EFATHA – OTEVŘI SE
Bratři a sestry, Bůh udělal všechno dobře. Dal nám velký dar sluchu a řeči.
Nesprávným užíváním tento dar promarňujeme, ztrácíme, propadáme se do
hluchoty a němoty. Někdy můžeme potkat neslyšící lidi, kteří se spolu
domlouvají živými pohyby rukou, tváře, očí a úst. Patří jim náš obdiv a úcta!
Obrovským úsilím dovedli prolomit bariéru osamělosti, odloučenosti, do které
je jejich nemoc vrhla. Nezůstali v uzavřenosti, ale za pomoci druhých se
dokázali otevřít.
Není to povzbudivý obraz toho, že i uzavřenost, sebestřednost a izolovanost
člověka je léčitelná? Boží dotyk a jeho osvobozující slovo, pomoc lidí a naše
vlastní úsilí působí zázraky.
Když Jan XXIII. navštívil jednu římskou nemocnici, posadil se na postel
k malému slepému děvčátku, hladil je po vlasech a zamyšleně říkal: "Víš, někdy
jsme všichni slepí."
Nezapomeňme děkovat stále za dar zraku, sluchu, řeči a vůbec všech
schopností vnímat. Ale nezapomínejme také stále prosit: "Pane ať opravdu
vidím, slyším a mluvím správně. Ať se nestane, že bych viděl, a přece byl slepý,
že bych slyšel, a přesto ohluchl pro tvé slovo a slovo mého bližního, že bych
mluvil a přesto nikoho neoslovoval."
Kéž se naplní Izaiášova vize: "Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši
hluchých, zaplesá jazyk němého. Bůh sám přijde a spasí vás."
Tolik o Božím uzdravení říká Boží slovo. Ale v jednom časopise této doby se
objevil článek s názvem Kristus uzdravuje – dnes jako včera (Řád 2/96)
Fatima Gulshanová, rodilá Pákistánka, byla v rodném domě vychována jako
pravověrná muslimka. Ve věku 19 let v r. 1970 ji zázračně uzdravil Ježíš Kristus.
Byla od narození chromá a upoutaná na invalidní vozík. Když slyšela o Ježíši
Kristu, který uzdravoval nemocné, mezi nimi i chromé od narození, obrátila se k
němu v jediné chvíli s prosbou o uzdravení. Byla ihned vyslyšena, Pán se jí
dokonce osobně zjevil a uzdravil ji svým slovem. Okamžitě vstala z vozíku a
začala chodit.
Její rodinný klan se zděsil. Zakázal jí říkat, že byla uzdravena Ježíšem;
neposlechla, dala se naopak pokřtít v katolické církvi. Rodiče ji vydědili.
Pákistánské úřady tvrdě trestají konverzi muslimů ke křesťanství, proto musela
do exilu. Dnes žije v Anglii a všude hlásá Kristovu lásku, která ji uzdravila. Vydala
o tom knihu s názvem "Závoj stržen". Podobně nás Pán Ježíš v evangeliu
ujišťuje, že Bůh ví o každém vlasu na naší hlavě. Bůh ví o každém zvířátku, o
každém ptáčkovi. Na všem mu záleží. Jak MOC mu pak musí záležet na každém
člověku? -- V této důvěře se bratři a sestry, pomodleme za přítomné nemocné.
Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi za svého pozemského života měl soucit s
nemocnými a že jsi je uzdravoval. Děkujeme ti, že jsi pověřil učedníky, aby ve
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tvém jménu uzdravovali nemocné. My se nyní otevíráme Duchu Svatému v
těchto oblastech, kde máme bolest a jsme fyzicky narušení. Také litujeme svých
hříchů a chceme se změnit. Chceme ze srdce odpustit všem, kteří nám ublížili, a
otevíráme se tvé uzdravující moci, která nás může osvobodit od zla tělesného a
duchovního. Prosíme tě, pošli na pomoc našemu tělu Ducha Svatého, aby nás
osvobodil ode všech bolestí a nemocí, a daroval nám zdraví těla, duše a ducha,
abychom ti mohli radostně sloužit.-- A prosme s nemocným člověkem z
evangelia: "Pane, jestli chceš, můžeš mě uzdravit. Třeba v tuto chvíli – a pro
slávu svého jména. Amen."
"Pane Ježíši, my víme a věříme, že ty jsi vzkříšení a život. Chceme položit k tvým
nohám všechny nemocné, kteří jsou dnes v tomto chrámě. Klademe k tvým
nohám také všechny nemocné, kteří jsou v našem srdci, tak jako lidé z Galileje a
Kafarnaa přicházeli se svými nemocnými, kladli je k tvým nohám a ty jsi mnohé
z nich uzdravil. Ty jsi tentýž Ježíš. Ty jsi vždy živý ve své církvi, ty máš stejné
pochopení pro ty, kteří trpí, ty máš stejnou moc. Nehleď na naše hříchy, ale na
víru zde shromážděného lidu. Procházej tímto shromážděním a vlož ruku
dobrého pastýře na každého nemocného, který je zde. Ty, který jsi vzal na sebe
všechny naše nemoci, učiň, abychom skrze tvé svaté rány byli uzdraveni.
Chválíme tě, Nebeský Otče, a vyznáváme přítomnost vzkříšeného Pána Ježíše
Krista a děkujeme za všechno, co pro nás stále koná ve své lásce a
milosrdenství."
Bratři a sestry, když přichází Bůh, aby nás vnitřně osvobodil a uzdravil, v té
chvíli přijměme toto osvobození ve jménu Ježíšově. Přijměme tuto podanou
Boží ruku a záchranu pro lásku Ježíše Krista. To přichází k nám a mezi nás tentýž
vzkříšený Ježíš z evangelia, tak jako zavřenými dveřmi vstoupil do večeřadla
mezi své apoštoly. Proto můžeme i dnes oznamovat lidem, že Ježíš je stále živý,
milující a působící ve své církvi. Jeho moc a slitování nemá hranic. On je Pánem
zázraků a věcí nemožných. Vzkříšený Ježíš kráčí, chodí mezi námi, uzdravuje
a zachraňuje svůj lid. On jedná a přináší spásu. Proto se modleme: Pane,
probuď svůj lid, otřes s hříšnými a ukaž prostřednictvím uzdravení a obrácení,
že žiješ. A dávej své uzdravení a život v hojnosti těm, kdo věří ve tvé jméno.
Ježíši, jednej v nás s celou mocí Ducha Svatého. Projev Boží lásku a
milosrdenství těmto Božím dětem, aby i ony byly tvými svědky. Amen. Tak se
staň.
Proto prohlašuji s mocí a účinností, že Kristus vstal z mrtvých, žije a je zde
mezi námi. Nepřišel kvůli zdravým, ale nemocným, nepřišel povolat spravedlivé,
ale hříšníky. V Ježíšově jménu a jeho moci vyhlašuji nad vámi, bratři a sestry,
vládu Božího milosrdenství. Ať vás naplní milosrdná láska Srdce Ježíšova a
zaplaví vaše životy živou vodou své spásy.
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Pane Ježíši, chválíme tě a děkujeme ti, že dáváš život a smysl svému
stvoření. Tvůj Utěšitel Duch Svatý k nám přichází, aby nás posílil a vysvobodil, a
my víme, že milující dobrota našeho Boha je všechno, co kdy budeme
potřebovat. Duchu Svatý, sladký utěšiteli, přijď právě teď. A dotkni se nás svou
jemnou rukou a uzdrav nás. Potřebujeme tvůj dotyk, abys nás uzdravil na duši i
na těle a přinesl pokoj této zemi. Přišel čas, kdy se všichni lidé, Duchu Svatý,
musí rozhodnout, jestli budou žít jen pro tento svět, nebo budou žít s tebou a
pro tebe. Země čeká a také každý z nás čeká na tvoji mocnou ruku, aby nás
vedla do zaslíbené země. Duchu Svatý, veď nás zde a teď. Sestup na nás,
uzdravuj všechny přítomné. Amen.
A k tobě, Boží Synu, voláme: Drahý Ježíši, dej, ať lidé slyší tvé slovo, tvé
mocné slovo, a dej, aby to slovo přineslo velkou slávu tvého jména. - Dnes je
ten den pro zázrak, bratře a sestro, dnes je tvůj den pro zázrak tvého obrácení,
uzdravení a pro vítězství Boží lásky ve tvém srdci. Otevři se uzdravující
a zachraňující moci Boží.
Bratři a sestry, nikdy už nejsme sami, Ježíš nám slíbil: Já tě nikdy
neopustím, stále budu s tebou. On je věrný. Náš Bůh je veliký Bůh a také dnes
se uvolní velká míra Božího pomazání, Božího požehnání a moci na každého
z nás – a bude na nás proudit.
To, co dělá Ježíš, dělá dobře. On osvobozuje zajaté a v jeho rukách je
uzdravení pro mne i pro tebe. Ježíšovy ruce jsou uzdravující ruce, on uzdravuje
Boží mocí.
Proto se můžeme modlit: Pane Ježíši dej, ať dnes zažijeme čerstvý dotek
Boží lásky a moci. Pane, stále nás hledáš. Každý den to vidíme a jsme v úžasu,
jak se o nás staráš. Co je člověk, že na něho pamatuješ? My hřešíme a padáme
a ty stále zůstáváš věrný. Děkujeme ti za tvou Krev, která nás očišťuje.
Pane, jsi plný slitování a my si to nezasloužíme. Přesto ti děkujeme za tvé
odpuštění. Často jsme tě zradili, ale ty jsi nás nikdy nezradil. Tvá vzácná milost
přichází a děkujeme ti za ni. Přichází, aby v nás zapálila Oheň Ducha, aby
nemocní byli uzdraveni a spoutaní hříchem osvobozeni. Denně jsi s námi tolik
trpělivý, neustále nás sleduješ a staráš se o nás. A když se k tobě otočíme zády,
ty přijdeš a znovu nás hledáš. Za to ti děkujeme. Pane Ježíši, podívej se na víru
zde shromážděného lidu. Procházej tímto shromážděním a vlož ruku Dobrého
pastýře na každého nemocného, který je zde (i na nepřítomné, na které také
myslíme). Ty, který jsi vzal na sebe všechny naše nemoci, učiň, abychom skrze
tvé svaté rány byli uzdraveni. Amen. Tak se staň.
Drahý Ježíši, dej, ať lidé slyší i dnes tvé mocné slovo. A dej, aby to slovo
přineslo velkou slávu tvého jména. - Bratře a sestro, dnes je ten den pro zázrak
tvého obrácení, uzdravení a pro vítězství Boží lásky ve tvém srdci, když se
otevřeš uzdravující a zachraňující moci Boží.
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Modlitba za uzdravení více nemocných
Nebeský Otče, dovolávám se pro tyto bratry a sestry Krve Beránka
Božího, která uzdravuje naše nemoci a ochraňuje od každého zla. /Prosíme tě,
vyslyš nás /
- Pane Ježíši, pro pět ran, jimiž tě láska přibila na kříž, uzdrav naše rány, bolesti
a nemoci.
- Ve jménu tvé prolité krve a tvé smrti na kříži prosíme o uzdravení našich
tělesných neduhů.
- Pro svou smrt na kříži dotkni se našich nemocných těl tam, kde je trápí bolest.
- Nebeský Otče, prosíme tě ve jménu Pána Ježíše, zbav nás všeho zlého na těle i
na duši a smiluj se nad námi! Amen.
Bratři a sestry, Bůh je pánem nemocí a chce vykonat v této chvíli něco
mimořádného a my musíme přijít s velkým očekáváním. Což je první podmínka
uzdravení. Druhou podmínkou je víra. Máme Bohu věřit, pak uvidíme výjimečné
věci a naše modlitba víry může znít takto: Ježíši, ty jsi přítomný mezi námi.
Prosíme, abys nyní působil v našich tělech. Ty jsi štědrý, máš soucit. Pošli svého
Ducha, vyléč naše tělo, slituj se nad svým lidem. Tvými ranami jsme uzdraveni,
tvou krví obmyti, sestup na nás a uzdrav nás. Amen. Tak se staň.
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