
Modlitba za uzdravení mysli, těla a ducha 
  
Používá se, když nepřirozený démonický útok jde ruku v ruce s psychickou nebo fyzickou 
nemocí. Je možné se tuto modlitbu modlit za druhé (jmenovitě), nebo i za sebe sama. 
 
 
Drahý Pane, vím, že neexistuje nemoc, kterou bys nemohl uzdravit. Ty víš všechno, Ty můžeš 
udělat všechno a máš rád N. S vírou ve Tvůj slib, že ať prosíme v modlitbě o cokoli, dáš nám 
to, pokud to bude dobré pro naši duši, přicházím Tě požádat o uzdravení těla, mysli, emocí a 
ducha pro N. Dotkni se ho (jí) nyní tam, kde ho (jí) to nejvíce bolí. Pouze Ty víš, jaké 
uzdravení právě teď nejvíce potřebuje. Nech milost své Božské lásky plynout a šířit se do 
různých částí jeho (jejího) těla a dosáhnout vnitřních prostor jeho (jejího) bytí. Utěš ho (ji) v 
bolesti a úzkosti. Oprav jakoukoliv nesprávnou funci jeho (jejích) tělesných orgánů. Rozpusť 
svou léčivou láskou jakékoli abnormální výrůstky. Zastav další šíření všech nemocných buněk 
a nahraď je zdravými buňkami. Vykořeň všechny nevyřešené bolesti, zášť, obavy a pocity 
zoufalství a frustrace. Uzdrav všechny bolestivé vzpomínky a následky traumatických zážitků. 
Dejte mu (jí) milost přijmout tuto zkoušku a utrpení jako podíl na Tvém vlastním utrpení 
jeho (její) duše a jeho (její) rodiny a blízkých. Odpusť mu (jí) všechny jeho (její) hříchy a naplň 
ho (ji) svou láskou, pokojem, radostí, laskavostí a velkorysostí. Nech ho (ji), aby si 
uvědomil(a) hlubší význam své nemoci a zkoušky, a přiveďte ho (ji) blíže k Tobě, když najde 
útěchu ve Tvém milujícím Srdci. Nech ho (ji) najít radost míru uprostřed jeho (jejího) utrpení 
a očima víry uvidět požehnání a vítězství, které ho (ji) čeká. A pak, Otče, poté, co bude 
uzdraven(a), kéž je svědkem tvé uzdravující moci a vzdává Ti slávu, čest a chválu. O to 
prosíme ve jménu Ježíšově, skrze Marii a všechny svaté. 
Amen. 
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