
se nachází v dosahu mé znalosti, a [po-
té] prosit Otce v nebi, … aby tento
prostfiedek posvûtil pro uzdravení mé-
ho tûla.“1

Samozfiejmû, Ïe neÏ se s vírou po-
modlíme nebo dáme knûÏská poÏeh-
nání pro uzdravení, neãekáme na to,
aÏ vyuÏijeme v‰echny ostatní metody.
V naléhav˘ch situacích pfiicházejí mod-
litby a poÏehnání na fiadu jako první.
Nejãastûji se snaÏíme dûlat v‰e záro-
veÀ. To vypl˘vá z uãení z písem, Ïe se
máme „[modlit] vÏdy“ (NaS 90:24) a Ïe
v‰echny vûci mají b˘t konány v moud-
rosti a pofiádku.2

II.
Víme, Ïe modlitba víry, aÈ jiÏ prone-

sená o samotû, doma nebo pfii boho-
sluÏbû, mÛÏe b˘t pro uzdravení
nemocn˘ch úãinná. Mnoho ver‰Û
v písmech popisuje, jakou moc pro
uzdravení jedince má víra. Apo‰tol
Jakub uãil, Ïe se máme „[modlit] jedni
za druhé, [abychom] uzdraveni byli“, a
dodává, Ïe „mnohoÈ mÛÏe modlitba
spravedlivého opravdová“. (Jakub
5:16.) KdyÏ byla Ïena, která se dotkla

V této dobû celosvûtov˘ch nepo-
kojÛ se ãím dál více vûfiících 
obrací k Pánu, aby získali poÏeh-

nání útûchy a uzdravení. Rád bych
mluvil k tomuto posluchaãstvu sloÏe-
nému z nositelÛ knûÏství o uzdravová-
ní nemocn˘ch – pomocí lékafiské vûdy,
pomocí modlitby víry a pomocí knûÏ-
sk˘ch poÏehnání.

I.
Svatí posledních dnÛ vûfií ve 

vyuÏívání tûch nejlep‰ích vûdeck˘ch
poznatkÛ a postupÛ, které jsou
k dispozici. Abychom si uchovali dob-
ré zdraví, dbáme na v˘Ïivu, tûlesn˘ 
pohyb a dal‰í ãinnosti, a kdyÏ se potfie-
bujeme uzdravit, vyhledáváme pomoc
odborníkÛ – lékafiÛ a chirurgÛ.

VyuÏívání lékafiské vûdy není v roz-
poru s na‰imi modlitbami víry a se spo-
léháním se na knûÏská poÏehnání.
KdyÏ nûkdo poÏádal o knûÏské poÏeh-
nání, Brigham Young se zpravidla ze-
ptal: „Berete nûjaké léky?“ Tûm, ktefií
odpovûdûli, Ïe ne, protoÏe, jak fiekli:
„Pfiejeme si, aby na nás star‰í vloÏili 
ruce a máme víru, Ïe budeme 

uzdraveni,“ president Young odvûtil:
„To je podle mé víry velmi nelogické.
Jsme-li nemocní a prosíme-li Pána, aby
nás uzdravil a udûlal za nás v‰e, co je
nutné udûlat, podle mého chápání
evangelia spasení bych mohl stejnû
dobfie Pána poÏádat, aby dal mé p‰eni-
ci a kukufiici vyrÛst, aniÏ bych zoral pÛ-
du a zasel do ní semena. Zdá se mi
logické, Ïe mám pouÏít kaÏd˘ lék, kter˘

Uzdravování
nemocn˘ch
Máme tuto knûÏskou moc a máme b˘t 
pfiipraveni ji vhodnû pouÏívat.
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JeÏí‰e, uzdravena, JeÏí‰ jí fiekl: „Víra tvá
tû uzdravila.“ (Matou‰ 9:22.)3 Podobnû
i Kniha Mormonova uãí, Ïe Pán „pÛso-
bí mocí podle víry dûtí lidsk˘ch“.
(Moroni 10:7.)

Nedávn˘ celonárodní prÛzkum uká-
zal, Ïe témûfi 8 z 10 AmeriãanÛ „vûfií,
Ïe zázraky se dûjí i dnes, stejnû jako
[se dûly] v dávn˘ch dobách“. Tfietina
dotázan˘ch uvedla, Ïe „zaÏili boÏské
uzdravení nebo ho byli svûdky“.4
Mnozí Svatí posledních dnÛ zaÏili moc
víry pfii uzdravení nemocn˘ch. Také
sl˘cháme o mnoha pfiípadech tohoto
uzdravení mezi vûfiícími v jin˘ch cír-
kvích. Zázraãné uzdravení popsal i jist˘
texask˘ novináfi. KdyÏ jedna pûtiletá
dívka najednou zaãala ztûÏka d˘chat a
mûla horeãku, rodiãe s ní rychle vyra-
zili do nemocnice. KdyÏ tam dorazili,
ledviny a plíce jí jiÏ pfiestaly fungovat,
mûla horeãku 41,7 °C a tûlo mûla celé
ãervené a pokryté fialov˘mi rankami.
Lékafii fiekli, Ïe umírá na syndrom to-
xického ‰oku, aniÏ by byla známa pfiíãi-
na. KdyÏ se zpráva o tom roznesla
mezi rodinné pfiíslu‰níky a pfiátele, bo-
habojní lidé se za ni zaãali modlit a
v jejich protestantském sboru v texas-
kém Waco se konala mimofiádná mod-
litební bohosluÏba. Aãkoli jiÏ byla na
pokraji smrti, situace se zázraãnû a
náhle zmûnila a asi po t˘dnu ji z ne-
mocnice propustili. Její dûdeãek na-
psal: „ Je Ïivoucím dÛkazem toho, Ïe

BÛh skuteãnû odpovídá na modlitby a
koná zázraky.“5

Jak uãí Kniha Mormonova, BÛh se
vskutku „projevuje v‰em tûm, ktefií
v nûho vûfií, mocí Ducha Svatého;
ano, kaÏdému národu, pokolení, jazy-
ku a lidu, vykonávaje mocné zázraky
… mezi dûtmi lidsk˘mi podle víry je-
jich“. (2. Nefi 26:13.)

III.
KvÛli tomuto posluchaãstvu – mezi

nûÏ patfií dospûlí nositelé Melchisede-
chova knûÏství i mladí muÏi, ktefií tuto
moc obdrÏí zanedlouho – svá slova 
zamûfiím na uzdravující poÏehnání za-
pojující moc knûÏství. Máme tuto knûÏ-
skou moc a máme b˘t pfiipraveni ji
vhodnû pouÏívat. Stávající vzestup pfií-
rodních katastrof a finanãních obtíÏí
ukazuje, Ïe tuto moc budeme potfiebo-
vat v budoucnosti je‰tû více neÏ dfiíve.

Mnoho ver‰Û v písmech uãí tomu,
Ïe sluÏebníci Pánû „na nemocné ruce
vzkládati budou, a [ti se uzdraví]“.
(Marek 16:18.)6 KdyÏ se pravomoc
knûÏství pouÏívá pfii Ïehnání nemoc-
n˘m, dûjí se zázraky. Já sám jsem je za-
Ïil. Jako chlapec i jako dospûl˘ muÏ
jsem vidûl uzdravení tak zázraãná jako
ta zaznamenaná v písmech, a totéÏ za-
Ïili i mnozí z vás.

PouÏití knûÏské pravomoci pfii
Ïehnání nemocn˘m se skládá z pûti
ãástí: 1) pomazání, 2) zpeãetûní 

pomazání, 3) víra, 4) slova poÏehnání 
a 5) vÛle Pánû.

Pomazání
Star˘ zákon ãasto popisuje pomazá-

ní olejem jako souãást poÏehnání 
udûleného knûÏskou pravomocí.7
Pomazání byla urãena pro posvûcení8 a
lze na nû moÏná také nahlíÏet jako na
symbol poÏehnání vylit˘ch z nebe
v dÛsledku tohoto posvátného úkonu.

V Novém zákonû ãteme, Ïe JeÏí‰ovi
apo‰tolové „[pomazávali] olejem 
mnohé nemocné, i uzdravovali [je]“.
(Marek 6:13.) Kniha Jakubova uãí o
úloze pomazání ve spojitosti s ostatní-
mi souãástmi uzdravujícího poÏehnání
udûleného knûÏskou pravomocí:

„StÛnû-li kdo z vás? Zavolej star‰ích
zboru, aÈ se modlí za nûho, maÏíce jej
olejem ve jménu Pánû.

A modlitba víry uzdraví neduÏivého,
a pozdvihneÈ ho Pán.“ (Jakub 5:14–15.)

Zpeãetûní pomazání
KdyÏ je nûkdo pomazán pravomocí

Melchisedechova knûÏství, je toto po-
mazání toutéÏ pravomocí zpeãetûno.
Zpeãetit nûco znamená potvrdit to,
uãinit to závazn˘m pro zam˘‰len˘
úãel. KdyÏ star‰í pomaÏou nemocné-
ho a pomazání zpeãetí, otevírají okna
nebes, aby Pán mohl vylít své poÏeh-
nání, které má podle Jeho vÛle trpící
ãlovûk obdrÏet.

President Brigham Young uãil:
„KdyÏ pokládám ruce na nemocného,
oãekávám, Ïe skrze mne k pacientovi
projde BoÏí uzdravující moc a vliv, a
nemoc ustoupí. … KdyÏ jsme pfiipra-
veni, kdyÏ jsme svat˘mi nádobami
pfied Pánem, mÛÏe skrze schránku pfii-
sluhujícího procházet do ústrojí pa-
cienta proud moci od V‰emohoucího,
a nemocní jsou uzdraveni.“9

Aãkoli známe mnoho pfiípadÛ, kdy



lidé poÏehnaní knûÏskou pravomocí
byli uzdraveni, jen málokdy se o nich
zmiÀujeme na vefiejn˘ch shromáÏdû-
ních, neboÈ novodobé zjevení nás 
upozorÀuje, Ïe „se tûmito vûcmi [ne-
máme] vychloubati ani o nich [nemá-
me] mluviti pfied svûtem; neboÈ tyto
vûci jsou [nám] dány k [na‰emu] pro-
spûchu a ke spasení“. (NaS 84:73.)

Víra
Pro uzdravení skrze moc nebes je

nezbytná víra. Kniha Mormonova do-
konce uãí, Ïe „není-li Ïádná víra mezi
dûtmi lidsk˘mi, BÛh nemÛÏe mezi ni-
mi vykonati Ïádn˘ zázrak“. (Eter
12:12.)10 Ve vynikajícím proslovu o 
pfiisluhování nemocn˘m president
Spencer W. Kimball fiekl: „Lidé ãasto
podceÀují skuteãnost, Ïe je zapotfiebí
víry. Zdá se, Ïe nemocn˘ i rodina ãasto
zcela spoléhají na moc knûÏství a na
dar uzdravení a doufají, Ïe je Ïehnající
bratfií snad mají – zatímco vût‰í zodpo-
vûdnost spoãívá na tom, komu je po-
Ïehnání udíleno. … Hlavním faktorem
je víra daného jedince, pokud je pfii 
vûdomí a odpovûdn˘ za své jednání.
Mistr opakoval slova ,víra tvá tû uzdra-
vila‘ [Matou‰ 9:22] tak ãasto, Ïe se 

témûfi stala refrénem.“11

President Kimball dokonce naznaãil,
Ïe „pfiíli‰ ãasté udílení poÏehnání mÛÏe
b˘t známkou nedostateãné víry nebo
toho, Ïe se nemocn˘ snaÏí pfienést zod-
povûdnost za rozvíjení víry na star‰í,
místo aby ji rozvíjel on sám“. Vyprávûl o
jedné vûrné sestfie, která obdrÏela knûÏ-
ské poÏehnání. KdyÏ se jí dal‰í den ze-
ptali, zda by chtûla dostat poÏehnání
znovu, odvûtila: „Ne, jiÏ jsem byla po-
mazána a poÏehnána. Obfiad byl vyko-
nán. Teì je na mnû, abych si skrze víru
ãinila nárok na poÏehnání.“12

Slova poÏehnání
Dal‰í ãástí knûÏského poÏehnání

jsou slova poÏehnání pronesená star-
‰ím poté, co pomazání zpeãetí. Tato
slova mohou b˘t velmi dÛleÏitá, ale je-
jich obsah není podstatn˘ a do zázna-
mÛ Církve se nezapisují. Pfii nûkter˘ch
knûÏsk˘ch poÏehnáních – napfiíklad
pfii patriarchálním poÏehnání – jsou
pronesená slova podstatou poÏehnání.
Ale pfii uzdravujícím poÏehnání jsou
podstatn˘mi souãástmi jiné ãásti po-
Ïehnání – pomazání, zpeãetûní, víra a
vÛle Pánû.

V ideálním pfiípadû bude star‰í, 

kter˘ obfiad vykonává, tak naladûn˘ na
Ducha Pánû, Ïe pozná a oznámí vÛli
Pánû ve slovech pronesen˘ch pfii po-
Ïehnání. Brigham Young uãil nositele
knûÏství: „ Je va‰í v˘sadou a povinností
Ïít tak, abyste vûdûli, kdy je k vám pro-
mlouváno slovo Pánû a kdy je vám zje-
vována mysl Pánû.“13 KdyÏ se toto
stane, pronesené poÏehnání se doslo-
va a zázraãnû naplní. Pfii urãit˘ch mi-
mofiádn˘ch pfiíleÏitostech jsem zaÏil
tuto jistotu inspirace v uzdravujícím
poÏehnání a vûdûl jsem, Ïe to, co fií-
kám, je vÛle Pánû. Av‰ak jako vût‰ina
tûch, ktefií uzdravující poÏehnání pro-
vádûjí, jsem ãasto zápasil s nejistotou
ohlednû toho, co mám fiíci. KaÏd˘ star-
‰í zaÏívá z rÛzn˘ch dÛvodÛ vzestupy i
poklesy ve své úrovni citlivosti vÛãi na-
bádání Ducha. KaÏd˘ star‰í, kter˘ dává
poÏehnání, je ovlivnûn tím, co si pro
trpícího ãlovûka pfieje. V‰echny tyto i
dal‰í nedokonalosti spojené s tím, Ïe
jsme smrtelní, mohou ovlivnit slova,
která proná‰íme.

Na‰tûstí nejsou slova pronesená pfii
uzdravujícím poÏehnání pro uzdravují-
cí úãinek podstatná. Pokud je víra 
dostateãná a pokud si to Pán pfieje, 
bude nemocn˘ ãlovûk uzdraven ãi 
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poÏehnán, aÈ jiÏ to vykonavatel obfiadu
fiekne ãi nikoli. A naopak, pokud vyko-
navatel obfiadu podlehne osobní touze
nebo nezku‰enosti a pfiedá více poky-
nÛ ãi slov poÏehnání, neÏ kolik se Pán
rozhodne udûlit na základû víry dané-
ho jedince, tato slova se nenaplní.
Proto, bratfií, Ïádn˘ star‰í by se nemûl
nikdy zdráhat podílet se na uzdravují-
cím poÏehnání z obavy, Ïe nebude 
vûdût, co fiíci. Slova pronesená pfii
uzdravujícím poÏehnání mohou po-
vznést a posílit víru tûch, ktefií je vy-
slechnou, ale úãinek poÏehnání závisí
na vífie a na Pánovû vÛli, nikoli na slo-
vech, která pronese star‰í, kter˘ obfiad
vykonává.

VÛle Pánû
Mladí muÏi i star‰í muÏi, vûnujte

prosím zvlá‰tní pozornost tomu, co
nyní fieknu. Zatímco pouÏíváme ne-
zpochybnitelnou moc knûÏství BoÏího
a zatímco si ceníme Jeho zaslíbení, Ïe
vysly‰í a zodpoví modlitbu víry, musí-
me vÏdy pamatovat na to, Ïe víra a
uzdravující moc knûÏství nemÛÏe pfii-
nést to, co je v rozporu s vÛlí Toho, je-
hoÏ toto knûÏství je. O této zásadû se
pí‰e ve zjevení, v nûmÏ je star‰ím

Církve fieãeno, Ïe mají vkládat ruce na
nemocné. Pánovo zaslíbení zní, Ïe
„ten, kdo má víru ve mne, Ïe bude
uzdraven, a není urãen k smrti, bude
uzdraven“. (NaS 42:48; zv˘raznûní pfii-
dáno.) Podobnû i v dal‰ím novodobém
zjevení Pán prohla‰uje, Ïe tomu „kdo
prosí … podle vÛle BoÏí … je uãinûno
tak, jak prosí“. (NaS 46:30.)14

Z toho v‰eho se dozvídáme, Ïe ani
sluÏebníci Pánû, kdyÏ pouÏijí Jeho boÏ-
skou moc v situaci, kde je dostateãná
víra k uzdravení, nemohou dát knûÏ-
ské poÏehnání, které ãlovûka uzdraví,
pokud toto uzdravení není vÛlí Pánû.

My, dûti BoÏí, které vûdí o Jeho veli-
ké lásce a o Jeho naprosté znalosti to-
ho, co je pro na‰e vûãné blaho nejlep‰í,
Mu dÛvûfiujeme. První zásadou evange-
lia je víra v Pána JeÏí‰e Krista, a víra zna-
mená dÛvûru. PociÈoval jsem tuto
dÛvûru ve slovech svého bratrance, kte-
r˘ je pronesl na pohfibu dospívající dív-
ky, která zemfiela po váÏné nemoci.
Pronesl tato slova, která mû nejprve
pfiekvapila a poté pouãila: „Vím, Ïe bylo
vÛlí Pánû, aby zemfiela. Mûla dobrou lé-
kafiskou péãi. Dostala knûÏská poÏeh-
nání. Její jméno bylo na modlitebním
seznamu v chrámu. Byly proneseny

stovky modliteb za to, aby se uzdravila.
A vím, Ïe v této rodinû je dost víry na
to, aby se uzdravila, pokud by v‰ak ne-
bylo vÛlí Pánû, aby ji v tuto dobu odvedl
domÛ.“ PociÈoval jsem stejnou dÛvûru
ve slovech otce jiné v˘jimeãné dívky,
která zemfiela na rakovinu ve vûku do-
spívání. ¤ekl: „Víra na‰í rodiny spoãívá
v JeÏí‰i Kristu, a není závislá na tom, jak
co dopadne.“ Souhlasím s pravdivostí
tûchto slov. Dûláme v‰e, co je v na‰ich
silách, aby se milovan˘ ãlovûk uzdravil,
a pak dÛvûfiujeme Pánu ohlednû toho,
jak to dopadne.

Svûdãím o moci knûÏství BoÏího, 
o moci modlitby víry a o pravdivosti
tûchto zásad. A pfiedev‰ím svûdãím o
Pánu JeÏí‰i Kristu, jehoÏ jsme sluÏební-
ci, jehoÏ Vzkfií‰ení nám dává uji‰tûní o
nesmrtelnosti a jehoÏ Usmífiení nám
dává pfiíleÏitost obdrÏet vûãn˘ Ïivot,
nejvût‰í ze v‰ech darÛ BoÏích, ve jmé-
nu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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