoc z tvého prostředku je lékem mému tělu. Boží Slovo je plné Božího života.
Tento život naplňuje (impregnuje, saturuje) mého ducha. Boží život a uzdravující síla jsou v Jeho Slově, a Jeho Slovo ve mně právě teď jedná. Boží Slovo ukládá Boží život a Boží uzdravení do mého ducha. Tento život a zdraví jsou
distribuovány z mého ducha do každé tkáně a průduchu mého těla, tvoří zdraví a spolehlivost (výborný stav) mého
těla. Moje tělo nemá jinou možnost než reagovat na uzdravující sílu obsaženou ve Slově, které právě absorbuji.
Přísloví 12:18 – Někdo vynáší řeči podobné meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.
Bezohledný, nezodpovědný a unáhlený jazyk zraňuje jako meč, ale uzdravující síla je v promyšlených, uvážlivých slovech. (Moffatt)
18
Nerozvážná slova mohou zranit tak hluboce jako meč, ale moudře promluvená slova mohou uzdravit. (Good
News)
18
Jsou někteří, jejichž nekontrolovaná slova jsou jako rány od meče, ale jazyk moudrého činí člověka znovu zdravým. (Basic English)
18

VYZNÁNÍ: Můj jazyk mě činí zdravým. Mám to, co říkám. Říkám, Pán je můj Lékař. Říkám, On ode mě odebírá pryč nemoc. Říkám, žádné trápení se nemůže přiblížit k mému tělu. Říkám, On uzdravuje všechny moje nemoci. Co vyznávám, to mám. Má slova mě činí zdravým. V mých slovech je uzdravující síla, protože to jsou Boží
Slova. Promlouvám zdraví do každého svalu, tkáně, vlákna a buňky v mém těle. Uvolňuji Boží uzdravující sílu
svými slovy do celého mého těla. Uzdravení je moje!
Přísloví 17:22 – Veselé srdce činí dobře jako lék, zkormoucený duch vysušuje kosti. (KJV)
Být radostný (ochotný a šťastný) tě udržuje zdravým. (Good News)
Šťastné srdce je uzdravující lék ... (Smith-Goodspeed)
22
Potěšené srdce činí tělo zdravým ... (Basic English)
22
Veselé srdce pomáhá a uzdravuje... (Moffatt)
22
Spokojené srdce je prvotřídní lék, deprimovaný duch způsobuje chřadnutí kostí. (Jerusalem)
22
Radostné srdce způsobuje rychlé zotavení; je to zdrcený duch, který pustoší lidskou kostru. (Knox)
22
Nejlepší lék je radostné srdce ... (Fenton)
22
Srdce plné radosti způsobuje prvotřídní vyléčení ... (Rotherham)
22
... zlomený duch činí člověka nemocným. (Living Bible)
22
22

VYZNÁNÍ: Ha, ha, ha, ha, ha! Mám veselé srdce. Nemoc nade mnou nemůže vládnout. Satan nade mnou nemůže vládnout. Co si myslíš, že zkoušíš dělat, ďáble? Nemůžeš na mě vložit nemoc. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
ha! Mám veselé srdce. Jsem plný radosti. Veselé srdce funguje jako lék. Boží lék ve mně pracuje právě teď!
Izaiáš 53:3-5 – 3 Nejpohrdanější zajisté a odmítnutý byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající
tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme Ho za nic nevážili. 4 On skutečně vzal naše nemoci a bolesti naše vlastní nesl, my
však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i ztrápen. 5 On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro
nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na Něj vzložena, a zsinalostí Jeho lékařství nám způsobeno.
... muž bolestí, který poznal nemoc ... (Leeser)
... byl to ztrápený muž, poznamenaný nemocí ... (Basic English, Masoretic O.T.)
3
... muž bolestí a důvěrně obeznámený s nemocí ... (Rotherham, Byington)
4
Ale On na sobě strpěl jenom naše nemoci, a naše bolesti nesl. (Leeser)
4
Ale byla to naše bolest, kterou vzal, a naše nemoci na Něj byly vloženy: zatímco nám připadal jako někdo, kdo je
nemocný, a na koho přišlo Boží potrestání. (Basic English)
4
Jistě strpěl naše nemoci, naše bolesti nesl... (Masoretic O.T.)
3
3
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Avšak On naše nemoci nesl, a abychom nemuseli mít bolesti, strpěl jejich tíhu. (Rotherham)
Ale ve skutečnosti to byly naše nemoci, které nesl, byl naložen našimi bolestmi. (Byington)
4
Avšak byly to naše nemoci, které strpěl, naše bolesti, které nesl. (Smith-Goodspeed)
5
...skrze Jeho modřiny nám bylo darováno uzdravení. (Leeser)
5
... skrze Jeho výprask je tu naše zdraví. (Rotherham)
5
... trestání přišlo na Něj, aby nám dalo zdraví, a Jeho ranami jsme obdrželi uzdravení. (Byington)
5
... údery, které na Něj dopadly, nám přinesly uzdravení. (Moffatt)
5
... byli jsme uzdraveni potrestáním, které strpěl, byli jsme sceleni údery, které obdržel. (Good News)
5
... skrze Jeho modřiny je zde naše uzdravení. (Young)
5
... bylo na Něm trestání, které bylo potřeba, aby nám přineslo pokoj a tělesné i duševní blaho, a Jeho ranami,
které Ho zranily, jsme uzdraveni a učiněni scelení.
4
4

VYZNÁNÍ: On opravdu strpěl moji nemoc a chorobu a nesl mé bolesti. Vzal na sebe moji nemoc a nesl mé bolesti.
On je strpěl a odnesl je daleko. Já nemusím trpět to, co strpěl On. Já odmítám nést to, co pro mě On strpěl. Satan
na mě nemůže vložit to, co pro mě strpěl Ježíš. Jeho ranami jsem uzdravený. Skrze Jeho rány jsem dostal uzdravení.
Skrze Jeho modřiny je tu pro mě uzdravení. Jeho potrestání mi přineslo uzdravení. Uzdravení mi bylo darováno.
Skrze rány, které na Něj dopadly, jsem uzdraven a učiněn zcelený. Jsem učiněn zcelený skrze údery, které obdržel.
Moje nemoci odešly na kříž s Ježíšem a zemřely tam spolu s Ním. Satane, navštěvuješ nepravého. Ježíš vzal mé nemoci; a Jeho ranami jsem uzdraven!
Malachiáš 4:2 – Vám pak, kteříž se bojíte jména Mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprscích jeho.
Tedy půjdete dopředu, a porostete jako telata vykrmená. (KJV)
VYZNÁNÍ: Povstalo Slunce spravedlnosti, podrobilo si nemoc a satana. V Jeho paprscích je uzdravení. Toto uzdravení do mě teď vplouvá skrze Jeho Slovo.
Matouš 8:2-3 – A aj, malomocný přišed, klaněl se Jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti. I vztáh Ježíš
ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.
Přišel malomocný a hluboce se před Ním sklonil. ‘Pane’ , řekl, ‘ jestli chceš, můžeš mě vyléčit.’ (Jerusalem)
Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho, a řekl, ‘Samozřejmě, že chci! Buď uzdraven!’ A jeho malomocenství bylo ihned
uzdraveno. (Jerusalem)
2
‘...jestli si to přeješ, máš moc mě očistit.’ (Wade)
3
‘...přeji, buď očištěn.’ (Wade)
2
‘...Pane, jestli bys opravdu chtěl, mohl bys mě uzdravit.’ (Jordan)
3
‘...Chci. Buď uzdraven.’ (Jordan)
2
‘...jestli chceš, můžeš mě učinit čistým.’ (Phillips)
3
‘...jistěže chci. Buď očištěn!’ (Phillips)
2
‘...Pane, jestli je to tvé přání, máš moc mě učinit čistým.’ (Basic English)
3
A On na něj vložil ruce, a řekl, je to mé přání (potěšení), buď čistý.’ (Basic English)
3
‘Přeji si to. Buď čist.’ (Riew)
3
‘...je to má vůle...’ (Knox)
3
‘...přeji si to...’ (Fenton, Weymouth, 20th Century)
3
‘...toužím po tom z celého srdce. Buď ihned uzdraven.’ (Wuest)
3
‘...výslovně si to přeji...’ (Authentic)
2
3

VYZNÁNÍ: Bůh chce, abych byl v pořádku. Uzdravení je Boží vůle. Podle Filipským 2:13 Bůh ve mně právě teď
činí Jeho chtění a Jeho dobrou vůli. Uzdravení ve mně právě teď pracuje.
Matouš 8:16-17 – A když byl večer, přivedli k Němu mnohé posedlé ďábly, a On vymítal duchy slovem, a všechny,
kteří se zle měli, uzdravil, aby se naplnilo proroctví vyřčené skrze Izaiáše proroka, který řekl: On sám na Sebe vzal naše
slabosti a strpěl naše nemoci. (KJV)
...On vzal naše slabosti na Sebe, a odstranil naše nemoci. (Norlie)
...On sám vzal [se záměrem odnést je pryč] naše slabosti a churavosti [neduživosti, tělesné vady] a odnesl pryč
naše nemoci. (Amplified)
17
17
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On odnesl pryč naše nemoci a vyzvedl od nás naše choroby. (New English Bible)
...On odnesl pryč naše nemoci a odnesl pryč naše choroby. (Translator’s NT)
17
...On odnesl pryč naše nemoci a odnesl od nás naše choroby. (Jerusalem)
17
...On odnesl pryč naše nemoci a odstranil naše choroby. (Moffatt)
17
...On vzal na Sebe naše nemoci a odnesl pryč naše choroby. (New Life)
17
...odnesl naše nemoci. (Wuest, Berkeley)
17
17

VYZNÁNÍ: On Sám vzal moje slabosti a strpěl moji nemoc. On odnesl pryč moji chorobu. On je všechny odnesl
pryč a odstranil. Nemoc není moje – uzdravení je moje. Odmítám trpět to, co pro mě strpěl Ježíš. Satane, nemůžeš
na mě vložit nemoc, protože Ježíš vzal moje slabosti a strpěl mojí nemoc. Odmítám přijmout nemoc. Nebudu tolerovat nemoc. Nemoci a choroby jsou naprosto neakceptovatelné. Odmítám je akceptovat. Ježíš je nesl, a tak já je
odmítám mít!
Marek 5:25-34 – 25 Tedy žena jedna, kteráž tok krve měla dvanácte let, 26 a mnoho byla trápena od mnohých lékařů, a vynaložila všecko co měla a nic se nezlepšilo, naopak se to ještě zhoršilo. 27 Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu
po zadu, a dotkla se roucha Jeho. 28 Nebo si říkala: Dotknu-li se jen roucha Jeho, uzdravena budu. 29 A hned přestal její
krvotok, a pocítila na svém těle, že je uzdravena od svého neduhu. 30 A ihned Ježíš poznal sám v sobě, že z Něho moc vyšla, obrátil se v zástupu a řekl: Kdo se mě to dotkl? 31 I řekli mu učedlníci Jeho: Vidíš, že se na tebe zástup tlačí, a pravíš:
Kdo se mne dotekl? 32 I hleděl okolo, aby ji uviděl, tu, která to učinila. 33 Ta pak žena s bázní a s třesením, věděla, co se
jí přihodilo, přistoupila a padla před Ním, a pověděla Mu všechnu pravdu. 34 On jí pak řekl: Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdi v pokoji, a buď zproštěna od trápení svého.
...protože neustále říkala, jestliže se dotknu Jeho roucha, budu uzdravena. (Williams)
...protože stále říkala, jestliže se dotknu Jeho oděvu, budu uzdravena. (Wuest)
28
...neustále říkala ...(Phillips)
30
Ježíš si byl ihned vědom toho, že z Něho byla vytažena moc... (Authentic)
30
...Ježíš, vědom si toho, že se uzdravující moc uvnitř Něj zaktivizovala a uvedla do chodu... (Wade)
30
Ježíš si okamžitě všiml toho, že od Něho vyšla uzdravující moc... (Smith-Goodspeed)
30
Ježíš si byl okamžitě vědom toho, že byl uskutečněn požadavek na Jeho moc... (Jerusalem)
34
‘...tvoje vlastní víra tě uzdravila...’ (20th Century)
34
...jdi a užívej si své nové zdraví, osvobozená od problému, který byl tvojí metlou. (Barclay)
34
...buď úplně svobodná od své nemoci. (Diaglott)
28
28

VYZNÁNÍ: Její víra ji uzdravila, a moje víra uzdravuje mě. Mám víru, protože jsem věřící. Věřím, že dostávám své
uzdravení, a moje víra mě uzdravuje. Přijímám Boží moc podle Efezským 1:19. Moc, která vzkřísila Krista z mrtvých, ve mně právě teď pracuje. Moje víra uvádí tuto moc v aktivní působení v mém těle. Nemoc nemá na vybranou. Není žádná šance pro její přežití v mém těle. Moc, která vzkřísila z mrtvých Ježíše, ve mně právě teď pracuje.
Této moci nic neodolá. Je větší než nemoc a choroba. Tato moc ve mně proudí a činí mě zdravým. Jsem svobodný.
Jsem zcela svobodný od nemoci a choroby. Jsem zdravý a zcelený. Věřím, že jsem obdržel své uzdravení, a moje víra
mě učinila uzdraveným!
Lukáš 13:11-13,16 – A hle, byla tam žena, která měla osmnáct let ducha nemoci a byla sehnutá a nijak se nemohla
narovnat. 12. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji k sobě a řekl jí: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci.“ 13. Vložil na ni ruce
a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. 16. „A tato žena, dcera Abrahamova, kterou Satan držel svázanou – hle,
už osmnáct let – neměla být rozvázána z toho pouta v sobotní den?“
...choroba nebo tělesná vada způsobená duchem [démonem nemoci]. (AMP)
...měla nemoc způsobenou zlým duchem; byla dvakrát svázána a celkově neschopná se sama narovnat.
(Plain English)
11
...nemoc způsobená duchem. (Smith-Goodspeed, Confraternity, NASNT)
11
...Žena, která měla ducha, který jí způsoboval slabost 18 let a byla zcela svázána dohromady skrze zakřivení
páteře, a nebyla schopná se vůbec zvednout. (Wuest)
12
...jsi vysvobozena... (Douay)
12
...jsi osvobozena od své nemoci. (NASNT)
11
11
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...byla jsi uvolněna... (Marshall)
...jsi učiněna svobodná od své nemoci. (Basic English)
12
...jsi propuštěna na svobodu od své slabosti. (NIV)
12
...jsi zbavena své slabosti. (Norlie)
12
...jsi osvobozena od své nemoci. (Plain English)
12
...’Paní, byla jste uvolněna ze své slabosti.’ (Worrell)
12
...’Tvoje otroctví je skončeno.’ (Condon)
13
...najednou se napřímila a vypukla v chválení Boha. (Williams)
16
...nebylo-li potřeba...aby byla osvobozena... (Rotherham)
16
...A neměla-li být tato žena, potomek Abrahamův, jejíž pohyby satan 		
sešněroval na 18 let, osvobozena z takového svázání v den sobotní? (Wade)
16
...Po osmnáct let ji satan svázal. Není to správné, aby byla vysvobozena ze svých svázání? (Barclay)
16
A není snad správné pro tuto dceru Abrahamovu, která byla v moci satanově 18 let, aby byla učiněna svobodnou v den sobotní? (Basic English)
16
Ale tato žena, dcera Abrahamova, která byla v otroctví satana – přemýšlejte o tom! – 18 let, nemá snad právo
být vysvobozena z její svázanosti kvůli sobotě? (Norlie)
12
12

VYZNÁNÍ: Satan mě nemůže spoutat nemocí. Věřím, že podle Koloským 1:13 jsem byl vysvobozen ze satanovy
nadvlády a přesazen do království Božího Syna. Nemoc je bezbožná. Nemoc je z ďábla. Satane, ty na mě nemůžeš
dát nemoc! Kdo si myslíš, že jsi? V Koloským 2:15 a Židům 2:14 se říká, že jsi poražený nepřítel. Ježíš tě stáhl
z tvé autority nade mnou. Toto mi nesmíš dělat. Vzpírám se ti ve jménu Ježíše. Jsem vysvobozen. Jsem svobodný.
Byl jsem osvobozen. Nejsem více svázán. Nyní jsem zbaven své slabosti. Moje otroctví je u konce! Je to správné pro
mě být úplně svobodný, protože jsem dítě Abrahamovo. Podle Galatským 3:14,29 jsou Abrahamova požehnání
moje. Uzdravení je součástí smlouvy. Jsem součástí smlouvy. Uzdravení je moje. Uzdravení mi náleží. Je to mé zákonité, legitimní vlastnictví. Mám právo být osvobozen. Satane, já právě teď vymáhám svoje práva! Dej své oplzlé
pracky pryč z mého těla!
Skutky 10:38 – Jak Bůh pomazal Ježíše z Nazaretu Duchem Svatým a mocí, který chodil, konal dobro a uzdravoval
všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s Ním.
...všechny, kteří byli uštvaní od ďábla... (Moffatt)
...uzdravoval všechny, kteří byli pod mocí ďábla... (NIV, Plain English)
38
...uzdravoval všechny v ďáblových drápech... (Rieu)
38
...léčil všechny, kteří byli pod tyranií ďábla... (Barcalay)
38
...uzdravoval všechny, kteří byli přemoženi od ďábla... (New Berkeley)
38
...léčil všechny, kteří byli rozdrcení od ďábla... (Weymouth)
38
...Bůh Ho vybavil Duchem Svatým a mocí, který procházel naším středem, choval se ušlechtile (velkodušně)
a uzdravoval všechny ty, kteří byli přemoženi ďáblem... (Jordan)
38
...uzdravoval všechny, kteří trpěli od ďáblovi moci... (Phillips)
38
...který procházel jako dobrodinec a uzdravitel všech těch, kteří byli tyranizováni (mučeni, trápeni) protivníkem... (Concordant)
38
...uštvaní a utlačovaní [mocí] ďábla... (Amplified)
38
38

VYZNÁNÍ: Nemoc je útlak ďábla. Ďábel mě nemůže utlačovat nemocí, protože jsem byl vysvobozen z jeho autority skrze Boží slovo v Koloským 1:13. Satan mě nemůže utlačovat. Mám autoritu šlapat po satanovi a démonech
a po vší moci, kterou vlastní nepřítel. Šlapu po nemoci. Satane, ty nade mnou nemůžeš vládnout s odpornou nemocí. To mi nemůžeš dělat. Nemoci, ty mi nemůžeš toto dělat. Navštěvuješ nesprávného. Uzdravení je moje. Moc,
která vzkřísila Ježíše z mrtvých, ve mně nyní pracuje. Je to uzdravující moc, protože On je Pán, který uzdravuje.
Uzdravující moc ve mně pracuje, jsem svobodný!
Lukáš 10:19 – Hle, dávám vám moc šlapat na hady a štíry i nad veškerou silou nepřítele a vůbec nic vám žádným způsobem neublíží. (KJV)
Dal jsem vám autoritu dupat na hady a štíry a veškerou moc satanického nepřítele, a nic vám neublíží žádným
způsobem. (Norlie)
19
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...dal jsem vám právo... (Knox)
Hle! Dal jsem vám autoritu a moc dupat na hady a štíry, a (fyzickou a mentální sílu a schopnost) nade vší
mocí, kterou vlastní nepřítel, a nic vám žádným způsobem neuškodí. (Amplified)
19
Ano, dal jsem vám moc zadupat každé zlo pod nohy, odporovat vší moci nepřítele; vůbec nic vám neuškodí.
(Condon)
19
Já jsem vás skutečně vybavil mocí šlapat na hady a štíry... (Authentic)
19
19

VYZNÁNÍ: Nemoc je znamení moci ďábla. Dupu na veškerou moc ďábla. Dupu na nemoc. Šlapu na nemoc.
Zadupávám veškeré zlo pod své nohy. Ježíš Kristus sám mi dal autoritu nade vší mocí nepřítele. Mám autoritu
nad nemocí. Nemoci, dupu po tobě! Šlapu po tobě! Kráčím po tobě! Vypadni, vypadni, vypadni! Nemáš žádné
právo mi dominovat. Vypadni z mého těla ve jménu Ježíše. Nemoc a choroba jsou pod mýma nohama, protože se
v Efezským 2:6 říká, že jsem posazen s Kristem nade vší mocí nepřítele.
Římanům 8:2 – Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.
Duchovní princip života mě osvobodil, v Kristu Ježíši, od principu hříchu a smrti. (Knox)
Protože mě princip duchovního života v Kristu Ježíši osvobodil od principu hříchu a smrti. (Translator’s NT)
2
...[ zákon naší nové existence]... (Amplified)
2
2

Římanům 8:11 – Jestliže tedy Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha přebývajícího ve vás.
Jestliže Boží Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, má svůj domov ve vás, pak Ten, který vzkřísil Mesiáše
z mrtvých, uchvátí novým životem vaše těla – vaše smrtelná těla – skrze působení Jeho vlastního Ducha, který má
nyní svůj domov ve vás. (Way)
11
Jestliže se vás zmocnil Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, dá
také vašim smrtelným tělům život skrze Jeho Ducha, který se vás nyní zmocnil. (Goodspeed)
11
...také stvoří život ve vašich smrtelných tělech... (Godbey)
11

VYZNÁNÍ: Duch Boží ve mně spočívá. Duch Boží si utváří domov v mém duchu. Duch Pána, který uzdravuje,
tvoří život, obstarává život v mém těle a činí ho neporušeným. Život Jehova-Raphy se aplikuje na mé tělo skrze
Jeho Ducha, který ve mně přebývá. Boží život vytlačuje každou stopu nemoci a choroby. Boží život právě teď ničí
nemoc, každou bakterii a zárodek nemoci v mém těle.
1. Korintským 6:13, 15, 19, 20 – 13. Pokrmy patří břichu a břicho pokrmům; Bůh pak jedno i druhé obrátí vniveč.
Tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. 15. Nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Vezmu tedy údy Kristovy
a učiním je údy nevěstky? V žádném případě! 19. Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého
máte od Boha, a nejste sami svoji? 20. Byli jste přece koupeni za cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem,
což obojí je Boží.
VYZNÁNÍ: Moje tělo nebylo stvořeno pro hřích, ale pro Pána. Moje tělo nebylo stvořeno pro nemoc, ale pro
Pána. Moje tělo je částí Kristova těla. Moje tělo patří Ježíši. Satan nemůže učinit Kristovo tělo nemocným. Satane,
jak se opovažuješ vstupovat na Boží majetek?! Dej své ruce pryč z Božího majetku ve jménu Ježíše! Moje tělo je
chrámem Jehova-Raphy, Pána, který uzdravuje. On je ve mně a právě teď mě uzdravuje, protože On je Pán, který
mě uzdravuje. Byl jsem koupen za cenu. Ježíšova krev mě očistila ode všeho hříchu; a Jeho ranami je moje tělo
uzdraveno. Oslavuji Pána ve svém těle. Já odmítám dovolit nemoc ve svém těle ve jménu Ježíše. Odporná nemoci,
dej ruce pryč z mého těla, ve jménu Ježíše!
Galatským 3:13 – Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: „Proklet je
každý, kdo visí na dřevě“) ...
13
13

Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že vzal prokletí sám na sebe kvůli nám... (Translator’s NT)
Kristus nás vykoupil z prokletí zákona za cenu, že byl prokletý kvůli nám... (Wand)
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13
13

Kristus nás vykoupil z prokletí vysloveného v zákoně... (20th Century)
Kristus koupil naši svobodu... (Weymouth)

Deuteronomium 28:21,22 – Dopustí Hospodin, aby se přidržely tebe morní bolesti, až tě i vypléní z země, do níž se
béřeš, abys ji dědičně opanoval.
„Morní bolesti“:
...nemoc za nemocí... (Good News, Basic English)
Verš 22 – Hospodin tě raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše tě bude
pronásledovat, dokud nezahyneš.
„Úbytě“
– tuberkulóza (New World, Living Bible)
– infekční choroby (Good News)
– chřadnutí, devastační proces (Basic English)
„Zimnice“
– nachlazení (Septuagint)
– zimnice (zimnice při malárii) (Byington, Moffatt, Knox)
– infekce (Living Bible)
„Zánět“
– chřipka (Byington)
– úpal, úžeh (Smith-Goodspeed)
– zarudnutí kůže (infekční onemocnění rukou) (Moffatt)
„Palčivé horko a vyprahlost“
– vyprahlost, žízeň (Jerusalem, Byington, Berkeley, Beck, Smith-Goodspeed)
„Sněť“
– sněť – odumírání a rozpad tělesné tkáně (Living Bible, ostatní překlady)
„Plíseň“
– žloutenka (Fenton)
– bledost (Septuagint)
Verš 27 – Raní tě Hospodin vředem Egyptským, neduhy na zadku, prašivinami (strupy) a svrabem (svěděním) nezhojitelným.
„Egyptské vředy“
– zánětlivá nemoc (Leeser)
– nežit (Fenton, Douay, Young)
– vřed (Rotherham, Smith-Goodspeed, Jerusalem, Good News, New American Bible, Living Bible, Beck, Berkeley, NASV, RSV, Amplified, Confraternity, NIV)
„Neduhy na zadku“
– hemeroidy (Fenton, New American Bible, Living Bible, Moffatt, NIV, Amplified, Berkeley, NASV, New
World)
– nádory (Rotherham, Leeser)
– nežity (RSV, Smith-Goodspeed)
– napuchlina v krajině stydké (Knox, Jerusalem)
– vředy (Good News)
„prašivina“
– kurděje – krvácení pod kůži (Fenton, Young, Jerusalem, Smith-Goodspeed, Living Bible, Amplified, Moffatt,
RSV)
– ekzém (New World, New American Bible)
– nezhojitelné svědění (NASV, Berkeley)
– zhoubný svrab, strup (Septuagint)
– hnisající vřed (NIV)
12
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„svrab, svědění“
– další druhy kožních onemocnění (Basic English)
– vyrážka na kůži (New World)
Verš 28 – Raní tě Hospodin pominutím mysli, slepotou a tupostí srdce…
„Pominutí mysli“
–šílenství (Septuagint, Byington)
– mysli zbavený (Good News)
– šílený (Knox)
– chorobná mysl (Basic)
„Ustrašené srdce“
– šílená mysl (Jerusalem)
– zmatení (Berkeley, Good News)
– zmatená mysl (NIV)
– imbecilita (Byington)
– hrůza (Smith-Goodspeed)
– vystrašené [mysl a] srdce (Amplified)
– bláznovství (Knox)
– zmatené srdce (Leeser)
– strach a panika (Living Bible)
– panika (New American Bible)
Verš 35 – Raní tě Hospodin vředem nejhorším na kolenou i na lýtkách, tak že se nebudeš moci zhojiti, od spodku nohy
tvé až do vrchu hlavy.
„Bolavý vřed“
– vřed (Fenton, Young, Douay)
– nežit (Rotherham, New World, Amplified)
– vředy (Jerusalem, Good News, Beck, NASV, New American Bible, NIV, Living Bible, RSV)
– rány (Berkeley, Smith-Goodspeed)
– kožní choroby (Basic English)
– bolavé záněty (Leeser)
Verš 59 – Rozmnoží ku podivení Hospodin rány tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké
a dlouhé.
„Nákazy“
… tvoje rány a rány semene tvého … (Young)
… zhoubné a neústupné nemoci … (Byington)
… nevyléčitelné nemoci a hrozné epidemie … (Good News)
… vážné a zdlouhavé neduhy (New American Bible)
… kruté (bolestivé) nemoci, které trvají mnoho let (Basic English)
… zhoubné a dlouho trvající nemoci (New World)
… neobvyklé odplaty a rány (Amplified)
Verš 60 – Mimo toho na tebe obrátí všecky neduhy Egyptské, ze kterých jsi měl strach, a přichytí se tebe.
Verš 61 – Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen.
... každý druh nemoci a pohromy, který není zapsán v Knize zákona… (NIV)
... jakákoli nemoc a pohroma, která není zmíněná v této Knize zákona… (New American Bible, Confraternity)
Verš 65 – A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blikavé, a truchlost mysli.
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„ Třesoucí se srdce, unavené oči, truchlivá mysl“
– neklidná mysl, zoufalé srdce (NIV)
– chvějící se srdce, unavené oči (Jerusalem)
– třesoucí se srdce (Basic English)
VYZNÁNÍ: Kristus mě vykoupil z prokletí zákona. (Prokletí zákona je v Deuteronomiu 28. Je to prokletí za porušení Božího zákona. Toto prokletí zahrnuje nemoc, jak ukazují předchozí verše). Kristus mě koupil nazpět, přivedl
mě zpátky a učinil mě svobodným od prokletí zákona. Nemoc a choroba jsou součástí prokletí zákona, a proto mě
Kristus vykoupil z nemoci. Jsem osvobozený! Jsem vykoupený! Jsem svobodný od nemoci! Jsem svobodný od každé nemoci zapsané v prokletí zákona. Jsem svobodný od (jmenuj konkrétní nemoc)! Jsem také vykoupen z jakékoli
nemoci, která není zapsána v Knize zákona. Kristus mě vykoupil – koupil nazpět, přivedl mě zpátky a učinil mě
svobodným od každé nemoci a choroby.
Efezským 4:27 – Také nedávejte místa ďáblu.
Přestaňte dávat ďáblu šanci. (Williams)
Nedejte žádné místo ani příležitost ďáblu ve svém životě. (Barclay)
27
…a nedejte ďáblu šanci. (Translator´s NT)
27
…nedejte ani kousek místa ďáblu. (Jordan)
27
27

VYZNÁNÍ: Odmítám dát místo ďáblu. Nemoc a choroba jsou od ďábla. Odmítám dát místo nemoci a chorobě.
Satane, nemůžeš je dát na mé tělo. Nemůžeš! Nemůžeš! Nemůžeš! Říkám ne a myslím tím ne. Žádná nemoc ani
nákaza se ke mně nepřiblíží. Máš špatnou adresu. Nedám ti ani píď. Satane, nemáš žádné místo v mém těle. Satane, nemůžeš mi toto dělat. Nemůžeš to mít. Je to nepřijatelné. Není to mé, a nemůžeš mi to ani dát. Nemáš žádné
místo ve mně, ani v mém těle. Náležím Bohu. Nemoci, nemáš jinou možnost než odejít, protože já ti nedávám
jinou šanci. Vypadni teď!
Koloským 1:12 – Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle.
… díky Otci, který nás oprávnil mít podíl na losu Božích lidí v království světla. (Smith – Goodspeed)
… který nás kvalifikoval mít podíl v dědictví svatých ve světle. (New Berkeley)
12
…Otci, který nás učinil dostatečnými pro náš díl …(Rotherham)
12
…který nás učinil hodnými … (Godbey)
12
… On nás uschopnil mít podíl dědictví svatých, kteří žijí ve světle. (Norlie)
12
…podíl všech úžasných věcí, které náleží těm, jenž žijí v království světla. (Living Bible)
12
12

VYZNÁNÍ: Jsem kvalifikován, oprávněn, hoden a schopen mít podíl svého dědictví v Kristu. Boží slovo říká
v Žalmu 103:3, že uzdravení mi náleží. Odmítám být okraden o své dědictví!
Koloským 1:13 – Kterýž vytrhl nás z moci temnosti a přenesl do království milého Syna Svého.
On nás zachránil od vlády temnoty a přenesl nás do království Svého milého Syna. (Smith – Goodspeed)
On nás učinil svobodnými od moci temnosti a vzal nás a odnesl do království Svého milovaného Syna. (Plain
English)
13
Neboť On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl nás do království Svého milovaného Syna. (Conybeare)
13
Neboť Bůh nás zachránil z nadvlády projevované mocnostmi duchovní temnoty a přenesl nás do nadvlády Svého Syna – do Jeho lásky. (Wade)
13
Neboť On nás zachránil z temnoty a přítmí satanova království a umístil nás do království Svého milého Syna.
(Living Bible)
13
13

VYZNÁNÍ: Byl jsem vysvobozen z moci temnoty. Byl jsem vysvobozen ze satanovi moci a nadvlády skrze Slovo
(Skutky 26:18). Jsem svobodný od satanovi nadvlády. Nemoc je od ďábla. Satan mi nemůže vládnout skrze nemoc
a chorobu. Satane, byl jsem vysvobozen z tvojí moci. Nemůžeš mi dát žádnou nemoc. Byl jsem přemístěn z tvojí
pravomoci do království Božího Syna. Jsem občanem království Jehovy Rapha – Pána, který mě uzdravuje. Byl
jsem vsazen do království Jeho Syna.
14
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Koloským 1:14 – Ve kterém máme vykoupení skrze krev Jeho, totiž odpuštění hříchů.
… skrze Něho jsme byli vykoupeni ze zajetí … (Smith – Goodspeed)
… v Něm máme své vykoupení … (Conybeare)
14
V Něm máme své vykoupení, odpuštění našich hříchů. (Way)
14
14

VYZNÁNÍ: Mám vykoupení v Kristu Ježíši. Byl jsem vykoupen ze zajetí. Byl jsem vysvobozen od satana a jeho
skutků. Jsem svobodný od nemoci a choroby!
Jakub 4:7 – Poddejte se tedy Bohu, a vzepřete se ďáblu, i uteče od vás.
… Tak se poddejte pod Boží autoritu, postavte se ďáblu a on od vás uteče. (Barclay)
… Postavte se ďáblu a on se otočí a poběží. (New Basic Bible)
7
… Stůjte nepohnutelně proti ďáblovým útokům a on od vás uteče. (Wuest)
7
… buďte pod Boží vládou; ale vyhlaste válku tomu zlému a on bude před vámi utíkat. (Basic English)
7
7

VYZNÁNÍ: Poddávám se Bohu. Poddávám se Boží vůli. Přijímám autoritu Boha a Jeho slova. Poddávám se Božímu slovu. Odpírám ti, ďáble. Odpírám nemoci. Nemůžeš toto dělat mému tělu. Vypadni! Zmiz! Musíš opustit
mé tělo, teď!
Jakub 5:15-16 – A modlitba víry uzdraví neduživého, a pozdvihneť ho Pán; a jestliže jest co prohřešil, budeť jemu
odpuštěno.Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů svých, a modlete se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť
zajisté může modlitba spravedlivého opravdová.
15
15

… a modlitba víry uzdraví nemocného (Basic English)
… a modlitba přednesena ve víře uzdraví toho, kdo byl sužován nemocí a Pán jej pozvedne z lůžka. (Wade)

VYZNÁNÍ: Modlitba víry mě uzdravila. Pán mě pozvedá. Nemohu zůstat stejným. Věřím, že jsem přijal uzdravení, když jsem se modlil, a má víra mě uzdravila. Věřím, že jsem přijal své uzdravení!
1. Petr 2:24 – Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živi
byli, Jehož zsinalostí jste byli uzdraveni.
24

… byl zraněn pro vaše uzdravení (20th Century)

VYZNÁNÍ: Jeho jizvami jsem byl uzdraven. Uzdravení mi náleží. Byl jsem uzdraven před 2000 lety skrze Ježíšovy
rány. Jeho ranami jsem byl uzdraven. Nesnažím se získat uzdravení; své uzdravení již mám, protože jsem byl Jeho
ranami uzdraven!
1. Petr 5:8-9 – Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by mohl sežrat.
Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují.
… Musíte se mu postavit s vírou silnou jako hora … (Barclay)
… Stůjte nepohnutelně proti jeho útokům, pevně jako skála ve své víře … (Wuest)
9
… buďte pevní ve víře (proti jeho útokům) – zakořenění, upevnění, silní, nepohnutelní a rozhodnutí …
(AMP)
9
9

VYZNÁNÍ: Stojím nepohnutelně proti nemoci ve jménu Ježíš. Odmítám ji přijmout!
1. Jan 3:8 – Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky
ďábla.
… Důvodem, proč byl Boží Syn zjeven (viditelně) bylo, aby odstranil (zničil, oslabil, ukončil) skutky ďábla.
(AMP)
8
… aby mohl rozlomit ďáblovi skutky. (Young)
8
… a Boží Syn byl zjeven na zemi, aby mohl vzít a ukončit skutky toho zlého. (Basic English)
8
… aby mohl neutralizovat to, co ďábel udělal. (Wand)
8
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… aby zmařil skutky ďábla. (Wuest)
… aby mohl rozlomit (zničit) ďáblovu práci. (Jordán)
8
… Vést hříšný život znamená náležet ďáblu, protože on byl hříšníkem od začátku. Proto se objevil Boží Syn,
aby zvrátil to, co ďábel udělal. (Jerusalem)
8
… Nyní Boží Syn přišel na zem se zřetelným záměrem zlikvidovat ďáblovy aktivity. (Philips)
8
… aby anuloval skutky protivníka. (Concordant)
8
8

VYZNÁNÍ: Nemoc je skutek ďábla. Ježíš přišel, aby zničil skutky ďábla. Co se mě týká, nemoc byla zrušena, zlomena, anulována a zlikvidována. Ježíš vzal a ukončil nemoc v mém životě. Skutky ďábla byly zničeny.
3. Jan 1:2 – Nejmilejší, žádámť obzvláštně (nade vše si přeji), abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře
se má.
VYZNÁNÍ: Mám se dobře, daří se mi a jsem zdravý tak jako se daří mojí duši, protože je to Boží vůle. Bůh
ve mně jedná, aby vykonal Svou vůli a to, co Ho těší. Jehova – Rapha ve mě jedná – uzdravuje mě!
Filipským 2:13 – Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se Mu líbí.
VYZNÁNÍ: Bůh ve mně jedná. Jehova –Rapha ve mně jedná – uzdravuje mě. On je Pán, který mě uzdravuje. Bůh
je větší než ďábel. Uzdravení je mocnější než nemoc. Bůh ve mně jedná – uzdravuje mě!
Marek 16:17-18 – Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu Mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a budou
uzdraveni.
… skrze použití Mého jména budou vyhánět démony (Williams)
Toto jsou viditelné projevy Božího jednání, které budou součástí života těch, kteří uvěří. Skrze použití Mého
jména budou vyhánět démony (Barclay)
17
…ty, kteří uvěří budou následovat tyto zázraky… (Moffatt)
17
…Mým jménem budou vyhánět démony. (Smith-Goodspeed)
17
…při použití Mé autority vypudí démony. (Weymouth)
17
Kdekoli by člověk uvěřil, tato znamení se objeví … (Translator´s NT)
17
použitím Mého jména vyženou démony; budou mluvit nadšeně, bouřlivě v divných jazycích… (Wade)
18
Budou vkládat ruce na nemocné a ti budou uzdraveni (obnoveni do zdraví) (Wade)
17
17

VYZNÁNÍ: Jméno Ježíš je větší než nemoc. Ježíš přemohl nemoc a chorobu. Ve jménu toho, kdo přemohl hřích,
nemoc a satana, přikazuji nemoci, aby opustila mé tělo. Satane, dej ruce pryč od mého těla. Vyháním tě ve jménu
Ježíš. Nemůžeš mi toto dělat. Ve jménu Ježíš jsem svobodný!
Jan 14:12-14 – Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve Mne, skutky, kteréž Já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo Já jdu k Otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu Mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.
Budete-li zač prositi ve jménu Mém, Jáť učiním.
VYZNÁNÍ: Je ohromná moc ve jménu Ježíš! Ježíš je vzkříšený Pán, který uzdravuje. Ve jménu Ježíš přikazuji nemoci, aby opustila mé tělo. Mé tělo je zdravé ve jménu Ježíš. Věřím, že podle Skutků 3:16, je mé tělo skrze víru
v Jeho jméno dokonale zdravé. Jsem uzdraven ve jménu Ježíš!
Skutky 3:16 – Skrze víru v Jeho jméno dalo Jeho jméno sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která je
skrze Něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech.
VYZNÁNÍ: Jeho jméno, skrze víru v Jeho jméno, mě činí zdravým, dává mi úplné zdraví, a činí mě silným. Jméno
Ježíš je větší než nemoc. Vše co On je, je v Jeho jméně. Vše, co On udělal, je v Jeho jméně. On je větší než nemoc.
On přemohl nemoc. Promlouvám Jeho jméno „Ježíš“ k mému tělu. Každá nemoc a každý bacil umírá teď ve jménu
Ježíš. Mé tělo je uzdraveno ve jménu Ježíš!
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Galatským 2:20 – S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem
v těle, skrze víru v Syna Božího živ jsem. On si mne zamiloval Mne a vydal sebe samého za mne.
20
20

…Kristus mě vzal sebou na kříž a já jsem tam s Ním zemřel. (Laubach)
Byl jsem ukřižován s Kristem. (ASV, NASV, RSV, NEB, NIV)

VYZNÁNÍ: Jsem ukřižován s Kristem. V Něm jsem zemřel nemoci a chorobě. Kristus, ten Lékař (Uzdravitel) žije
ve mně. Uzdravení je ve mně. Kristus ve mně mne uzdravuje.
Jan 15:4-5 – Zůstaňtež ve Mně, a Já v vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu,
takž ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce
mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.
Berte život ze Mě a Já budu žít ve vás. Žádná ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Musí být vyživována
kmenem. Nést ovoce jste schopni pouze, když žijete ze Mě. (New Life)
5
…. Já jsem kmen a vy ratolesti. Žijte ze Mě. (New Life)
4
Musíte ve Mně neustále růst a Já budu růst ve vás. Neboť stejně jako ratolest nemůže nést žádné ovoce, pokud
nesdílí život s kmenem, tak ani vy nemůžete nic produkovat, pokud nerostete ve Mně. Já sám jsem vinný kmen, vy
ratolesti. (Phillips)
5
Člověk, který se Mnou sdílí život a jehož život s ním sdílím, nese ovoce. Neboť je naprosto jasné, že beze Mě nemůže činit nic. (Phillips)
4

VYZNÁNÍ: Jsem jedno s Kristem. Můj duch je v jednotě s Kristem Lékařem. Čerpám z Jeho uzdravující moci a ta
se projevuje na mém těle. Jsem jedno s uzdravujícím Kmenem. Jsem jedno s uzdravujícím Kristem. Mám v sobě
Jeho život a zdraví!

OTČE, CHVÁLÍM TĚ! DĚKUJI TI ZA MÉ UZDRAVENÍ!
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