
Anotace 

Tato práce se pokouší z biblického pohledu zmapovat téma nemoci a uzdravování ve 

starověku v oblasti Izraele. Zaměřuje se nejdříve na starozákonní vyprávění o uzdravování 

proroky a poté na novozákonní příběhy, kdy Ježíš a jeho učedníci uzdravovali nemocné 

a křísili mrtvé. Bible popisuje různý charakter těchto činů: uzdravení z nemoci, uzdravení 

z tělesného nebo smyslového postižení, uzdravení z duševní choroby, odpuštění hříchů 

a exorcismy. Ježíš, jeho učedníci, stejně jako starozákonní proroci, konali tyto skutky 

na znamení přítomnosti Božího království. Jsou to svědectví (znamení) o Boží moci a mají 

vést přítomné lidi k prohloubení víry. Zjišťujeme, že Ježíš nikde v bibli neříká, že nemoc je 

trestem za hřích, i když starozákonní člověk takto mnohdy uvažoval. Bůh stojí vždy na 

straně života a bible nám mnoha způsoby sděluje, že život má hluboký smysl. Člověk 

může právě v krizové situaci své nemoci, nebo v ohrožení života nabýt s Kristem odvahy 

a důvěry. 

Klíčové pojmy: Spása, uzdravení, hřích, mocné činy, odpuštění hříchů, Království Boží, 

svědectví o víře, důvěra. 

Abstract  

This paper attempts to map topic of illness and healing in ancient Israel from a biblical 

perspective. It focuses first on the Old Testament stories of healing by prophets and then 

on the New Testament stories when Jesus and his disciples healed the sick and resurrected 

the dead. The Bible describes the different nature of these deeds: recovering from illness, 

recovering from a physical or sensory disabilities, recovery from mental illness, 

forgiveness of sins and exorcisms. Jesus, his disciples, as well as Old Testament prophets  

carried out the deeds to indicate the presence of God's kingdom. They are the testimonies 

(signs) of God's mightiness and are supposed to lead people to a deepening faith. We find 

that nowhere in the Bible Jesus says that sickness is a punishment for sin, even if the Old 

Testament man often thought so. The God is always on the side of life and the Bible tells 

us in many ways that life has a profound meaning. One can, especially at the moment of 

crisis of his illness or threat to his life, acquire courage and trust with Christ.  
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