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Úvod 

Vybrala jsem si pro téma své bakalářské práce název: „Jeţíšovy uzdravující činy“. 

Jak je z názvu patrné, vyhýbám se slovu zázrak, které se běţně pouţívá. Toto slovo podle 

mne totiţ přesně nevystihuje podstatu těch Jeţíšových činů, kterým se česky říká zázraky. 

Jistým podnětem pro volbu právě tohoto tématu bylo pro mne před několika lety setkání 

s kníţkou Kennetha McAlla „Uzdravení rodových kořenů“, která vyšla v Karmelitánském 

nakladatelství v roce 2007. Zůstalo mi po ní v hlavě několik otázek. V naší církvi se ve 

stejné době, nebo nedlouho potom, začala znatelně aţ masivně šířit praxe modlit se, 

přimlouvat se, i obětovat mše na úmysl „uzdravení rodu“. Myslím, ţe na tom není nic 

špatného, naopak to je určitě potřebný a uţitečný úmysl. Na druhou stranu můţe být 

v tomto myšlení ukryto i nebezpečí pohlíţet na svátostný ţivot křesťana jaksi magicky aţ 

pověrčivě. Navíc se mi jeví, ţe nevhodné zacílení myšlení na zemřelé předky rodiny 

necitlivým způsobem můţe mít negativní účinek na ţijící potomky. Je to široký problém, 

který se týká jak medicíny, pastorace, spirituality, tak i biblistiky. A právě z pohledu knih 

bible se pokusím zamyslet nad tématem uzdravování v této práci. 

Strádání, nemoc, utrpení a smrt jsou součásti lidského údělu, nejen starozákonní 

a novozákonní doby, ale neustále. Člověk přirozeně touţí po vysvobození z různých 

starostí a z těţkých situací svého ţivota, to se neděje automaticky, mávnutím kouzelného 

proutku, nýbrţ člověk sám musí hledat cestu ven, musí vţdy hledat řešení.  Často právě 

období nesnází je okamţikem, kdy si vzpomene na Boha a volá k němu. Vidíme to ostatně 

uţ na mnoha postavách biblických knih. Krize můţe být začátkem cesty. Jaký je právě 

vztah Jeţíše ke strastem člověka, k trpícím a vyloučeným lidem? Víme přece z Písma i ze 

zkušenosti, ţe Jeţíš má s člověkem soucit. Jeţíš nepokládá automaticky nemoc, postiţení, 

smrt mladého člověka za důsledek hříchu z minulosti, nýbrţ bez ohledu na příčiny 

takového stavu člověka navrací člověka k plnému ţivotu, pokud tento člověk (nebo jeho 

okolí) mají v jeho ţivotodárnou sílu důvěru. Pokud skutečné a plné uzdravení alespoň 

nedokonale chtějí. Texty Písma nám o tom podávají rozmanitá svědectví, v této práci se 

nad některými zamyslíme. 

Nejdříve se pokusím popsat, jak téma zdraví a spásy v biblickém pohledu souvisí 

s hříchem a prvotní vinou (ale také s milostí), jak pohlíţel starověký člověk na nemoc. Pak 

s pomocí komentářů, mně dostupných, se pokusím podívat toto téma ze starozákonního 

pohledu. V další kapitole se zaměřím na Jeţíšovu dobu, a situaci hlavně obyčejných lidí 
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a pokusím se zmapovat a porovnat některé Jeţíšovy skutky uzdravení v synoptických 

evangeliích, Janově evangeliu a ve Skutcích apoštolských. Budu se postupně zabývat 

Jeţíšovými činy uzdravování nemocných a postiţených lidí. Dále samostatnou kapitolu 

bude tvořit přehled vzkříšení mrtvých lidí Jeţíšem k ţivotu, a poslední část se bude 

zabývat uzdravením posedlých, nebo duševně nemocných lidí. Nakonec téma shrnu 

s pomocí Janova evangelia a pojmu „znamení“. 
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1 Vztah zdraví, spásy a hříchu v Bibli 

Uzdravení znamená navrácení duševního i fyzického zdraví nemocnému člověku. 

Můţeme sem zahrnout uzdravení jako následek léčebné péče, spontánní uzdravení 

(schopnost lidského těla se obnovovat, uzdravovat, regenerovat) i zlepšení pohledu 

nemocného na vlastní stav bez nějakého viditelného zlepšení vlastních podmínek. Stále se i 

dnes vyskytují případy změny duchovního pohledu na nepříjemný stav, nebo zlepšení 

přijetí organicky nevyléčitelného stavu pacienta a v přísně teologickém pojetí to nepatří 

mezi zázraky. 

Věřící lidé vědí, ţe nemoci uzdravuje Bůh a pouţívá k tomu lékařů i neškolených 

lidí
1
. To ukazuje ve Starém zákoně např. ţalm 103,3: „On ti odpouští všechny nepravosti, 

ze všech nemocí tě uzdravuje Podobně i v Novém zákoně např. v příběhu člověka 

chromého od narození ve Skutcích apoštolů, kterého uzdravil Petr, je řečeno: „A protoţe 

tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Jeţíšova mu dala sílu 

a zdraví – a víra, kterou jméno Jeţíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima 

očima“ (Sk 3,16). 

Ţivot člověka je plný napětí, radosti, poţitku i strádání aţ utrpení. Instinktivně 

chápeme ţivot spíše jako zdraví a blahobyt, naproti tomu utrpení a strádání v něm jako 

jakousi chybu a nehodu, která nám můţe zkříţit cestu
2
. Člověk se velmi těţko vypořádává 

se svým nezdarem v jakékoliv podobě. Přitom překonávání krizí a překáţek nám pomáhá 

v růstu a rozvoji. Bez toho jaksi nemůţeme uzrávat v dospělé lidské bytosti. 

1.1 Spása 

V latině má slovo „salus“ významy: spása, blaho, štěstí, ale také: záchrana, bytí, 

ţivot, a dokonce také pozdrav. Klíč k pochopení tohoto výrazu je i v biblickém jazyce – 

hebrejštině, kde slovo "spása" znamená: vytrţení z nebezpečí smrti, naplněný ţivot, 

osvobození, vykoupení, vyléčení, ochranu, vítězství, pokoj
3
. V bibli najdeme však i jiná 

slova, která vystihují podobný smysl. Například slovo milosrdenství. 

                                                 
1
 Srov. TRAPNELL D[…]H[…]: Zdraví, nemoc a uzdravování, in: DOUGLAS J[…] D[…](ed.): Nový 

biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996, 1139. 
2
 Srov. DAVANZO G.: Trpící nemocný, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 1029. 
3
 Význam  slova  spása převzat z www.vira.cz (7. 6. 2011). 
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Můţeme se dnes setkat i s názorem, ţe slovo spása je „nemoderní“ a dnes uţ 

vlastně nic neznamená. Také často lidem jakoby nic neříká, snad proto, ţe vymizelo 

z běţné řeči. Nebo se můţeme setkat se špatným pochopením a jakýmsi nárokem na spásu. 

Proto je dobré si uvědomit: Spása neznamená materiální prospěch a úspěch, ani neslibuje 

tělesné zdraví a blaho. Na druhou stranu, ale i dodnes dochází k případům uzdravení 

a víme, ţe „uzdravování“ je dar Ducha svatého církvi (srov. Sk 3,9; 9,34; 20,9n; 1 Kor 

12,28). Nelze jej ale očekávat automaticky. „Uzdravení však není neměnnou hodnotou, 

a proto je také v ţádném případě nelze pokládat za ‚právo‛ spaseného člověka (1 Tm 5,23; 

2 Tm 4,20; Fp 2,25nn; 2 Kor 12,7-9). Spasení dále nezahrnuje osvobození z fyzických 

těţkostí či nebezpečí (1 Kor 4,9-13; 2 Kor 11,23-28), ze zdánlivě tragických událostí (Mt 

5,45) a nepřináší ani úlevu od sociální nespravedlnosti a špatného zacházení (1 Kor 7,20-

24; 1 Pt 2,18-25)“
4
. Na druhou stranu utrpení a nemoc v bibli úzce souvisí s otázkou 

podstaty a původu samotného zla na světě. Přímá spojitost mezi hříchem a utrpením je 

velmi sloţitá, ale národům, které poslouchají Hospodina, Bůh slíbil, ţe je nemoci 

nepostihnou
5
. (Ex 15,25n; Dt 28,1-14). Byli jsme jako lidé stvořeni původně Bohem ke 

stavu svatosti (GS 13)
6
. Ze zkušenosti však víme, ţe jsme nakloněni také ke zlu, a z toho 

potřebujeme vysvobodit. 

1.2 Hřích v biblickém pojetí 

Označení toho, co je hřích, i pohledů na něj je celá řada. Biblický člověk 

starozákonní i novozákonní doby měl pro to, co je správné a dobré, velmi citlivé vnímání. 

Podle Starého zákona je hřích nevěrnost vůči závazkům, které člověk dobrovolně přijal na 

základě úmluvy
7
 (smlouva s Hospodinem). Výrazy, kterými Starý zákon označuje hřích, 

jsou převzaty z řeči opisující lidské vztahy: pochybení, nepravost, vzpoura, nespravedlnost, 

dluh atd
8
. Hřích je pro člověka neštěstím a ubliţuje mu. Hříchem člověk nejvíc ubliţuje 

sám sobě. Vzdaluje se jím od Boţí lásky, odklání se od Boha, ztrácí Boţí milost. Člověk 

sám ve své svobodě se odřezává od ţivotodárného kmene. Cestou k návratu zpátky do 

Boţí blízkosti je pokání, uznání viny, prosba o odpuštění a obrácení se k Bohu. V Novém 

zákoně je názornou ukázkou tohoto příběh o návratu ztraceného syna (Lk 15,11-32). Je to 

                                                 
4
 WALTERS G […]: Spasení, in: DOUGLAS J […] D[…](ed.): Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 

1996, 960. 
5
 Srov. TRAPNELL: op.cit., 1141. 

6
 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes 

(ze dne 7. Prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, 12-22. 
7
 Srov. SKOBLÍK Jiří: Přehled křesťanské etiky, Karolinum: Praha 2004, 100. 

8
 Srov. WALLACE R […]S[…]: Utrpení, in: DOUGLAS J[…] D[…](ed.): Nový biblický slovník, Praha: 

Návrat domů, 1996, 1071. 
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vţdy Boţí milosrdenství, které vychází člověku vstříc, a to jako první, na to odkazují 

biblické příběhy v mnoha případech. 

1.3 Chápání zázraku a magie ve starověku 

Pro dnešního člověka není jednoduché proniknout, nebo alespoň nahlédnout do 

ţivota starověkého člověka, jeho chápání a proţívání nejen běţného ţivota, natoţ pak 

výjimečných situací. Zázračné zprávy starověku bychom tedy měli chápat a vykládat 

z pozice této historické doby, kdy nehrálo takovou roli přírodovědecké poznání jako dnes 

pro nás. Stejně tak to platí i o jiných neţ ţidovských (pohanských, islámských 

i křesťanských) zprávách o zázracích. Kromě toho semitské národy se svým jedinečným 

poznáváním Hospodina odlišovaly od okolních národů. Divy a zázraky vypravované 

v rabínském písemnictví popisují Boţí všemohoucnost s vírou, ţe Bůh můţe způsobit 

zázrak, kdyţ vysvobozuje Izraele z nějaké bezvýchodné situace. „Davidovi ben Gurionovi 

se připisuje výrok: „Ţid, který předem nepočítá se zázraky, není realista“. Trochu jinými 

slovy říká totéţ mišna
9
 (v Ta’anit II.4)“: „Ten, který odpověděl Abrahámovi na hoře 

Moria, odpoví i vám a vyslyší vaše volání v tento den. Buď veleben Pane, Vykupiteli 

Izraele“
10

. Velkou roli zde tedy působila víra. Celé Boţí dílo samo je pro biblického 

člověka zázračné
11

. Také bible přináší vypravování o zázracích hlavně pro jejich 

kérygmatickou
12

 výpověď, na to bychom neměli zapomínat. 

Zároveň je zřejmé (Lv 20,1-6), ţe byly v lidových představách rozšířeny předsudky 

a víra v magii, která platila za prostředek ke zvládnutí existence. Pouţívaly se nadále 

amulety a zaklínací formule proti nemocem nebo zlému pohledu. Proroci často lidi 

odkazovali na orientování se na Boha Izraele proti pouţívání modlosluţby a magie
13

. 

                                                 
9
 Mišna je označení starší části Talmúdu. Srov. SCHUBERT Kurt: Ţidovské náboţenství v proměnách věků, 

Praha: Vyšehrad, 1999, 237. Mišna je základem kodifikace ústní Tóry, tedy obrovského souboru analýz a 

výkladů, který původně nebyl zapsán ze strachu, ţe poškodí svatost Tóry. Srov. ROSTEN Leo: Jidiš pro 

ještě větší radost, Garamond, Praha 2004, 233. 
10

 Srov. SCHUBERT: op.cit., 36. 
11

 Hebrejské výrazy pro „zázrak“ mají více vrstev: pele (odpovídá asi lat. miraculum), znamená div jako Boţí 

znamení, podle kterého se má člověk orientovat. Slova ot a mofet znamenají divy jako Boţí znamení, která 

mají i sílu důkazu. V plurálu se tato slova obyčejně překládají pro nás známým výrazem „znamení a 

zázraky“ (např. Ex 7,3). Srov. tamtéţ. 
12

 Kérygma – řec. slovo, doslova „oznámení“. Je to hlásání základního jádra evangelijního poselství (smrti a 

vzkříšení Jeţíše Krista), které z Boţího pověření uskutečňuje církev a které se předkládá jako výzva k víře. 

Srov.: http://www.iencyklopedie.cz/ 
13

 Srov. tamtéţ. 
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1.4 Nemoc a její vnímání ve starověku 

P. L. Entralgo
14

 – španělský badatel v oblasti historie a medicíny, popisuje vnímání 

nemoci v tzv. rozvinutějších primitivních kulturách
15

, které se rozvíjely přibliţně v období, 

které by odpovídalo dobám starozákonním. Zmiňuje nejdříve charakteristické rysy těchto 

starých kultur ve čtyřech bodech: 

1. Rozvíjí se individualita člověka na pozadí společnosti, k níţ jednotlivec náleţí. 

2. Mravní ţivot je sloţitější, a to jako důsledek splynutí různých kulturních typů. Nastává 

nesoulad mezi zvykovou morálkou a právem, mezi tradičními zvyky a nařízeními 

dosud nevyvinutého „státu“. 

3. Lidskému myšlení se přisuzuje větší váha a účinnost. To, ţe člověk rozvaţuje a přemítá 

o tom, na co zaměří svou činnost, nabývá společenského významu. 

4. Významně sílí a tříbí se pocit a poznání viny. V překročení „mravního“ zákona lidé 

nacházejí příčinu všeho zla a všech strastí provázejících lidský ţivot, tedy i nemoci. 

Nemocný Asyřan nebo Babyloňan se totiţ domníval, ţe jeho útrapy jsou vţdy boţím 

trestem (takto však uvaţovaly i ostatní národy patřící k tzv. rozvinutější primitivní 

kultuře). Člověk také začíná pociťovat svou osobní zodpovědnost. 

Kdyţ si autor klade otázku, zda různé národy starověku chápaly trest uloţený 

člověku boţstvem (za který byla povaţována i nemoc) stejným způsobem, dochází 

k závěru, ţe v podstatě ano, ale je určitý rozdíl v tomto vnímání mezi indoevropskými 

a semitskými kulturami. Semita tíhne k chápání přírodních bytostí a sil jako zjevení –

(teofanie), jako něčeho, čím se boţství projevuje navenek. Indoevropan má sklon 

povaţovat je přímo za realizaci boţství. Boţství se uţ v nich ztělesňuje. Tento rozdíl se 

postupem doby stává stále zřetelnějším. 

Jaké bylo tedy starověké poznání toho, proč byl člověk nemocen, a víme vůbec 

něco o tom? Texty psané klínovým písmem na tuto otázku odpovídají dost jednoznačně. 

Nemoc byla povaţována za hřích a mravní poskvrnění. Svoboda starověkého Asyřana byla 

zjevně vázána na boţskou moc a na mravní zákon. Jejich překročení bylo chápáno jako 

vzpoura proti boţské moci, tedy jako hřích, který je právě trestán odnětím dobré pohody, 

                                                 
14

 ENTRALGO Pedro Laín: Nemoc a hřích, Od asyrsko–babylonských kultů k moderní psychoanalýze, 

Vyšehrad, 1995, 17-23. 
15

 Těmito kulturami míní: starověký Egypt, Mezopotámii, Indii a Čínu. Pozdnější vrchol mezi nimi 

představuje helénská kultura. 
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bolestí nebo i chorobou. Asyřané a Babyloňané měli pro to dokonce jeden výraz: „šertu“, 

který znamenal zároveň hřích, mravní poskvrnu, hněv bohů, trest i nemoc. 

Existovaly tři druhy tzv. „patogenního“ trestání
16

: 

1. Přímý zásah rozhněvaného boha. 

2. Odvrácení boţstva od člověka a ponechání ho napospas jeho vlastním silám, takţe se 

stává kořistí zlých duchů, kteří ustavičně působí kolem něho.  

3. Očarování kouzelníkem, coţ byl rovněţ důsledek hříchu. 

Tím byla dána i struktura asyrského a babylonského lékařství. První ošetření 

spočívalo v rituálním úkonu připomínajícím „zpytování svědomí“. Pacient byl podroben 

dotazům, podobným přípravě věřících na zpověď. V kladném případě, kdyţ se nemocný 

přiznal k mravnímu přestupku a byla tím tedy objasněna příčina jeho bolesti a nemoci, se 

mohlo přistoupit k usmiřujícímu aktu: k exorcismu, obětnímu daru, modlitbě, či rituální 

oběti. V případě, ţe nemocný nedokázal ve svých skutcích a myšlenkách odhalit chybu, 

bylo nezbytné řešit to jiným způsobem: obřadem, duchovním postojem, nebo pokusem 

o výklad
17

. U Asyřanů a Babyloňanů tedy léčení příčin nemoci spočívalo hlavně 

v exorcismu, v modlitbě, v obětním daru a v rituální oběti. 

Ve starověku často splývalo poslání či působení kněze a léčitele, (které navazovalo 

zřejmě na pravěký šamanismus). V ţidovském náboţenství se na rozdíl od pohanských 

kultů mezi lékaři a kněţími vţdy důsledně rozlišovalo
18

. Stanovení diagnózy ohledně 

malomocenství představuje výjimku (Lv 13,9-17; L 17,14). V bibli se také titul lékař 

objevuje zřídka. Víme z ní ale, ţe pohanští léčitelé, kteří uţívali magie, si označení lékař 

nezasluhovali, protoţe se nedotazovali Hospodina na jeho vůli (srov. 2 Pa 16,12)
19

. 

  

                                                 
16

 Srov.ENTRALGO: op.cit., 21. 
17

 Obřad spočíval ve věštění s pomocí astrologie a podobných praktik. Kněz – věštec, získal touto cestou 

„diagnózu“. Řešení duchovním postojem – příklad můţeme najít v básni o trpícím spravedlivém – 

babylonský Job. Pokus o výklad měl znamenat zřejmě to, ţe Asyřan soudil, ţe člověk můţe upadnout do 

hříchu, aniţ to chtěl, či postřehl. Před tím se snaţili chránit smírnými obřady. Tamtéţ. 
18

 Srov. TRAPNELL: op.cit., 1138. 
19

 Srov. tamtéţ. 
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2 Pojetí nemoci a utrpení ve Starém zákoně 

Bible líčí utrpení jako něco, co se do stvořeného světa dostalo druhotně: Hospodin 

na počátku stvořil svět jako dobrý (Gn 1,31). Kdyţ do světa vstoupil hřích, přišlo i utrpení 

v podobě konfliktů, bolesti, zkázy, úmorné práce a smrti (Gn 3,15-19)
20

. Hospodin 

nepřestal lidu poskytovat pomoc v tísni. Je to Bůh projevující svou přítomnost a věrnost 

také ve znameních a zázracích, v darech přírody i v mimořádných milostech. Hospodin je 

Bohem smlouvy a zcela nezaslouţenou milostí se vztahuje nejdříve k Izraeli
21

. A je 

opravdu zvláštním tajemstvím, ţe právě Izrael, tak malý národ mezi jinými početnějšími, si 

Bůh vyvolil, aby ho „vyučoval“ a vedl, (srov. Dt,7,6-11). 

2.1 Poselství naděje v Pentateuchu 

Pentateuch
22

 začíná knihou Genesis, na jejímţ začátku jsou popisovány biblické 

pradějiny. Tady Hospodin v šesti dnech tvoří svět se vším, co k němu patří a korunou 

všeho je člověk, Boţí obraz. Teologické poselství knih Starého zákona je nadčasové (i přes 

dobovou podmíněnost); v to věří ţidé i křesťané. A to navzdory tomu, ţe můţe být 

dnešnímu člověku cizí. Věříme, ţe i Starý zákon je slovo Boţí a ukazuje nám, jak Bůh 

s námi jedná, vychovává nás, vyvádí z hříchu, nemoci a utrpení a vede nás po své cestě, 

kterou je spása a výchova k lásce. Kdyţ víme, ţe starozákonní část dějin spásy směřuje 

postupně ke vtělení Boţího Syna můţeme uţ při čtení SZ tuto naději vyjádřit v  těchto 

bodech
23

: 

 Svět, který Bůh stvořil je dobrý – Bůh po dokončení stvoření vyjadřuje, ţe 

„všechno je velmi dobré“ (Gn 1,31). 

 Bůh poţehnal lidskému ţivotu (Gn 1,28;9,1) – ţehná lidskému rodu, Abrahámovi 

(Gn 12,2), Sáře a Izákovi (Gn 17,16) atd. 

 Lidstvo je náchylné ke hříchu – (biblické příběhy popisují neposlušnost a hříšnost 

lidí, kteří se nechtějí řídit Boţí vůlí), ale zákony (např. v knize Levitikus) se 

zabývají odčiněním, nutností pokání a návratu k Bohu. 

                                                 
20

 Srov. WALLACE: op. cit., 1071. 
21

 Srov. RYŠKOVÁ M;.SCHROTTER J; DEML Z.; KAŠPÁREK K: Stručný úvod do Písma sv. SZ, Praha: 

Scriptum, 1991, 81. 
22

 Srov. Pentateuch, Český katolický překlad; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 28–29. 
23

 Srov. tamtéţ 28-29. 
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 Bůh vysvobozuje z kaţdého zla, Bůh ušetří první lidi, Kaina, zachrání z hříšného 

pokolení i Noema. 

 Bůh plní své sliby – které dal Noemovi, Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi 

a Mojţíšovi, aby z nich udělal velký národ. 

 Smlouva a zákon – pouto, vztah a svazek – Abram a jeho potomstvo, zaslíbení 

 Celé dějiny, všechno stvořené spadá do okruhu Boţí prozřetelnosti, všecho je 

v jeho rukou. 

2.2 Vzájemný vztah Starého a Nového zákona
24

 

Dříve neţ se budeme zabývat samotnými perikopami z Písma Starého zákona 

vztahujícími se k tématu uzdravení, připomeneme si zvláštní věc, jakou je vzájemná 

závislost jednotlivých příběhů biblických knih. Nemůţeme oddělovat Starý a Nový zákon, 

protoţe tvoří dohromady jeden celek a oboustranně se doplňují. Rovněţ dokumenty 

Papeţské biblické komise z poslední doby zdůrazňují, ţe křesťané přijímají Starý zákon 

jako Boţí slovo, které je jim také určené. Název „Starý zákon“ daný souboru těchto spisů, 

byl výraz prosazovaný uţ apoštolem Pavlem pro spisy připisované Mojţíšovi (srov. 2 Kor 

3,14-15). Jeho význam se pak od konce 2. století rozšířil na ostatní Písma ţidovského 

národa, sepsaná v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Název „Nový zákon“ pochází podle 

tohoto dokumentu PBK zase z prorockého výroku knihy Jeremiášovy, který ohlašoval 

„novou smlouvu“
25

. 

Je také zajímavé (jak zmiňuje PBK v dokumentu Výklad bible v církvi) ţe uvnitř 

Nového i Starého zákona lze pozorovat různé vedle sebe poloţené perspektivy, někdy ve 

vzájemném napětí. Bible přijala více způsobů, jak interpretovat stejné události, nebo jak 

uvaţovat o vzájemně podobných problémech. Tím vybízí k odmítnutí přehnaného 

zjednodušování a úzkoprsosti
26

. Také to, ţe v jednotlivých biblických knihách nacházíme 

                                                 
24

 Papeţská biblická komise, Ţidovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2004, 15 
25

 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou 

smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je 

vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manţelem, je výrok 

Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: 

Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Uţ nebude 

učit kaţdý svého bliţního a kaţdý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od 

nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích uţ 

nebudu připomínat.“ Jer 31,31, Bible (ČEP). 
26

 Dokument Papeţské biblické komise z 15 dubna 1993, Výklad bible v církvi, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2004, III. A 3. 
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opisy událostí z předchozích dob i opakovaně několikrát znova (někdy jen s malými 

redakčními variacemi), vytváří jednotu celé knihy. Nebo – jak se také někdy říká – celé 

knihovny knih, kterými bible vlastně je. 

Dokument Dei Verbum nám jinými slovy připomíná: „Bůh, který skrze Slovo 

všechno tvoří (srov. Jan 1,3) a udrţuje, dává lidem ve stvořených věcech trvalé svědectví 

o sobě (srov. Řím 1,19-20). Protoţe chtěl otevřít cestu nadpřirozené spásy, zjevil kromě 

toho jiţ na začátku sám sebe prarodičům. Po jejich pádu v nich vzbudil naději na spásu 

příslibem vykoupení (srov. Gn 3,15) a neustále pečoval o lidský rod, aby dal věčný ţivot 

všem, kteří hledají spásu trpělivým konáním dobrých skutků (srov. Řím 2,6-7). Kdyţ 

nastal čas, povolal Abraháma, aby z něho vytvořil velký národ (srov. Gn 12,2-3). Tento 

národ po době patriarchů vychovával prostřednictvím Mojţíše a proroků k tomu, aby ho 

uznal za jediného ţivého a pravého Boha, starostlivého Otce a spravedlivého soudce, a aby 

očekával slíbeného Spasitele. Během staletí tak připravil cestu evangeliu“
27

. 

2.3 Některé starozákonní příběhy s tematikou nemoci a uzdravení 

Podíváme se nyní, jak konkrétně je ve Starém zákoně popisována Boţí uzdravující 

moc. Z velkého mnoţství různých lidských příběhů o strádání, nemoci, těţkostech 

a utrpení, které jsou zachyceny ve Starém zákoně, se nyní zaměříme na některé z nich, ve 

kterých jde o zvláště podivuhodná uzdravení, daná Hospodinem, a to na příběhy Mojţíše, 

Eliáše a Elíši, Chizkijáše, Joba a Tobiáše. 

2.3.1 Mojžíš (Nu 12,1-16) 

Starozákonní příběh uzdravení Miriam z malomocenství28, se stal během putování 

Izraele pouští (po události s křepelkami). Miriam se spolu s Áronem domluvili proti 

Mojţíšovi. Miriam pomlouvala Mojţíše kvůli kúšské ţeně, kterou si vzal. Kromě toho oba 

ze ţárlivosti zpochybňovali Mojţíšovu autoritu (vlastně zcela výjimečné postavení) před 

Hospodinem. Oba připomínali skutečnost, ţe Hospodin kdysi promluvil i skrze Miriam 

a Árona. To je však neopravňovalo Mojţíšovi upírat jeho jedinečné postavení prostředníka 

                                                 
27

 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Boţím zjevení Dei verbum (ze dne 18. 

listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995.3. 
28

 malomocenství bylo jedno z různých nemocí, které člověka Starého zákona poskvrňují a tím vylučují ze 

společensví. Původní hebrejský výraz (cara'at) zahrnuje různé koţní a jiné nemoci – podle mišny (písemné 

uchování ústní tradice Tóry) aţ 72 druhů. Srov. ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, Výklady ke SZ, Praha 

1991, 362. 
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a přímluvce
29

. Pouze Miriam však byla potrestána, pro tento postoj jenom ji Hospodin 

postihnul malomocenstvím
30

. Mojţíš ale za Miriam prosil, (sám ji odpustil) a byl vyslyšen. 

Také Áron se za Miriam přimlouval, ale u Mojţíše. Po sedmi dnech izolace (to byla 

nejniţší výměra trestu a vlastně velmi mírná) byla Miriam očištěna a připojena ke svému 

lidu. Ostatní putující lid zatím čekal, a teprve potom vyrazil na další cestu. 

V tomto příběhu vyniká Mojţíšova pokora – „byl pokornější, neţ všichni lidé 

v zemi“ (Nu 12, 3). Není to jeho vrozená vlastnost, naučil se jí ve sluţbě Hospodinu. 

Dostal od něj opravdu výjimečné postavení. Do tohoto příběhu jsou vloţena Hospodinova 

slova potvrzení, ţe Hospodin sám nemluví k Mojţíšovi jenom jako k prorokům ve 

viděních. S Mojţíšem promlouvá Hospodin jedinečným způsobem: „tváří v tvář jasně, a ne 

v hádankách“ (Nu 12,8). 

Jako malomocenství se ve SZ označuje více různých nemocí, z nichţ některé byly 

vyléčitelné. Ani kněţí ani odborníci neuměli hned rozpoznat bezpečně, o kterou nemoc šlo, 

nezbývalo často neţ vyčkávat a udělat některá opatření, aby se zabránilo šíření případné 

nákazy. Opatření, která byla potřeba udělat jsou podrobně popsána v knize Levitikus
31

. 

Několikrát se ve Starém i Novém zákoně mluví o vyléčení malomocného, nikde ale 

nečteme o léčení postiţených. Kněz se rány ani nedotkne, stav nemocného určuje zrakem. 

Malomocný byl vlastně pokládán za mrtvého zaţiva. Truchlil nad sebou, jako se truchlí 

nad mrtvým (srov. Ez 24,17.22). Vyloučení ze společenství se téměř rovnalo smrti
32

. 

2.3.2 Eliáš a Elíša (1 Král 17) 

Eliáš, (vyznavačské jméno – „mým Bohem je Hospodin“) je poslán Hospodinem 

do Sarepty k jedné vdově
33

, aby se o něho starala. Ta je sice velmi chudá a nemá čím uţivit 

sebe ani svého syna, ale díky tomu, ţe poslechne Eliáše má co jíst ona, on i její dům. Poté, 

co syn váţně onemocní, dokonce i přestane dýchat, ho Eliáš uzdraví (oţiví). Poloţil dítě na 

své loţe a třikrát se nad ním sklonil s voláním o pomoc k Hospodinu. Byl vyslyšen, dítě 

                                                 
29

 Srov. tamtéţ, 436. 
30

 Moţná proto, ţe byla iniciativní a „mluvila“. Srov. tamtéţ.  
31

 Srov. Lv 13-14. 
32 Malomocný je prohlášen za nečistého, nejde jen o hygienická měřítka, ale především o náboţenské 

hledisko. Pro Izraelce byly nemoci důsledkem působení nečistých mocností (Jan 2,7) nebo trestem za 

porušení dobrého Boţího řádu. (v Iz 53 je úděl a vzhled Hospodinova sluţebníka líčen jako úděl a vzhled 

malomocného, jehoţ nemoc a znetvoření jsou způsobeny hříchem lidu). O čistotě a nečistotě malomocného 

měl rozhodnout kněz, který bděl nad tím, aby bohosluţebné řády nebyly přestupovány, protoţe to by uvalilo 

trest na celé společenství. Kněz rozhodoval podle příznaků uvedených v knize Levitikus (srov. Lv 13-14). 

Vyhlašováním kultické čistoty nebo nečistoty bylo chráněno společenství lidu, protoţe Bůh je svatý a do jeho 

společenství nesmí vstoupit nic nesvatého a nečistého. Srov. Výklady ke SZ: op. cit., 362-364. 
33

 Vdovy a sirotci byli podle Mojţíšova zákona pod zvláštní Boţí ochranou. 
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oţilo. Eliáš svým činem zvěstuje, ţe Bůh můţe nejen usmrtit, ale i oţivit, Hospodin je 

vítězem nad smrtí. 

Elíša, učedník Eliáše je poslán do podobné situace, jen je poslán k ţeně (znamenité 

– zámoţné) k Šúnemance. Dítě, které se narodilo (po Elíšově proroctví), však po několika 

letech nečekaně zemřelo. Přivolaný Elíša ho vzkřísí podobným způsobem jako Eliáš 

předtím syna vdovy. Elíšovo jednání připomíná jednání Eliášovo – z pohledu Mojţíšova 

zákona dotýkat se mrtvoly znečišťuje a jejich jednání bylo tedy pováţlivé, ale oba toho 

nedbali. Jsou to symbolické prorocké činy, kterými byla zvěstována Boţí spasitelská 

moc
34

. 

2.3.3 Uzdravení Naamana ze Syrie z malomocenství (2 Král 5) 

Elíša uzdravil i velitele vojska aramejského krále Naamana, tedy z ţidovského 

pohledu pohana. Ten byl také stiţen malomocenstvím. Aramejský král posílá svého 

velitele přímo za izraelským králem, aby ho on uzdravil (na radu malého zajatého 

izraelského děvčátka). Izraelský král se nejdříve vyděsil, ţe jde o „provokaci“, ţe nemá 

takovou schopnost. Kdyţ se o tom však Elíša doslechl, vzkázal, ať pošlou Naamana 

k němu. Naaman se tedy s celým doprovodem k Elíšovu domu dostaví. Prorok vyšle jenom 

vzkaz, aby se sedmkrát umyl v Jordánu. Po počátečním odmítnutí to nakonec Naaman 

udělá a je opravdu uzdraven. Vrátí se poděkovat i s celým doprovodem Elíšovi a vzývá 

Hospodina jako jediného Boha. Elíša nechce přijmout ţádnou odměnu a Naaman si odnáší 

na znamení vděčnosti prsť ze zaslíbené země. Příběh má dohru v potrestání ziskuchtivého 

Elíšova sluhy Gecházího, který je za podvod stiţen malomocenstvím.  

Eliáš a Elíša – tyto dvě prorocké postavy jakoby splývají v jedno poslání. I kdyţ 

Elíša vykonal podle biblického podání víc zázraků neţ Eliáš (co do počtu – a je tady patrné 

přehánění), nepředčil Eliáše významem. Díky Eliášovu působení bylo překonáno 

nebezpečí ztráty víry Izraele v Hospodina. Působení Boha skrze Eliáše bylo srovnáváno 

s působením Mojţíše při vyjití Izraele z Egypta. Mojţíš s Eliášem byli a jsou povaţováni 

za dva největší starozákonní proroky
35

. 

                                                 
34

 Srov. Výklady ke SZ: op.cit., 405. 
35

 ZIÓŁKOWSKI Zenon: Nejtěţší stránky Bible, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, 88-89. 
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2.3.4 Chizkijáš (2 Král 18-20 a Iz 37-39) 

Chizkijáš, judský král, o kterém čteme: „spoléhal cele na Hospodina“ a vytrvale 

k němu lnul, a to je také důvodem pro to, ţe je v bibli chválen
36

. Historicky události jeho 

ţivota patří zřejmě do let před 701 př. Kr. Po těţkých zkouškách s vládou země ohroţenou 

sousedními národy (Asýrií) přichází na Chizkijáše další zkouška v podobě nemoci. Z textu 

není úplné jasné, o jakou nemoc šlo, je zmiňován vřed, a ţe postiţení je smrtelné. Prorok 

Izajáš tomuto králi vyřizuje Boţí vzkaz, ţe zemře, aby napsal panovnickou závěť. Král se 

svou modlitbou obrací sám přímo k Bohu. Otočil se „tváří ke zdi“ – (chce být s Bohem 

sám?) a v slzách prosí Hospodina o uzdravení. Nemyslí jen na sebe, ale i na správu země 

a příslib daný Bohem Davidovi. Král ještě nemá dědice, a pokud umře, vymře s ním 

i Davidův rod, z něhoţ má vyjít Mesiáš
37

. 

Chizkijášova modlitba je vyslyšena, Izajáš je poslán vyřídit králi nový vzkaz od 

Hospodina. Popírá sice jeho dřívější výroky, ale Bůh není osudově vázán ţádným 

zákonem, ani tím, který si sám uloţí. Slyšel a viděl Chizkijášovo pokání a rozhodl se 

prodlouţit Chizkijášovi ţivot o dalších 15 let
38

. Navíc slibuje ochranu: „Budu tomuto 

městu štítem“(Iz 38,6n). Zároveň je vše potvrzeno (kosmickým) znamením: čas se vrátil 

nazpět –  zřejmě na velkých slunečních hodinách – „Achazových stupních“. Toto znamení 

má být králi ujištěním: jako můţe Bůh prodlouţit den (srov. Joz 10,12nn), tak můţe 

prodlouţit i lidský ţivot. Chizkijáš je postaven do protikladu ke svému otci Achazovi, 

který znamení odmítl (Iz 7,11). 

2.3.5 Význam utrpení v knize Job 

Tato kniha je velmi obtíţně vyloţitelná. Patří mezi tzv. „poučné knihy“. Takto 

označované knihy byly sepisovány v celé oblasti starověkého Orientu. Zabývají se 

moudrostí, která je všeobecná, je to moudrost dobře proţívaného ţivota, zdůrazněného 

dobrým vychováním. Tato moudrost učí tomu, aby se člověk přizpůsobil řádu světa, a její 

zachovávání by mělo poskytovat prostředky k šťastnému a úspěšnému ţivotu. Kniha Job 

vznikla pravděpodobně v době po návratu z vyhnanství (nebo ještě v exilu) zřejmě 

počátkem 5. století před naším letopočtem.  

                                                 
36

 Výklady ke Starému zákonu. Díl 2. Knihy výpravné (Jozue aţ Ester), Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1996, 495. 
37

 Výklady ke Starému zákonu. Díl 4. Knihy prorocké (Izajáš aţ Malachiáš), Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1998, 139. 
38

 Srov. tamtéţ, 140. 
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Jedná se zde o příběh trpícího spravedlivého člověka, kterým Job byl. Na první 

pohled však kniha Job popírá dobrého Boha a jeho poţehnání: „Job byl muţ bezúhonný 

a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého“, jak praví Bible
39

. Dostalo se mu poţehnání 

v podobě synů, dcer a majetku. Job přinášel pravidelné oběti Hospodinu. Satan si však 

vyţádal svolení od Boha, aby směl věrného sluţebníka Joba pokoušet. Tímto postupně Job 

přichází o vše, co mu bylo drahé, jeho situace se dramaticky změní, ale zpočátku se 

neobrací na Boha s výčitkami. Naopak, Job říká: „Z ţivota své matky jsem vyšel nahý, 

nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď poţehnáno.“ 

(Job 1,21). 

Satan pokračuje tím, ţe Joba postihne vředy a nemocí po celém těle. V tuto chvíli 

ho přijdou navštívit a potěšit v jeho neštěstí tři přátelé. Jeho ţena ho ještě předtím nabádá, 

aby zlořečil Bohu. „Job slovy nijak nehřeší“, píše se v knize, přitom 3. kapitola začíná 

slovy: „Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno: ‚Je počat muţ.‘ (Job 

3,1)“. Po těchto uvozujících událostech začínají v knize Job dlouhé cykly řečí mezi Jobem 

a jeho přáteli, kteří Jobovi podávají postupně vysvětlení, proč trpí. Přátelé ani sám Job 

nevědí, ţe Jobova strádání pocházejí od Satana, ví to však čtenář knihy. Přátelé Jobovi jeho 

neštěstí všemoţně vysvětlují jako: zkoušku, trest, moţnost odpykat si hříchy, atd. Pro Joba 

jsou to prázdné řeči a trvá na své nevině. Ve své situaci nemůţe a nechce Job přijmout 

koncept odměny a odplaty
40

, který mu vnucují jeho přátelé. Job proţívá, ţe přátelé nevidí 

to, co je pro něho zcela zřejmé. Představuje si dokonce, ţe předstoupí se svou „pří proti 

Bohu“ před soud s vědomím, ţe je v právu (Job 13,18). Zároveň Job pronáší v začátku 

další kapitoly, (čtrnácté), jakýsi ţalozpěv na ubohost člověka, vlastně připouští, ţe toto 

(utrpení) je také lidský úděl. 

Lidské utrpení nemusí být důsledkem lidského hříchu. Můţe být jakousi zkouškou 

a devatenáctá kapitola knihy Job je vítězstvím víry (v opuštěnosti od Boha i od lidí)
41

. 

Dvacátá osmá kapitola nazvaná „Chvála moudrosti“ je klíčem k porozumění celé knihy
42

. 

                                                 
39

 Job 1,1; Bible, ČEP. 
40

 Jde o otázku teodiceje, tedy Boţí spravedlnosti. Tedy ţe existence zla ve světě neruší přesvědčení (víru) 

o existenci svatého, nekonečně dokonalého a dobrého Boha. Srov. RAHNER Karl, VORGRIMLER 

Herbert: Theodicea, in: Teologický slovník, Vyšehrad, 2009, 407. 
41

 Verše 21–27 devatenácté kapitoly knihy Job jsou dnes součástí čtení v katolické liturgii. Význam pro 

křesťanské chápání měl latinský překlad Bible od sv. Jeronýma: … „ ve svém těle spatřím Boha.“ Pro 

křesťanské učení to měl být jeden z důkazů pro vzkříšení mrtvých.
 
„Já vím, ţe můj Vykupitel je ţiv a jako 

poslední se postaví nad prachem“ (Job 19,21). Přátelé Joba jen pomlouvají a odsuzují, ale on očekává 

Obhájce – Vykupitele, kterým je Bůh sám. 
42

 HŘEBÍK Josef: Speciální úvod do Starého zákona II, http://ktf.cuni.cz/~hrebik/spec_uvod_2.html  

(20.5.2011). 
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„Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho 

ţivého, zahalena i před nebeským ptactvem /.../ Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také 

její místo, neboť on dohlédne aţ do končin země, vidí vše, co je pod nebem“ (Job 28, 20-

24). 

Job trpí zřejmě „nezaslouţeně“, na rozdíl od jiných situací ve Starém zákoně se to 

vymyká starozákonnímu přesvědčení o tom, ţe platí tzv. dogma „jednání – 

odplata/odměna“, tedy ţe Bůh dobré jednání odměňuje pozemským štěstím a úspěchem a 

zlé jednání trestá. Job se přes všechny chvíle pochybností aţ zoufalství nikdy neodkloní od 

Boha. Nepochybuje o Boţí moci a svrchovanosti. Dokonce věří, ţe ani smrt ho neodloučí 

natrvalo od Boha. (14,13). Hospodin je Bůh ţivý a Bůh ţivých lidí, smrt nemá poslední 

slovo. Job se odpoutává postupně od pozemských nadějí a nachází pevnější útočiště 

v Bohu. „Kniha Jobova odmítá chápat utrpení jako pouhý trest za zvláštní osobní vinu; vidí 

je ve vztahu k všeobecné vině padlého stvoření a ukazuje směr záchrany“
43

. Tímto má Job 

aţ kristovské rysy. Job, i kdyţ se s Bohem pře a nerozumí mu, na druhé straně 

neochvějným lpěním na něm se projevuje jako představitel ryzí víry
44

. 

2.3.6 Uzdravení v knize Tobiáš 

O době, kdy přesně vznikl tento text, panují nejasnosti (zřejmě ve 3.-5. stol. př. 

Kr.)
45

. Kniha patří mezi tzv. deuterokanonické knihy, vypráví příběh ţidovské rodiny po 

pádu severní izraelské říše přesídlené do Ninive
46

. Tóbit, otec rodiny, je zboţný 

a zachovává zákon i v obtíţných podmínkách zajetí, i kdyţ o všechno přijde a ještě k tomu 

oslepne. Jeho syn Tobiáš je otcem poslán pro peníze do Médie k starému otcovu příteli. 

Zároveň se na scéně objevuje Sára, která po těţkostech, které ji potkaly (přišla ještě 

o svatební noci o sedm muţů) hledá útěchu v modlitbě, stejně jako Tobiáš. Oba jsou 

vyslyšeni a je k nim poslán anděl Rafael
47

. Tobiáš s andělovou pomocí přichází k Sáře 

                                                 
43

 Výklady ke Starému zákonu, Díl 3. Knihy naučné, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 10-

11. 
44

 Tamtéţ. 
45

 RYŠKOVÁ M; SCHRÖTTER J; DEML Z.; KAŠPÁREK K: Stručný úvod do Písma sv. SZ, Praha: 

Scriptum, 1991, 127. 
46

 Jde o text, který zachází lehce s geografickými a historickými údaji – město Rágy se mělo nacházet v 

horách a Ekbatany v níţině ve vzdálenosti dvou dnů chůze. Ve skutečnosti leţely Ekbatany ve výšce asi 

2000 m, a tedy podstatně výše neţ Rágy, a byly od nich vzdáleny asi 300 km. Dále autor vypráví, ţe 

Tobiášův otec, zboţný Tobit, zaţil rozdělení království na izraelské a judské (933 př. Kr.), byl spolu se 

svým kmenem Neftalí odvlečen při asyrských nájezdech (734 př. Kr.) a konečně ţe jeho syn Tobiáš zemřel 

po zničení Ninive (612 př. Kr.) – Tob 4,4-10;14,15. Srov. CHIOLERIO Marco: Blaze tomu, kdo slyší tato 

slova. První setkání se Starým zákonem, Paulínky, Praha, 1997, 237-238. 
47

 Jméno znamená: „Bůh uzdravuje“, sám o sobě Rafael říká, ţe je „Pomocník, syn velkého Slitovníka“,je to 

slovní hříčka se jmény Azarjáš – „Hospodin pomohl“ a Chananjáš – „Hospodin se slitoval“. Bible, ČEP. 
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a vyhání od ní démona, kdyţ se předtím podle Rafaelovy rady spolu se Sárou pomodlí. 

Sára je zbavena kletby a uzdravena. Po svatbě Sáry a Tobiáše se oba v doprovodu Rafaela 

vrátí k Tobiášovi, který je také uzdraven ze slepoty také podle rady Rafaela. Celá kniha 

Tobiáš je prostoupena děkovnými modlitbami k Bohu. Zároveň Rafael všechny 

povzbuzuje slovy: „buď/te dobré mysli“. Kdyţ se na konci příběhu anděl konečně dává 

poznat, pronáší: „Dokud jsem byl s vámi nebyl jsem s vámi z vlastní laskavosti, nýbrţ 

z Boţí vůle. Jemu dobrořečte po všechny dny a pějte mu chválu“ (Tob 12,18). 

Příběh nepodává událost z historie, ale ukrývá v sobě poselství víry. Kapitoly 4-12 

jsou líčením zásahu Boha, který vstupuje po svém do kaţdodenních lidských situací. Bůh 

je vţdy přítomen a nikdy neopustí toho, kdo se k němu obrací v důvěře a ţije věrně podle 

příkazů daných otcům. Aţ později je odhaleno, ţe jde o zásah Boha, který posílá na pomoc 

svým věrným anděly. Nauka o andělu stráţném (z velké části pochází z této biblické 

knihy) je znamením, ţe Bůh pouţívá všech prostředků, aby přispěchal na pomoc lidem, 

kteří mají v něho důvěru. Příklad věrného Tobiáše ukazuje, ţe Hospodin své věrné 

neopouští, jde především o posílení víry ve vedení Hospodinem i v dobách bolestí a 

zkoušek
48

. 

2.3.7 Shrnutí 

Jak vidíme na uvedených příbězích Joba a Tobiáše, nemoc, kterou je postiţen 

spravedlivý člověk (v rozporu s výše popsaným míněním, ţe nemoc je trestem za hřích), 

můţe být i zkouškou věrnosti. Ve Starém zákoně se uzdravování obecně připisuje Boţímu 

zásahu i přes pouţívání léčebných prostředků. Případy zázračného uzdravení se ale 

vyskytují spíš zřídka. Biblický popis zdraví, nemoci a uzdravování je omezen zaměřením 

Písma, které je především teologické, a ne lékařské. Popisy vztahující se k tomuto tématu 

slouţí proto záměru, jehoţ smyslem je zjevování Boha člověku
49

. Starý zákon odkazuje na 

ţivot člověka, který trvale zakoušel ohroţení své existence, hlavně zkušenost viny a smrti. 

Zakoušel ale i spásná (často zázračná) znamení. Zároveň starověký člověk jistě vnímal 

hlavní poselství, které z těchto událostí vyplývá – ţe spása, záchrana ze zla, nebezpečí i 

smrti, nemůţe být dílem člověka
50

. 

  

                                                 
48

 Výklady ke Starému zákonu, Díl 3: op. cit., 20-21. 
49

 Srov. TRAPNELL D[…]H[…]: op.cit., 1135. 
50

 RAHNER Karl, VORGRIMLER Herbert: Spása, in: Teologický slovník, Vyšehrad, 2009, 366-367. 
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3 Novozákonní souvislosti 

3.1 Historické pozadí Ježíšovy doby 

Nyní si přiblíţíme historické souvislosti, ve kterých Jeţíš ţil a působil. Jeţíš se 

narodil v době, kdy byla Palestina pod správou římské říše. Král Herodes Veliký (37-4 př. 

Kr.) byl vazalský panovník pod vlivem Říma, ale jeho vláda znamenala po desetiletích 

nestability pro zemi období relativního klidu. To bylo i díky tomu, ţe v celé římské říši za 

císaře Augusta byl po dlouhou dobu mír (pax Augustiana)
51

. Římané v této době celkem 

respektovali ţidovské náboţenské nároky. Vláda římského císaře Tiberia (14-37 po Kr.) uţ 

ale nebyla tak příznivá vůči Ţidům jako Augustovo panování
52

. 

Herodes Veliký pokračoval v tendenci helenizace Palestiny, které byli otevření uţ 

jeho předchůdci. Zároveň usiloval i o přízeň Ţidů – zaslouţil se o znovuvybudování 

jeruzalémského Chrámu s respektem k posvátným tradicím. Herodes jmenoval i velekněze, 

snaţil se omezit jeho vliv a moc a tím pádem i vliv celé velerady. V jeho nejistém 

postavení v rámci ţidovského národa představovala moc velerady pro něho váţné 

ohroţení. Po smrti Heroda Velikého byla jeho říše rozdělena mezi jeho tři syny, kteří 

vesměs pokračovali v jeho šlépějích, poslední syn Herodes Filip byl nejmírnější. Území 

Judska a Samařska patřilo od roku 6 po Kr. do provinciie Sýrie a bylo spravováno 

místodrţícím (prokurátorem). Tento prefekt/prokurátor měl v rukou vojenskou moc 

i finanční správu oblasti a dohlíţel na soudnictví (měl také právo ukládat trest smrti)
53

. 

S výjimkou pravomocí prokurátora byli Ţidé spravováni veleradou, která měla 71 

členů a v jejímţ čele stál velekněz. Veleradu tvořila v podstatě rodová aristokracie, 

velekněze potvrzovali Římané a to pravděpodobně kaţdý rok znova a za úplatu. Podle 

ţidovského zákona měl být ustanoven na doţivotí, to však nerespektoval uţ Herodes 

Veliký. Centrem ţivota ţidů byl jeruzalémský chrám. Kult byl ve správě velerady 

a velekněze, ti k udrţování pořádku vlastnili chrámovou policii. V chrámu byla 

kaţdodenně přinášena oběť za císaře
54

. Jeţíš byl nedílnou součástí ţidovstva. Byl Ţidem 

své doby, a Tóra byla pro něho samozřejmostí (srov. Mt 5,17-20). 

                                                 
51

 RYŠKOVÁ: op.cit., 23. 
52

 SEGERT Stanislav, Starověké dějiny Ţidů, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, 173. 
53

 Tamtéţ, 171-172. 
54

 Tamtéţ, 34-35. 
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3.1 Sociální rozvrstvení společnosti v Ježíšově době
55

 

V 1. stol. př. Kr. a v 1. stol. po Kr. narůstala v kraji Izraele bída. Mělo na tom podíl 

vykořisťování krále, místodrţících, nebo vlastníků půdy, války, neúroda, plundrování 

a vysoké daně. Rostla zadluţenost, protoţe původně svobodní rolníci se stávali nájemci 

půdy (pak o nich rozhodoval majitel – velkostatkář). Abychom mohli lépe pochopit 

společenskou situaci v Jeţíšově době, přibliţme si vrstvy, z kterých se skládalo 

obyvatelstvo Izraele. Společnost se v zásadě dělila
56

 na elitu a ne-elitu. 

Do elity patřili: příslušníci královského dvora, kněţská šlechta, členové 

velekněţské rodiny, dále také velkoobchodníci a velkostatkáři zastoupeni ve veleradě, ti 

všichni ţili v luxusu. Moţná bychom sem zahrnuli také niţší skupinu tzv. „závislých“, to 

byli: úředníci královského správního aparátu, lokální úředníci, sekretáři, písaři, správci 

majetku, důstojníci (většinou neţidovského původu), celníci, místní soudci a kněţí) Tito 

vedli ţivot bez nadbytku, ale v dostatku. Patřili sem také například znalci zákona – 

zákoníci. 

Do ne-elity patřily tzv. spodní vrstvy (relativně a absolutně chudí), které tvořili: 

drobní obchodníci, řemeslníci, hostinští, také velký počet kněţí, drobní zemědělci, rybáři. 

Ţili nad existenčním minimem, mohli mít jistý majetek a váţnost. Do této vrstvy relativně 

chudých patřila zřejmě Jeţíšova rodina a většina jeho učedníků. V době svého veřejného 

působení se Jeţíš i se svými učedníky často pohyboval na úrovni absolutně chudých, kteří 

měli hlad a neměli kde bydlet. Dále to byli lidé zcela chudí – těchto lidí bylo nejvíc – 

drobní zemědělci, které nestačila půda uţivit, nájemci půdy, námezdní dělníci, většina 

otroků a propuštěnců z otroctví. Na spodní hranici společnosti stáli ţebráci – většinou 

slepí, chromí, zmrzačení, hluchoněmí, duševně nemocní. Skutečně postiţení lidé byli 

odepsání nejen hospodářsky, ale především náboţensky: byli vyloučeni z plné účasti na 

chrámovém kultu. Patřili sem i malomocní. 

Jeţíš se pohyboval z velké části svého působení právě mezi těmito lidmi na okraji 

společnosti. Uzdravení nemocných a postiţených Jeţíšem mají podobný účinek jako jeho 

stolování a společenství s hříšníky a lidmi na pokraji společnosti: vnáší do situace 

postiţených lidí světlo a naději a činí je lidmi vyvolenými Bohem. 

                                                 
55

 Srov. RYŠKOVÁ: op. cit., 170-174. 
56

 Tamtéţ, převzato z: STEGEMANN, E.W.– STEGEMANN, W.: Urchristliche Sozialgeschichte. Die 

Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt. Stuttgart – Berlin – Köln, 

Kolhammer, 1995, 170-174. 
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3.2 Uzdravení Ježíšem z různých nemocí a antičtí divotvůrci 

Jeţíš nebyl jediným známým divotvůrcem, o kterém se vyprávělo, ţe koná zázračné 

skutky. V Ţidovských staroţitnostech vypráví Josephus Flavius o jakémsi Eleazarovi, 

který vysvobozoval posedlé od zlých duchů. Je znám také pohanský divotvorce Apollonius 

z Tyany (1. století po Kr.)
57

. V rabínské literatuře jsou doloţeni čtyři podobní muţi. 

Shodou okolností dva z nich byli Galilejci. Abba Chilkiju byl námezdní dělník, druhý 

Galilejec uznávaný rabi Chanina ben Dosa, váţený učitel z 1.století po Kr. ţil generaci po 

Jeţíšovi a proslul zázraky uzdravování
58

. Kromě toho zmiňují spisovatelé starověku 

i římské císaře
59

 jako divotvorné spasitele
60

. Lidé Jeţíšovy doby v Palestině nepochybovali 

o tom, ţe jde skutečně o zázračná uzdravení, ţe Bůh můţe působit tímto mimořádným 

způsobem
61

. 
 
Jde nám v této práci o to odlišit Jeţíšovy skutky od činů mnoha jiných 

„divotvůrců“. Protoţe, jak píše Limbeck v komentáři k Markovu evangeliu: „Rozhodující 

otázka vzhledem k jakýmkoli mimořádným činům v antice nezněla: „Je to skutečné 

zázrak?“, ale: „Kdo zde v hloubi působí? Je to dobrá nebo zlá moc? Bůh nebo satan?“ Lidi 

Jeţíšovy doby totiţ nezaměstnávaly přírodovědecké otázky, (jako nás dnes) při pohledu na 

divy, které se mezi nimi staly, je zajímal řečeno dnešními slovy, teologický pohled. 

  

                                                 
57

 Srov. LIMBECK Meinrad, Evangelium sv. Marka. Malý stuttgartský komentář – Nový zákon 2, Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 52-53 . 
58

 FLUSSER David: Jeţíš, Praha, Oikoyméné, 2002, 97. 
59

 „I oficiální kult prošel v 1. stol. po Kr. změnami. Zvláště na Východě, kde zboţšťování vládců jiţ mělo 

svou historii, se uplatňovaly sklony povaţovat císaře za boţského a začleňovat ho do panteónu. Jiţ 

Augustus byl zdraven boţskými atributy; on sám však za svého ţivota zboţštění odmítal. Po smrti se mu 

však této pocty dostalo. Caligula usiloval o vztyčování boţských soch ke své poctě a Nero se povaţoval za 

boţského.“ BROŢ Jaroslav: Historické, kulturní a náboţenské pozadí NZ, http://ktf.cuni.cz/~brozj/ 

(29.6.2011). 
60

 SEUTONIUS, Ţivot císařů, Vespasián , – odkaz je z knihy LIMBECK Meinrad, Evangelium sv. Marka. 
61

 Srov. LIMBECK Mk: op. cit., 52-53. 
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4 Ježíšovy skutky uzdravení z nemoci 

V této kapitole se chci zabývat bliţším pohledem na jednotlivé příběhy uzdravení 

v Novém zákoně, předně na ty, které jsou zachyceny v evangeliích. Tyto Jeţíšovy činy 

dělím podle čtyř typů, do čtyř podkapitol, a to: 

1) uzdravení z nemoci; 

2) uzdravení z tělesného či smyslového postiţení; 

3) vzkříšení z mrtvých; 

4) vyhánění zlých duchů nebo uzdravení z duševní choroby. 

Budu vycházet z dostupných komentářů v češtině, a pokud to bude moţné, zaměřím 

se více na evangelium sv. Marka
62

. Pro výběr perikop o uzdravení vycházím z pojednání 

Jaroslava Broţe
63

, s názvem „Zázraky“. 

4.1 Uzdravení Petrovy tchýně (Mt 8,14-15; Mk 1,29-31; Lk 4,38-39) 

Tato událost se vyskytuje u všech tří synoptiků, za účasti prvně povolaných čtyř 

apoštolů, dvojic bratrů: Šimona (Petra) a Ondřeje, Jakuba a Jana. U Marka je popis této 

události prvním z osmi vyprávění o uzdravení
64

. Podle Lukáše, který sice vychází 

z Markova evangelia, ještě učedníci nebyli povoláni (to je aţ v následující páté kapitole 

Lk). Jenom u Mt je událost popisovaná tak, ţe ţena po uzdravení obsluhovala Jeţíše, (ve 

zbývajících evangeliích slouţí „jim“ – všem). V textu, a to ani u Lukáše, se o démonické 

moci přímo nemluví – pouze u Lk jedná Jeţíš s horečkou jako s démonem
65

. Příběh se 

odehrál v domě Šimona Petra v Kafarnaum
66

. Není řečeno nic bliţšího o povaze nemoci, 

jen o „horečce“. Ta ţenu opustila okamţitě poté, co ji Jeţíš vzal za ruku. Vlastní 

uzdravující gesto – uchopení za ruku, nebo dotek – je velmi častý způsob, kterým Jeţíš 

jedná a uzdravuje. Také slovo „pozvedl“ se vícekrát vyskytuje při Jeţíšových uzdraveních. 

                                                 
62

 Také z důvodu tzv. „Synoptické otázky“, za předpokladu, ţe Markovo evangelium mohlo být napsáno jako 

první. 
63

 BROŢ Jaroslav: Zázraky http://ktf.cuni.cz/~brozj/ 15.5.2011 
64

 Srov. DONAHUE John R. – HARRINGTON Daniel J.: Evangelium podle Marka. (Sacra Pagina, sv. 2), 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 99. 
65

 Horečka bývala totiţ někdy připisována i působení démona. MÜLLER Paul-Gerhard: Evangelium sv. 

Lukáše. Malý stuttgartský komentář – Nový zákon 3, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1998, 

55. 
66

 Kafarnaum je vesnice, v níţ Jeţíš patrně delší dobu bydlel a s níţ jsou v křesťanské tradici spojovány 

Jeţíšovy zázraky. (Mk 1,21). Srov. POKORNÝ: op.cit., 29. 
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Jak píše Petr Pokorný: „Ale protoţe výzva „vstaň“ je i v Jeţíšově dochovaném aramejském 

výroku, je pravděpodobné, ţe Jeţíš opravdu tak mluvil a jednal“
67

. Tato událost uzdravení 

se odehrála v soukromí Šimonova domu, poté co Jeţíš veřejně v synagoze vyhnal 

nečistého ducha z posedlého člověka. Tímto typem Jeţíšových činů se budeme zabývat 

v další části práce. 

4.2 Ježíš jediným dotekem uzdravuje malomocenství (Mt 8,1-4; Mk 1,40-45; 

Lk 5,12-16) 

Pojmem „malomocenství“ (podrobněji Lv 13-14) jsme zde uţ rozebírali v příběhu 

o uzdravení Mirijam a Naamana Syrského. Lidé takto postiţení museli ţít izolovaně od 

zdravých lidí a volat „nečistý, nečistý“, případně vydávat nějaké zvuky, cinkání, 

a podobně, aby byli rozpoznatelní. Fyzický kontakt s těmito osobami činil člověka rovněţ 

nečistým. Malomocenství ve vlastním slova smyslu bylo povaţováno za rovné smrti a jeho 

vyléčení za stejný zázrak jako vzkříšení z mrtvých
68

. U Matouše následuje tento příběh po 

Horském kázání, kdy šlo za Jeţíšem „mnoho zástupů“, u Lukáše po zázračném lovu ryb, 

kdy učedníky „pojal úţas“. Jedině u Marka se tato událost odehrává uţ v první kapitole, 

potom, co Jeţíš vyšel časně ráno z domu na opuštěné místo, aby se tam modlil. Matouš 

vynechává popis Jeţíšových emocí (pohnutí lítostí, jak uvádí Mk). 

Jeţíš se sám mohl stát rituálně nečistým (podle Lv 5,3). V Novém zákoně je jeho 

dotek líčen opačně, totiţ jako čin, který uzdravuje druhého
69

. (V lidovém lékařství byl 

dotek pokládán za magický přenos síly)
70

. Jeţíš dodává: „Chci, buď čistý“
71

. Pouze u 

Lukáše se vyskytuje popis, ţe nemocný byl „plný malomocenství“, to po Jeţíšově zákroku 

„odešlo“. U všech třech synoptiků Jeţíš uzdravenému přikazuje, aby nikomu nic neříkal, 

ale šel a ukázal se knězi a obětoval za své očištění. Kněz měl povinnost postiţené 

prohlédnout a rozhodnout, zda jsou malomocní, nebo čistí
72

. Jedině v Markově verzi 

                                                 
67

 Srov. tamtéţ, 46. 
68

 Srov. DONAHUE John R. – HARRINGTON Daniel J: op. cit., 103. 
69

 Srov. HARRINGTON Daniel. J.(ed): Evangelium podle Matouše. (Sacra Pagina, sv. 1) Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2003, 137 
70

 Srov. POKORNÝ Petr: Výklad evangelia podle Marka, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 

v Praze, Edice Kalich, 1981, 46. 
71

 Tamtéţ: „Je to vysvětleno jako projev lásky a smilování, ne jako výraz zdrcující převahy“  
72

 Srov. JOHNSON Luke Timothy – HARRINGTON Daniel J.(ed): Evangelium podle Lukáše. (Sacra 

Pagina, sv. 3) Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 113. 
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uzdravený všude rozhlašuje, co se mu stalo, ačkoliv měl nařízeno Jeţíšem uchovat událost 

v tajnosti
73

. 

Příkazy k mlčení dává Jeţíš především lidem, které zázračně uzdravil. Jeţíš se snaţí 

svou zázračnou sílu pokud moţno skrývat. Nestojí o senzační získání pozornosti na 

veřejnosti. Zde se musíme zastavit u tzv. „mesiášského tajemství“, které je nejzřetelnější 

v Markově evangeliu
74

. Jeţíš nejvíc podivuhodných činů – zázraků – vykonal právě 

v tomto, co do délky, nejkratším evangeliu. Všichni z toho můţou poznat, ţe Jeţíš je Boţí 

syn. Je zde však zároveň nebezpečí, ţe toto tajemství lidé nepochopí správně, proto Jeţíš 

často nařizuje, „aby to nikomu neříkali“. Čas pro svědectví o těchto činech má přijít totiţ 

aţ po Jeţíšově zmrtvýchvstání. Nejen lid a Jeţíšovi protivníci Jeţíše a jeho poslání 

nechápou, nechápou je často ani jeho učedníci
75

. 

4.3 Uzdravení deseti malomocných (Lk 17,11-16) 

Vyskytuje se pouze u Lukáše a svým způsobem představuje pokračování 

předchozího příběhu. Zde není potřeba ani Jeţíšův dotyk, a dokonce ani slova, aby bylo 

uzdraveno hned najednou deset lidí. Jeţíš je rovněţ posílá za kněţími, aby se jim ukázali 

(viz předchozí kapitola) – a v ten moment – jsou všichni uzdraveni. Podivná je jejich 

reakce, kdyţ jen jeden z nich velebí Boha a vrátí se k Jeţíšovi, aby mu poděkoval. Tento 

vděčný vyléčený byl navíc cizinec, Samařan, („Ţidé se totiţ se Samařany nestýkají“, jak 

čteme například u Jana – Jan 4,9). Pointou je zřejmě kontrast v chování tohoto jediného 

a zbylých devíti uzdravených. V Novém zákoně jsou právě nejuboţejší lidé často adresáty 

Jeţíšovy pomoci. Tito lidé (chromí, slepí, zmrzačení, duševně nemocní ale i malomocní), 

stáli na nejniţším ţebříčku společnosti a byli odkázáni na ţebrotu
76

. Ţidé byli vedeni 

k dávání almuţen, tak mohlo být někdy i výnosné mít dobré místo k ţebrání. Těch devět 

uzdravených bylo dříve malomocných, ale malomocenství, jak jsem popsala uţ dříve, 

úplně vylučovalo takto postiţené ze společnosti. Jeţíšova slova určená uzdravenému, který 

přišel poděkovat, jsou: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila“. Můţeme se ptát, zda zbylých 

devět bylo zachráněno, jestli snad nepromarnili svou šanci. Protoţe Jeţíš nabízí něco víc, 

neţ fyzické zdraví a tomu jedinému vděčnému dává i jistotu Boţí blízkosti. 

                                                 
73

 Srov. MÜLLER Paul-Gerhard: Evangelium sv. Lukáše. Malý stuttgartský komentář – Nový zákon 3, 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 61 
74

 Srov. POKORNÝ: op. cit., 8-12. 
75

 PORSCH Felix, Mnoho hlasů jedna víra, Zvon, České katolické nakladatelství Praha, 1993, 77-80. 
76

 Srov. RYŠKOVÁ: op. cit., 172-173.  
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4.4 Žena trpící dvanáct let krvácením (Mt 9,20-22; Mk 5,25-34; Lk 8,43-48) 

Tato epizoda je u všech tří synoptiků vloţena doprostřed příběhu o vzkříšení 

Jairovy dcery (o tom viz dále v kapitole o vzkříšení). Jeţíš se potřebuje dostat z davu lidí 

na břehu, kam se dostal při cestě za dívkou (dcerou představeného synagogy Jaira). V davu 

lidí, který se na něho tlačil, se ho kdosi dotkl a Jeţíš ucítil, ţe z něho vyšla moc, ţe se ho 

někdo dotkl s vírou a byl uzdraven
77

. Byla to ţena trpící uţ dvanáct let krvácením, které ji 

činilo trvale nečistou a vyčerpanou, navíc vyloučenou ze společnosti. Proto po svém 

odváţném činu a hlavně uzdravení padá s úctou, bázní a chvěním Jeţíšovi k nohám. (Tento 

detail u Mt chybí). „Dcero, tvá víra tě zachránila“ – věta má stejné znění ve všech třech 

verzích. Patrističtí autoři i současní badatelé popisují ţenu s krvotokem jako vzor víry. Jan 

Zlatoústý ji vyzdvihuje jako první ţenu, která se přiblíţila k Jeţíšovi na veřejnosti, a také 

ţe v tomto vyprávění Jeţíš pouţívá její víru k tomu, aby povzbudil malou víru 

představeného synagogy (Jaira, který prosí v této perikopě za svou dceru). Jeţíš svým 

jednáním ukazuje, ţe potřeby trpících se stávají normou jeho konání bez ohledu na 

společenská tabu a konvence
78

. Zároveň je zřejmé, jak Jeţíš vychází ţeně vstříc, i kdyţ 

učedníci ho od toho snad aţ zrazují. Následné povzbuzení: „buď dobré mysli“ – je 

podobné jako v Tobiášově příběhu pozdravení od anděla Rafaela. 

4.5 Služebník/syn setníka z Kafarnaa (Mt 8,5-13; Lk 7,1-10; Jan 4,46-54) 

Tato událost chybí u Marka. Opět se odehrává v Kafarnaum
79

 a jde o tzv. uzdravení 

na dálku. V Lukášově verzi k Jeţíši přistupuje římský setník, ale zprostředkovaně přes 

takzvané „ţidovské starší“. Prosí Jeţíše jejich prostřednictvím, aby přišel, a uzdravil jeho 

otroka. Ti o setníkovi vypráví jenom to nejlepší, ţe má rád Ţidy, a dokonce jim postavil 

synagogu. Je tedy jako pohan váţen a ctěn (a nemusel by se povaţovat za nehodného 

a proto hledat zprostředkovatele). Nastává paradoxní situace, kdy sami Ţidé se přimlouvají 

za pohana. Jeţíš jde s nimi, a dokud je na cestě, setník posílá druhou skupinu 

zprostředkovatelů (pohanské přátele), aby setníkovým jménem řekli Jeţíšovi, ţe nemá 

                                                 
77

 „Křesťanské podání zde zdůrazňuje motiv, ne představu a psychický stav a tím motivem je tady víra: jako 

důvěra a sebeodevzdání se Bohu“. POKORNÝ: op.cit., 118. 
78

 Srov. DONAHUE J. R. HARRINGTON D. J.: Evangelium podle Marka. Sacra Pagina, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006, 193. 
79

 Kafarnaum, časté místo Jeţíšova působení, leţelo na severním břehu Galilejského jezera, na hranicích 

mezi správní oblastí Antipovou a Filipovou. Byla zde celnice a mohla tady sídlit vojenská posádka. 

Archeologické nálezy zřejmě potvrzují údaje z evangelií: byl tam nalezen dům, který mohl patřit apoštolu 

Petrovi. Velmi chudý s pozůstatky rybářského řemesla mohl být postaven před začátkem letopočtu a mezi 

roky 50 aţ 100byl zřejmě upraven na křesťanskou svatyni. 
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chodit do pohanského domu, ale ať laskavě uzdraví sluţebníka svým mocným slovem
80

. 

Setník nazývá Jeţíše Pánem a Jeţíš ţasne nad silou víry tohoto pohana, jakou nenalezl ani 

v Izraeli. Podle Müllera
81

 důvodem k zařazení tohoto vyprávění Lukášem do evangelia 

byla obrana proti těm, kteří chtěli vidět v Jeţíšově okruhu jenom Ţidy a odmítali přijímat 

pohany. Tato kritika víry Ţidů je u Lk pointou perikopy. Podle badatelů toto vyprávění 

nalezli Lukáš i Matouš v prameni Q. V kaţdé variantě příběhu je jiný výraz pro toho, kdo 

má být uzdraven. Můţe to pramenit z toho, ţe řecký výraz pais je dvojznačný – můţe 

znamenat jak dítě, tak sluţebník. To se projevuje v odlišném ztvárnění: u Lk 7,2 – „otrok“ 

(dúlos), u Jan 4,46 – „syn“ (hyios). Matoušovo evangelium popisuje stav „sluţebníka“ 

nejpodrobněji: leţí ochrnutý a trpí. 

Tento příběh má u Jana některé odchylky. Vystupuje v něm královský úředník 

a jeho nemocný syn a vyprávění je oproti Lukášovi zestručněno. Na ţádost úředníka: 

„Pane, přijď, neţ moje dítě umře,“, Jeţíš jenom odpovídá: „jen jdi, tvůj syn je ţiv“. Kdyţ 

otec přišel domů, našel syna uzdraveného a uvěřil: „on i všichni v jeho domě“. Víra 

úředníka v Jeţíšovo slovo nemá za následek jenom to, ţe se stal zázrak, ale dostalo se mu 

zároveň i poznání
82

. Jan klade také jiné důrazy. Zatímco Lukáš a Matouš staví víru pohana 

do protikladu s nedostatkem víry Ţidů, Janovi jde o víru v Jeţíšovo slovo, nezakládající se 

jen na zázracích
83

. 

4.6 Horečka a úplavice na Maltě
84

 (Sk 28,8-9) 

Líčení plavby po moři i okolnosti s tím spojené byly oblíbeným motivem v antické 

literatuře. Lukášovi, autorovi Skutků apoštolských zřejmě slouţily jako předloha. Během 

cesty z Cesareje do Říma, kam byl Pavel odeslán jako vězeň (a také po bouři na moři 

a dramatických okolnostech ztroskotání), se ocitáme s ním i jeho průvodci na Maltě. Pavel 

vlastně všechny předtím zachránil od ztroskotání, pak byl v očích místních maltských lidí 

uveden jako ten, komu neublíţil ani had, kterého z ruky setřásl do ohně. To způsobilo, ţe 

byl v pohledu místních lidí bohem (28,6). Publius byl přední muţ ostrova Malty, který 

                                                 
80

 Zvolání: „Pane, neobtěţuj se“ uvádí jenom Lukáš, „ale řekni slovo“ (doslova řekni slovem), toto setníkovo 

přesvědčení, ţe Jeţíšova moc nevyţaduje jeho fyzickou přítomnost, je znamením úcty. Srov. JOHNSON 

Luke Timothy – HARRINGTON Daniel J.(ed): 140. Tato slova jsou součástí modlitby v katolické 

bohosluţbě a to těsně před přijímáním eucharistie. 
81

 Srov. MÜLLER: op. cit., 75-76. 
82

 Srov. MOLONEY Francis J.: Evangelium podle Jana, Sacra Pagina, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005, 175-181. 
83

 PORSCH Felix: Evangelium sv. Jana, Malý stuttgartský komentář – Nový zákon 3, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, 50-52. 
84

 Srov. KLIESCH Klaus: Skutky apoštolů, Malý stuttgartský komentář – Nový zákon 5, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1999, 136-138. 
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ztroskotané i s Pavlem přátelsky přijal a tři dny hostil. Jeho otec leţel s horečkou 

a úplavicí. Pavel nemocného proto navštívil, modlil se za něho, vloţil na něho ruce 

a uzdravil ho. Poté se začali scházet i jiní nemocní a ti byli také uzdravováni
85

. Pavel, který 

na začátku přišel s ostatními jako ztroskotanec k maltským s prosbou o pomoc, sám 

nakonec pomáhá těm, kdo jsou nemocní, jako křesťan, který zde nedisponuje Boţí spásou, 

ale prosí o ni. 

  

                                                 
85

 Srov. tamtéţ: souhrnná poznámka o uzdravování tak, jako i na jiných místech u Lukáše: (srov. Lk 5,15; 

6,18; Sk 5,16; 10,38; 19,11.12). 
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5 Uzdravení Ježíšem z tělesného či smyslového postižení 

5.1 Uzdravení neslyšícího (hluchoněmého) (Mk 7,31-37) 

Jedná se opět o uzdravení dotekem, coţ je běţným způsobem Markových 

uzdravení. „Jeţíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému, územím 

Dekapole“
86

. Marek chtěl vyjádřit, ţe Jeţíš se nestranil pohanů. Kde přesně se příhoda 

stala, není naznačeno. K Jeţíši je přiveden hluchý
87

 a pravděpodobně i němý člověk. „Vzal 

ho stranou od zástupu, vloţil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka“ (Mk 7,33). 

V antickém i ţidovském světě (na některých místech dodnes) byla slinám nebo plivnutí 

přikládána léčivá moc
88

. Celé uzdravení má jasnou strukturu šesti úkonů: odvedení 

nemocného stranou, vloţení prstů do uší, plivnutí, dotknutí se jazyka, hlubokého 

povzdechu a příkazu k uzdravení. 

Zde jde o Jeţíšovo slovo: „effatha,“ které způsobuje uzdravení. Někteří autoři
89

 

tvrdí, ţe jde o řecký přepis imperativu hebrejského slovesa v nifalu. Většina se však 

domnívá, ţe jde o aramejský imperativ eppatach – od slovesa petach (otevřít). Uţívání 

cizích slov jako zaklínadel je v magických papyrech a exorcismech běţným motivem. Tato 

slova mají často podobu nesrozumitelných slov – typu „abrakadabra.“ Ať je funkce 

aramejského pojmu v předmarkovské tradici jakákoli, Marek ji činí srozumitelnou svým 

překladem („otevři se“), takţe toto slouţí jako mocné slovo, které osvobozuje nemocného 

člověka od neduhů, ale ne jako magické zaklínadlo (srov. Ex 4,11). 

Kdyţ se vrátíme k moţným souvislostem této perikopy se starozákonními texty, 

zjistíme, ţe závěrečný verš, kdy se lidé po Jeţíšově činu divili a říkali: „Dobře všecko 

učinil“(srov. Mk,7,37), se podle komentářů
90

 nabízí jako ozvěna knihy Genesis
91

: „Bůh 

viděl, ţe všechno, co učinil, je velmi dobré.“ Jeţíšovy činy obnovují padlé stvoření a také 

předjímají očekávaný mesiášský věk. Podobně další slova: „I hluchým dává sluch a 

němým řeč,“ (Mk,7,37) jsou podle komentářů naráţkou na Iz 35,5-6: „Tehdy se rozevřou 

                                                 
86

 To byla oklika, jako bychom jeli z Brna do Prahy přes Plzeň – Srov. POKORNÝ: op. cit., 154. 
87

 Řecké slovo kófos znamená „hluchý“, zatímco mogilalos „těţce mluvící“). To se v bibli povaţuje za 

tragický úděl. (Ţ 38,13) líčí utrpení hluchých lidí od narození, jak je proţívají mnozí i dnes. Některé 

překlady, například syrský, interpretují tento pojem, jako naprostou neschopnost mluvit. Moţná, ţe 

postiţený jistou schopnost řeči měl, mogilalos – se v Novém zákoně vyskytuje pouze zde a pak pouze v 

(LLX: Iz 35,6). Srov. DONAHUE HARRINGTON: op.cit., 249-253. 
88

 Srov. tamtéţ, 250 
89

 Srov. DONAHUE HARRINGTON: op. cit., 250. 
90

 Srov. tamtéţ, 251. 
91

 V Septuagintě: Srov. Gn 1,31 Bible, ČEP. 
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oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého 

bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.“ V tomto textu je vrácení 

sluchu součástí nového dne spásy nebo vnitřní proměny. 

5.2 Uzdravení slepého z Betsaidy (Mk 8,22-26) 

Betsaida
92

 byla rybářské městečko/vesnice na břehu Galilejského moře. V této 

perikopě vzal Jeţíš nejdříve slepého za ruku
93

. Uzdravení probíhá sloţitěji a pomaleji 

a dochází k němu stranou od učedníků i zástupu lidí z vesnice. Dotkl se slinou jeho očí, 

vloţil na něho ruce. Slepý pozvedl oči a nemohl rozeznat lidi od stromů, (to potvrzuje, ţe 

někdy dřív uţ viděl). Jeţíš slepému znovu vloţil ruce na oči: „slepý prohlédl, byl uzdraven 

a viděl všecko zcela zřetelně“ (Mt 8,25). Jde tady o trojí stupňovité vyjádření účinku 

Jeţíšova skutku, zřejmě pro zdůraznění dokonalosti vyléčení. Mezi tímto a předchozím 

příběhem, (Mk 7,31-37 a 8,22-26) je řada jazykových podobností. A oba jsou zakončeny 

příkazy k mlčení
94

. K tomu blíţe viz text na straně 24 o mesiášském tajemství. 

Jde o první uţití slova tyflos (slepý) v tomto evangeliu a první uzdravení slepého 

člověka u Marka. Matouš na rozdíl od Marka toto slovo uţívá často, hlavně ve zprávách o 

hromadných uzdraveních. Jeţíšův příkaz: „Ale do vesnice nechoď“ – zřejmě nebydlel ve 

vesnici, ale jinde v okolí – nemá chodit mezi lidi a vyvolávat rozruch. Uzdravení se děje 

postupně a snad proto Matouš tento příběh vynechává, zřejmě si Jeţíšovu moc 

představoval bezprostředněji
95

. Událost nenajdeme ani u Lukáše.  

5.3 Slepý Bartimaios (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43; Mt 20,29-34 – dva slepí) 

Tato událost se vyskytuje u všech synoptiků a popisuje uzdravení slepého ţebráka 

Bartimaia nebo u Mt dvou slepců. Ti ve všech variantách příběhu shodně neprosí o peníze, 

nýbrţ o uzdravení. V Markově evangeliu je jeho jméno jedno z mála osobních jmen, které 

autor uvádí
96

. Způsob uzdravení je velmi rychlý: „Jdi, tvá víra tě zachránila“. Jeţíš zde 

nepronáší ţádné uzdravující slovo ani nepouţívá dotek. Pouze Jeţíšovo prohlášení, ţe 

Bartimaia/dva slepce jeho/jejich víra zachránila. U Marka je v řeckém textu sloveso sózein, 

které můţe označovat jak tělesné, tak i duchovní uzdravení, dokonce spasení, (viz ţena 

                                                 
92

 Viz Jan 1:44: „Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova“. 
93

 K mocnému uzdravujícímu doteku viz (Mk 1,41 a 7,33). 
94

 Výzva k mlčení, i její nedodrţení, můţe vyjadřovat nezadrţitelnost Jeţíšovy moci. Srov. POKORNÝ: op. 

cit., 155. 
95

 Srov. tamtéţ, 164. 
96

 Srov. DONAHUE HARRINGTON: op. cit., 323-326.  
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s krvotokem v Mk 5,34 – stejné slovo)
97

. U Marka muţ nazývá Jeţíše na konci perikopy 

pouze rabbuni (učiteli), na rozdíl od Lukáše, kde je uvedeno: Kyrios – Pán. V českých 

překladech je ale ve všech synoptických verzích stejné slovo: „Pane“ (ať vidím).  

U Lukáše je tento příběh před příběhem o Zacheovi, (který má jen Lukáš) a tvoří 

spolu s ním celek, proto Lukáš uvádí na začátku, ţe Jeţíš přichází k Jerichu
98

. Ostatní dva 

synoptikové uvádějí událost aţ Jeţíšovým odchodem z města (Jericha). Lukáš nepouţívá 

slovo ţebrák
99

, ale jen sloveso „ţebral“. Slepý je jeden z chudých a vyvrţených lidí. 

Ţebrání bylo v tehdejším světě stejná hanba jako v dnešním, jak dokazuje úvaha 

nepoctivého správce „ţebrat se stydím“ (srov. Lk 16,3). Zvolání: „Jeţíši, synu Davidův, 

smiluj se nade mnou“ můţe znít jako ţádost o almuţnu, proto se jej kolem stojící snaţili 

umlčet. On si však ţádá, aby viděl: „Pane, ať opět vidím“. Slovo „Pane“ (Kyrios) má vztah 

k titulu  „Syn Davidův“. 

U Matouše je verze příběhu o dvou slepcích, který koresponduje s příběhem 

o Bartimaiovi u Marka a Lukáše, (podle Harringtona Matoušova záliba ve zdvojování 

nebyla uspokojivě vysvětlena
100

). Matouš vypustil některé detaily, i jméno Bartimaios, 

a označení dvou slepců za ţebráky. Vypadá to, ţe Matouš nepřisuzuje takovou důleţitost 

příběhu o Bartimaiovi jako Marek. Jediný Matouš, však uvádí slova, ţe Jeţíš se:„smiloval“ 

nebo: „byl pohnut soucitem“, tedy výraz vyjadřující emoce (řec. splanchnistheis)
101

 tj 

hnulo se v něm nitro.  

U těchto perikop se zastavíme u titulu, kterým je Jeţíš označen, a to u všech 

synoptiků, „Syn Davidův“. Je to titul, který označuje obnovitele davidovské říše – pravého 

Mesiáše – Pomazaného Hospodinova. Křesťané chápali zpětně celý Jeţíšův ţivot před 

vzkříšením jako ţivot Mesiáše, syna Davidova (Řím 1,3). Jako David ţil po svém 

pomazání Samuelem (1 Sam 16) ještě ve skrytosti, a teprve později byl veřejné korunován 

(2 Sam 2), tak Jeţíš za pozemského ţivota syn Davidův, se teprve svým vzkříšením ujímá 

vlády v Duchu Boţím
102

. Z Jeţíšova rodokmenu
103

 v Matoušově evangeliu  (Mt 1,1-17) je 

                                                 
97

 Srov. tamtéţ, 324. 
98

 Jericho bylo zasvěceno měsíčnímu boţstvu a vyprávěním o jeho zázračném dobytí v knize Jozue (srov.: 

Joz 6,26) bylo vyjádřeno, ţe toto kultické středisko bylo odsouzeno Hospodinem. Kdyţ Jericho znovu 

začalo ţít, bylo pokládáno za prokleté. Jeţíš přesto Jerichem prochází. Srov. POKORNÝ, 216 
99

 Srov. JOHNSON Luke Timothy – HARRINGTON Daniel J.(ed): op. cit., 300-305. 
100

 Srov. HARRINGTON D. J.: Evangelium podle Matouše. Sacra Pagina,  Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003, 318. 
101

 Srov. tamtéţ, 318-320. 
102

 Srov. POKORNÝ: op. cit., 217.  
103

 Symbolika čísel 3x14 generací – také nejspíš poukazuje na původ z rodu Davidova. V hebrejštině jsou 
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jasné, ţe označení Jeţíše „Syn Davidův“ byl pro Matouše a jeho obec důleţitý a oblíbený 

titul (nachází se u Mt 7x oproti 2x u Mk a Lk). Jeţíš je tím snad přirovnáván 

i k Šalamounovi
104

 (synu Davidovu). Navíc nejen vyhání démony, ale v souvislosti s tím, 

také uzdravuje kaţdou nemoc. Se zaměřením především na ty, kteří stojí na okraji 

ţidovské společnosti. Nemocné, postiţené, posedlé a pohany. Tímto Matouš vysvětluje, 

proč se Jeţíš stýkal s těmito lidmi a slouţil jim
105

. 

5.4 Dva slepí u Matouše (Mt 9,27-31) 

Tento příběh velmi připomíná předchozí událost, opět u Matouše
106

 podruhé se 

jedná hned o dva slepé. Na začátku deváté kapitoly Mt uvádí, ţe Jeţíš přišel do svého 

města, kterým je míněno Kafarnaum. Uzdravení slepých v této deváté kapitole předchází: 

uzdravení ochrnutého, povolání Matouše, podobenství o novém učení, uzdravení ţeny 

trpící krvotokem a vzkříšení dcery Jairovy. Rozdíl oproti parafrázi na uzdravení Bartimaia, 

(která se nachází v posloupnosti aţ po tomto příběhu u Matouše ve dvacáté kapitole) je, ţe 

se Jeţíš slepců dotazuje, zda věří, ţe to můţe udělat (uzdravit je). Na konci Jeţíš 

zdůrazňuje, aby se o tom, ţe se jim (slepým) otevřely oči, nikdo nedozvěděl. Oni to však 

rozhlásili po celém kraji. Tento motiv, častý u Matouše, svědčí o rostoucím věhlasu 

Jeţíšově
107

. 

5.5 Uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-38) 

Začátek příběhu říká:„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho 

učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, ţe se ten člověk narodil slepý? On sám, 

nebo jeho rodiče?“ Jeţíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na 

něm zjevily skutky Boţí“. Viz Jan 9,1-3. Člověk, který se narodil slepý, postupně nabývá 

zrak, zároveň ale narůstá „slepota“ farizeů. Jeţíš potkal člověka, který nikdy neviděl 

a nezná světlo. Podle biblické zásady, podle níţ Bohu nikdy nemůţe být přisuzováno zlo, 

které se lidem děje (srov. Ex 20,5; Nu 14,18; Dt 5,9; Tob 3,3-4), pokládají učedníci 

logickou otázku: Kdo je odpovědný za zlo, které se děje tomuto člověku
108

? Jeţíš tuto 

                                                                                                                                                    
navíc písmena jména David zároveň číslicemi pro číslo čtrnáct. Srov. PORSCH, Mnoho hlasů jedna víra: 

op.cit.,85. 
104

 Podle Pokorného i Harringtona jsou v tradiční  ţidovské literatuře zmínky o Šalamounově moci nad 

démony (např. Josephus Flavius,  Staroţitnosti 8, 44-49). 
105

 Srov. HARRINGTON: op. cit., 319.  
106

 Uţ bylo uvedeno, ţe Mt na vícero místech zdvojuje počet, kromě uţ uvedených slepců. Srov. Mt 8,28 – 

dva posedlí, Mt 21,2 – dvě oslice. Zřejmě jde také uţ o druhé popisování jednoho příběhu.  
107

 Srov. HARRINGTON: op.cit., 156-158.  
108

 Srov. MOLONEY: op. cit., 313.  
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diskusi přesahuje odpovědí, ţe smyslem slepcova stavu je skutečnost, „ţe se na něm mají 

zjevit Boţí skutky“. Jeţíš zpochybňuje dvě zaţité vazby: jednání – odplata/odměna, a 

nemoc –  hřích. Nepotvrzuje domněnku, ţe někdo musel zhřešit, on (snad v lůně matky?). 

nebo jeho rodiče. Naopak toto omezení – slepota se má stát místem Boţího zásahu a 

skutečné spásy. Jeţíš zde zahrnuje do svého díla i učedníky:„Musíme konat skutky toho, 

který mě poslal“ (v.4a). Učedníci jsou zapojováni do Jeţíšova úkolu konat Boţí dílo. Je 

zde zaslíbení toho, ţe přítomnost světla ve světě bude na světě pokračovat v učednících 

i kdyţ Jeţíš uţ na světě nebude fyzicky přítomen.  

Co se týká uzdravování, Jeţíš zde vyuţívá tradiční postup léčení: slinou, blátem 

a posláním slepého umýt se do rybníka (šel, umyl se, vrátil se a viděl
109

). Lidé ţasli, ale 

farizeové Jeţíše obvinili, ţe není od Boha, protoţe nezachovává sobotu
110

.  

Schopnost „vidět“ a „světlo“ jsou ústředními motivy příběhu, jde o konflikt mezi 

světlem a viděním na jedné straně a tmou a slepotou na druhé straně
111

. Slepý uviděl 

Jeţíše, i kdyţ se narodil jako slepý. To kontrastuje s farizeji, kteří odmítají „vidět“ Jeţíše 

a říkají, ţe o něm nevědí odkud je. Zde je vidění spojováno se skutečnou vírou v Jeţíše. Je 

to názorná ukázka Jeţíšova chápání uzdravení, kdy nejde jen o fyzické zdraví, ale 

především o vnitřní uzdravení. O správné vidění toho, kým Jeţíš ve skutečnosti je. Tomu 

odpovídá i zřetelný význam tohoto mocného skutku: „Co je svět světem, nebylo slýcháno, 

ţe by někdo otevřel oči slepého od narození“ (v. 32). Uzdravený vyznává víru v Krista, 

která postupně roste s jeho výroky o Jeţíši: „muţ jménem Jeţíš,“ přes: „koná vůli Boţí,“ 

aţ k poznání, ţe je:„od Boha“. 

5.6 Chromý u rybníka Bethesdy (Jan 5,2-18) 

Příběh, ve kterém jde o uzdravování v sobotu, se odehrává v době ţidovských 

svátků, ale nevíme konkrétněji jakých. Jeţíš jde vzhůru do Jeruzaléma. U Ovčí brány, 

u rybníka, je nemocný člověk, jehoţ trápení trvá uţ dlouhých 38 let. Jeţíš zde navázal 

rozhovor otázkou: „Chceš být zdráv?“ Nemocný odpovídá:„Pane nemám nikoho, kdo by 

mne snesl do rybníka“. Zřejmě jen hledá člověka, který by mu pomohl dostat se k rybníku, 

protoţe ho vţdy někdo předejde, jak také říká. Jeţíš jedná bezprostředně, vypadá to, ţe 
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 Srov. MOLONEY: op. cit., 313.  
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 K sobotě se vyjadřuji v následující kapitole 5.6, k obvinění se spolčení s nečistými silami v kapitole 7.5. 
111

  Srov. PORSCH: op. cit. 97. 
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mezi příkazem: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď“, byl ten člověk uzdraven. Je tady však 

problém: ten den byla sobota
112

.  

V sobotu měli Ţidé dovoleno zasáhnout v přímém ohroţení ţivota, ale ne v případě 

chronického onemocnění, protoţe léčení mohlo být odloţeno na všední den (Lk 13,14). 

Jeţíš staví otázku jinak. Nereaguje na to, zda se v sobotu má pracovat, nebo ne, ale jestli se 

má v sobotu jednat dobře či špatně. Jeţíš se odvolává k vyšší instanci, k přikázání lásky 

(Lv 19,18), které se stane novým zákonem Boţího království (Mk 12, 29-31) a to je vyšší 

příkaz, neţ ustanovení svěcení soboty (Ex 20,8-11; Dt 5,12-15)
113

. 

Jeţíšovo napomenutí uzdraveného, aby uţ nehřešil, se zdá v textu cizorodé, předtím 

nebyla o hříchu vůbec řeč. Připomíná ale příběh o ochrnutém, kterého spustili k Jeţíšovi 

odkrytou střechou (Mk 2,1-12) a pochází asi ze společné tradice. Podle rozšířeného 

ţidovského názoru existuje souvislost mezi činy člověka a tím, jak se mu v ţivotě daří. 

V Janově evangeliu je to ale Jeţíšem výslovně zamítnuto (viz Jan 9,2)
114

. Tím se však 

nepopírá, ţe neexistuje vztah mezi tělesným a duševním zdravím člověka, jak se dnes stále 

častěji ukazuje. Ale v této perikopě (Jan 5,2-18) Jeţíšovo slovo upozorňuje na to, ţe 

nepřišel uzdravovat pouze tělesná utrpení, ale uzdravit celého člověka a chránit ho před 

něčím horším, neţ je tělesná nemoc – totiţ před ztrátou vlastního ţivota, nebo mu tento 

ţivot teprve zprostředkovat
115

. 

5.7 Chromý u chrámové brány (Sk 3,1-11) 

Jeţíš dal pověření uzdravovat a vyhánět démony svým dvanácti učedníkům uţ za 

svého ţivota (srov. Mk 6 7-13; Lk 9,1-6). Ve Skutcích toto poslání učedníků pokračuje, 

jednak v činnosti apoštola Petra, později také Pavla (a jsou zde také příleţitostné zmínky 

o Janovi a Jakubovi). Jeţíš také ještě před svým nanebevstoupením slíbil učedníkům 

Ducha svatého Sk 1,6-8. 

Uzdravení chromého u chrámové brány se odehrává při vstupu Petra a Jana do 

chrámu o třetí hodině. Zde Petr slovy: „Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve 

jménu Jeţíše Krista Nazaretského vstaň a choď!,“ staví na nohy a uzdravuje chromého od 

                                                 
114

 Srov. MOLONEY: op.cit., 190-198. 
113

 Srov. POKORNÝ:op.cit., 72-74. 
114

 „Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, 

ţe se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Jeţíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho 

rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boţí“ (Jan 9,1-3). 
115

 PORSCH Felix: Evangelium sv. Jana, 64-67. 
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narození. Ten původně prosil jen o almuţnu. Uzdravení probíhá ve třech fázích: Petr se 

člověku nejdříve podíval do očí, řekl mu uvedená slova, a aţ poté ho vzal za ruku 

a postavil. Je zde také souvislost s naplněním Izajášova proroctví (Iz 35,5-6) a podobnost 

s Lk 7,22. Cílem tohoto zázraku je oslava Boha v síle Ducha svatého, toho uzdravený také 

chválí a velebí v chrámě (kde to všichni viděli a byli ohromeni). Symbolické je, ţe chromí 

a pohané totiţ nemohli vstoupit do vnitřního prostoru chrámu
116

. Chromý byl vzkříšen 

k oslavě Boha, aby ho chválil a velebil. 

  

                                                 
116

  Srov. MISÁL na kaţdý den liturgického roku, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 
499. 
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6 Oživení už zemřelého člověka Ježíšem 

Kdyţ Jeţíš přivedl k ţivotu mrtvé lidi, muselo se to zdát těţko uvěřitelné tenkrát, 

stejně, jako se to jeví dnes nám. To byl a je opravdový zázrak. Ve Starém zákoně jsme sice 

uţ nalezli příběhy podobného charakteru, ale u Jeţíše to bylo něco jiného. Katechismus 

Katolické církve pod nadpisem „Bůh tvoří z ničeho“ uvádí: „Protoţe Bůh můţe stvořit 

z ničeho, můţe také působením Ducha svatého dát hříšníkům ţivot duše tím, ţe jim stvoří 

čisté srdce, a zesnulým při vzkříšení ţivot těla, neboť on „oţivuje mrtvé a volá k bytí to, co 

není“ (Řím 4,17). A jestliţe Bůh mohl svým slovem dát zazářit z temnot světlu, pak také 

můţe dát světlo víry těm, kteří ho neznají
117

. (Viz KKC 298). Budeme se tedy zabývat 

příběhy, kdy Jeţíš vyvedl lidi ze smrti ještě k ţivotu v časném těle. Slovo vzkříšení 

nevystihuje úplně tuto skutečnost a pouţívá se spíše pro zmrtvýchvstalého Krista. 

V uvedených příbězích z evangelií a Skutků apoštolských jde spíše o uzdravení k tomuto – 

časnému ţivotu. Kristus nám říká, ţe aby někdo ţil, „musí se narodit znova“ (Jan 3,7). 

Musí procházet neustálou smrtí a vzkříšením, aby mohl ţít novým ţivotem
118

 (Řím 6,4). 

Dar nového ţivota je zde také nová šance pro ţivot ve víře v Krista. 

6.1 Syn vdovy z Naimu (Lk 7,11-17) 

Tento příběh Lukáš vkládá ze svých vlastních zdrojů vyprávění (není to z pramene 

Q)
119

 Odehrává se v galilejském městě Naim, kam Jeţíš odchází bezprostředně po 

uzdravení setníkova otroka v Kafarnaum. Při vstupu do města se setkává s pohřbem syna 

vdovy, a jak uvádí Lukáš: „Kdyţ ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí:,Neplač!‘ Přistoupil 

k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: ,Chlapče, pravím ti, vstaň!‘ 

Mrtvý se posadil a začal mluvit; Jeţíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, 

oslavovali Boha a říkali: ,Veliký prorok povstal mezi námi‘ a ,Bůh navštívil svůj lid.‘“ 

Epizoda vzkříšení z mrtvých jediného syna vdovy nemá totiţ v evangelijní tradici 

obdobu
120

. Ve svém podání se Lukáš jistě inspiroval příběhem o Eliášově vzkříšení syna  

vdovy ze Sarepty (1 Král 17,20-24). Kromě podobné struktury je tady i mnoho slovních 

naráţek. Odborníci připisují seřazení těchto epizod zcela Lukášově redakci, jeho záměru, a 

                                                 
117

 Srov. 2 Kor 4,6. 
118

 DAVANZO G[…]: Smrt – zmrtvýchvstání, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo: Slovník spirituality. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 878. 
119

 K otázce pramene Q: viz: POKORNÝ Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad, 

1993, 47-50. 
120

 V řecké literatuře je podobný příběh Apollonia z Tyany, který vzkřísil mladou nevěstu. 
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nikoliv náhodě. Lukáš líčí, ţe Jeţíš koná zázraky, které se nápadně podobají zázrakům 

dávných proroků (Elíši a Eliáše). Na závěr lid nazývá Jeţíše velikým prorokem, „který 

povstal mezi námi“. Další Lukášova slova: „Bůh navštívil svůj lid“, známe ze 

Zachariášovy modlitby na začátku Lukášova evangelia
121

 (Lk 1,68). Lukáš zdůrazňuje, ţe 

toto Boţí působení zasahuje i ty, kdo jsou mimo společenství, ať uţ jsou to pohané, nebo 

ţeny
122

.  

6.2 Jairova dcera (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43; Lk 8,40-56) 

U všech tří synoptiků je uvnitř tohoto příběhu o oţivení dvanáctileté dcery 

představeného synagogy – Jaira – vloţeno také uzdravení ţeny, trpící uţ dvanáct let 

krvotokem (viz výše). Tato vsuvka, která je Markovou běţnou literární technikou, přebírají 

i Lukáš
123

 a Matouš. Jde o důmyslné propojení dvou příběhů – oba se zabývají ţenami 

v ohroţení ţivota, obě jsou nazývány dcerami. Další pojítko mezi oběma příběhy, je odkaz 

na dvanáct let trvající chorobu u ţeny a na děvče, kterému bylo dvanáct let. Zde jde o 

souvislost se schopností zachování rodu a předání ţivota, ve dvanácti bylo děvče schopné 

zaloţit rodinu, začínal jí věk plodnosti. Ţena trpící dvanáct let krvácením, tím ztrácela 

ţivotodárnou sílu pro plodnost
124

. Muţ jménem Jairos (jeho jméno uvádí jen Marek a 

Lukáš) je označen jako představený synagogy
125

 a prosí Jeţíše, aby zachránil jeho dceru. 

Ta podle Matouše uţ skonala, ale u Lukáše a Marka je uvedeno, ţe umírá. Jairos je 

nepochybně vůdce místní obce, který vyhledává Jeţíšovu pomoc, ne člen náboţenské elity, 

ta totiţ Jeţíše spíš zavrhovala. Jairos projevuje Jeţíši úctu klaněním nebo padáním na 

kolena. U Marka
126

 jde o nakumulování příběhů o zázracích ve čtyřech mocných činech, 

kde je toto vzkříšení k ţivotu vyvrcholením řetězení předchozích: utišení bouře, uzdravení 

posedlého, uzdravení ţeny a nakonec vzkříšení dívky (viz 4,35-5,43). Některé rozdíly 

v textech synoptiků: pouze u Matouše nejsou jmenovány osoby, které jdou s Jeţíšem do 

Jairova domu k umírající dívce: Petr, Jakub a Jan a také rodiče dívky. Jenom u Marka, 

                                                 
121

 Vzorem veršům k Zachariášově modlitbě – proroctví, byla ţidovská ţehnací modlitba beracha. Srov. 

JOHNSON Luke Timothy – HARRINGTON Daniel J.(ed): op. cit., 66. 
122

 Srov. tamtéţ, 141. 
123

 Srov. tamtéţ, 163. 
124

 Srov. DONAHUE HARRINGTON: op. cit., 192-193. 
125

 Představený synagogy – k jeho povinnostem patřilo vedení bohosluţeb v synagoze, výběr těch, kdo měli 

vést modlitbu, předčítat Písma a kázat z nich. Srov. NIXON R[…] E[…]: Jairos, in: DOUGLAS J[…] 

D[…](ed.): Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996, 375. 
126

 Srov. DONAHUE HARRINGTON: op. cit 190-191. 
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kdyţ Jeţíš vzal dívku za ruku a řekl: „děvče, pravím ti, vstaň“, je uvedeno navíc také 

aramejské: „Talitha kum“
127

. 

Sloveso vstát (egeirein) znamená doslova „probudit se ze spánku“, ale také „vstát, 

nebo postavit se“ a v trpném rodě se uţívá o vzkříšení z mrtvých. „Vstaň“ zde tedy má 

dvojí význam: probudit se ze spánku, a probudit se ze (spánku) smrti
128

. Pokorný
129

 uvádí, 

ţe si musíme uvědomit, ţe smrt dítěte byla tehdy často chápána jako trest za hříchy rodičů, 

a ţe tím Jairos asi velice trpěl. Kdyţ Jeţíš slyší smutnou zvěst, ţe dívka zemřela, obrací se 

k Jairovi se slovy: „neboj se a věř“. (víra uzdravené ţeny s krvotokem by mohla být 

vzorem pro hlubší projev víry představeného synagogy Jaira). Jeţíš prohlásí, ţe dítě 

neumřelo, ale spí. Ujímá se iniciativy a zasáhne do pohřebního obřadu (viz pláč a kvílení). 

Děvče se opravdu probralo ze smrti
130

. Popis reakce okolí ukazuje úţas a zděšení lidí. (Mk 

5,42). Jeţíš opět přísně nařídil mlčenlivost o této události (jde o tzv. mesiášské tajemství, 

jak jsem jiţ vyloţila výše). 

6.3 Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-44) 

Toto je jeden z nejkrásnějších příběhů evangelií. Popisuje se v něm mimo jiné 

i zvláštní vztah přátelství a lásky mezi Jeţíšem a sourozenci z Betanie – Lazarem, Marií
131

 

a Martou. Sestry mluví s Jeţíšem přímo, oslovují jej „Pane“ (Kyrie
132

) a svého bratra 

popisují, kdyţ mluví k Jeţíši, jako toho, „kterého miluješ“. Kdyţ se Jeţíš dozvěděl, ţe 

Lazar je nemocen, zůstal ještě dva dny v místě, kde byl
133

. Můţeme zde vnímat snad i jako 

paradox skutečnost, ţe Jeţíš nejde hned za nemocným přítelem. To nějak přesahuje naše 

očekávání a chápání. Ukazuje se, ţe nemůţeme Jeţíše, jak ho líčí Janovo evangelium, 

                                                 
127

 Doslova:„ovečko, vstaň“. Slovo talitha má rovněţ citové zabarvení. Cizí slova v příbězích o uzdravení 

plní často funkci magického zaříkadla. Marek, ponechává a překládá aramejské pojmy i v jiných 

souvislostech, neţ jsou zázraky, zřejmě pro zdůraznění významu. Srov. tamtéţ, 189. 
128

 Srov. tamtéţ. 
129

 Srov. POKORNÝ: op. cit., 120-121. 
130

 Mezi naším pozemským ţivotem a věčnou nadějí, stojí přece jen smrt, i kdyţ ne jako poslední skutečnost. 

Historickým jádrem tohoto příběhu, je totiţ ta skutečnost, ţe Jeţíš svým působením vzkřísil mrtvou. Pak 

tím posunul hranici smrti a vede i nás k tomu, abychom vyuţívali skryté rezervy tohoto ţivota. Jednou však 

i uzdravené děvče (ve stáří) muselo zemřít. Její vzkříšení k ţivotu na zemi, je však novým rozměrem 

ţivota, vstupem do Boţí přítomnosti. Na druhou stranu návrat do ţivota a vzkříšení nemůţeme zaměňovat. 

Marek si toho byl nejspíš vědom, nebuduje na příběhu o oţivení zemřelé argumenty pro Jeţíšovo vzkříšení. 

Souvislost mezi vzkříšením a rozšířením hranic lidského ţivota, je v tom, ţe zdroj síly k naplnění našeho 

ţivota v tomto čase, je v naději v Boţí království, které zahrnuje naději na vzkříšení. Srov. tamtéţ. 
131

 Marie Jeţíšovi podle této kapitoly pomazala nohy olejem a utřela je svými vlasy – Jan 11,2. 
132

 Titulu Pán (Kyrios),je pouţito u Jana jenom jednou, a to právě na tomto místě (Jan 11,2). Srov. PORSCH 

Mnoho hlasů jedna víra: op. cit., 117. 
133

 „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boţí, aby Syn Boţí byl skrze ni oslaven.“(Jan 11,4nn). 
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poměřovat lidskými měřítky
134

. Kdyţ pak přišel do Betanie, byl Lazar uţ čtyři dny 

v hrobě
135

 a jeho tělo uţ muselo být ve stadiu rozkladu. Celé toto „prodlení“ se muselo stát 

zřejmě proto, aby všichni zúčastnění uvěřili v Jeţíše. „A jsem rád, ţe jsem tam nebyl, kvůli 

vám, abyste uvěřili“ (v. 15). Tady je také potvrzení toho, ţe účelem konání Jeţíšových 

mocných činů je, aby všichni lidé uvěřili a byli jeho „svědky,“ ne jenom ten jeden 

konkrétní uzdravený. Jde také o opravdovou víru a její neustálé prohlubování i u těch, kdo 

uţ v Jeţíše věří, jako byly Marie s Martou. Jeţíš si v tomto evangelijním vyprávění jakoby 

„dává načas“, přitom má události jasně v rukou a nakonec uţ čtyři dny mrtvého Lazara 

vzkřísí. Tato významná epizoda je v Janově evangeliu vlastně předstupňem k závěrečným 

těţkým událostem, které Jeţíše čekají v Jeruzalémě. Je to poslední znamení, které překoná 

všechny zázraky, a způsobí Jeţíšovi samému problémy.  

Podle rekonstrukcí některých odborníků
136

 se zdá, ţe dříve existovala starší a kratší 

verze příběhu Lazarovi, která o této události vyprávěla způsobem podobným jiným, 

jednodušším příběhům o vzkříšení z mrtvých (Mk 5,22-24. 35-43; Lk 7,11-17; Sk 9,36-42) 

Tato dnešní forma, kterou známe, se dochovala jenom v janovské obci. Jan nám chce svým 

přepracováním předat zvláštní poselství. Teologicky nejvýznamnější je především 

rozhovor Jeţíše s Martou, který by mohl být klíčem k pochopení příběhu o zázraku. Jak 

uvádí dále Porsch
137

, vrcholem rozhovoru Jeţíše a Marty je, kdyţ Jeţíš označuje sám sebe: 

„Já jsem vzkříšení a ţivot“ (srov. Jan 11,25b-26). Pojmy „ţít a zemřít“ ve spojení s „Já 

jsem“ jsou pouţity ve dvojím významu. V první větě znamená „zemřít“ pozemskou smrt a 

„ţít“ věčný ţivot. V druhé větě je tomu naopak. Kaţdý, kdo ţije v tomto pomíjivém světě, 

ale věří v Jeţíše, sice zemře přirozenou smrtí, přesto však „neumře“. „Neumřít na věky“ 

má tedy stejný význam, jako „ţít“ v první větě. Jeţíš odvádí pozornost od událostí na konci 

času a soustředí se na přítomnost. Pravé rozhodnutí, které navţdy určuje celý ţivot, 

nepadne aţ poslední den, ale dochází k němu nyní, a sice v aktu víry kaţdého jednotlivce, 

jakmile se setká s Jeţíšem.. 

6.4 Oživení Tabity (Sk 9, 36-43) 

Bezprostředně před oţivením Tabity je popsána událost s osm let ochrnutým 

člověkem, kterého Petr uzdravil pouhým pokynem, aby vstal: „Eneáši, Jeţíš Kristus ti 
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 Srov. MOLONEY: op.cit. 347. 
135

 Ţidé totiţ mrtvého pochovávali v ten den, kdy zemřel. Srov. Nový Zákon, Sekretariát České liturgické 

komise, Praha, 1989, 327. 
136

 PORSCH: Evangelium sv. Jana, op.cit., 110-118.  
137

 Srov. tamtéţ. 113-114. 
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vrací zdraví! Vstaň a sám si ustel!“ (Sk 9,34). Následuje celkem úsporně popsaná událost 

s Tabitou
138

. Odehrává se po čas Petrovy misijní cesty v Lyddě a Joppe. 

Apoštol Petr
139

 se stal jedním z prvně povolaných učedníků, objevuje se také 

v evangeliích na prvním místě v seznamu jejich výčtu, vystupuje jako mluvčí Jeţíšových 

nejbliţších dvanácti učedníků (např. Mt 15,15; 18,21; a pod.). Jeţíš pověřil Petra (přestoţe 

selhal) klíčovým postavením ve společenství vznikající církve. Uţ před letnicemi se stal 

vedoucí autoritou a později i hlavním apoštolem, co se týká hlásání víry. Přisuzovala se mu 

zvlášť nadpřirozená moc
140

. 

Tabita z Joppe, byla zřejmě všem uţitečná a také u lidí oblíbená: „konala dobré 

skutky a rozdávala almuţny“ (Sk 9,36). Onemocněla však a zemřela. Petr byl k ní poté 

přivolán, a i lidé se za Tabitu přimlouvali (s pláčem). „Petr poslal všechny z místnosti; pak 

poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a kdyţ 

spatřila Petra, zvedla se na lůţku“ (Sk 9,40). Nápadná je podobná struktura příběhu jako 

u vzkříšení syna vdovy ze Sarepty prorokem Eliášem. Význam této události je opět v tom, 

ţe mnoho lidí na základě zázračného oţivení uvěřilo v Jeţíše, a také díky tomu, ţe zpráva 

se roznesla po celém okolí. 

6.5 Znovuoživení Eutycha v Troadě (Sk 20,9-12) 

Událost se stala během třetí Pavlovy misijní cesty v Řecku a Makedonii. Pavel 

mluvil k bratřím při lámání chleba a řeč se protáhla dlouho do noci. Mladík jménem 

Eutychos, seděl na okně, přitom usnul a vypadl z okna, které bylo ve třetím patře. Našli ho 

leţet mrtvého. Proto Pavel za ním sešel dolů, vzal ho do náručí a přivedl zpět k ţivotu. Pak 

ještě dlouho do rána dále rozmlouvali, neţ Pavel odešel. Tento úryvek je nejstarší 

svědectví o nedělním slavení eucharistie
141

. Lámání chleba – eucharistie, se slaví večer, 

(Srov. Lk 24,29) a koná se v horní místnosti (podobně jako v Lk 22,12 a Sk 1,13). 

Pravý význam vyprávění o zázracích bychom měli chápat symbolicky, ne 

historicky. Tedy umístění do horních prostor symbolizuje Boţí blízkost a také to, ţe 
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 Snad stojí za zmínku, ţe zde se na začátku právě této deváté kapitoly odehrává slavné obrácení svatého 

Pavla. V rámci kterého došlo také k tomu, ţe zásahem Ananiáše, který byl Pánem poslán, byl  Pavlovi 

navrácen zrak. Tajuplným setkáním s Jeţíšem, jehoţ stoupence Pavel do té doby pronásledoval, Pavel totiţ 

zůstal slepý a nic nejedl a nepil tři dny. Srov. Sk 9,1-19, Bible, ČEP.  
139

 Srov. WALS A[…]F[…]: Petr, in: DOUGLAS J[…] D[…](ed.): Nový biblický slovník, 768. 
140

 Srov. „A stále přibývalo mnoho muţů i ţen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a 

kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, aţ půjde kolem“. Sk 5,14-15, 

Bible, ČEP. 
141

 Srov. KLIESCH: op. cit., 113. 
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v místnosti bylo mnoho lamp, znamená prostor světla a ţivota. Spánek jako znamení 

neúčasti vede ke smrtelnému pádu ze světla do tmy, ze společenství do samoty. Sluţebník 

Boţí Pavel, křísí osobním zásahem mrtvého a přivádí ho tak zpět k ţivotu, ke světlu a ke 

společenství
142

. Struktura tohoto příběhů je opět v lecčems shodná se starozákonními 

příběhy o zázracích konaných Eliášem a Elíšou. 
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 Tamtéţ. 
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7 Vyhánění zlých duchů nebo uzdravení z duševní choroby 

Ve Starém zákoně se o démonovi aţ tak často nemluví a oddílů, které se ho týkají, 

je málo, v Novém zákoně je naopak o démonech mnoho zmínek. V klasické řečtině se 

výraz daimon často uţívá v kladném smyslu o bohu nebo boţské moci. V Novém zákoně 

se však tento pojem týká duchovních bytostí člověku nepřátelských. Belzebul je jejich 

„kníţe“ (Mk 3,22). Ti, kdo se stavěli proti Jeţíšově sluţbě, se Jeţíše pokoušeli dát právě do 

souvislosti s mocnostmi zla, místo toho, aby se snaţili rozpoznat, ţe pochází od Boha. Dále 

byli nečistí duchové a démoni také bytostmi ţidovských náboţenských představ, které byly 

ovlivněny perským náboţenstvím. Podle nich byli neviditelní a přebývali ve vodě, ve 

vzduchu a na pustých místech, například na poušti
143

. V evangeliích je na mnoha místech 

zmínka o lidech posedlých démony. Důsledky posedlosti jsou různé: němota (Lk 11,14), 

epilepsie (Mk 9,17), odpor k nošení oděvů a pobyt mezi hroby (Lk 8,27). Dnes se často 

říká, ţe posedlost démonem byl způsob, jakým lidé v prvním století mluvili o stavech, 

které bychom dnes nazvali epilepsií nebo duševní chorobou.  

Evangelia však mezi nemocí a posedlostí rozlišují a nezdá se, ţe by se tyto skupiny 

překrývaly. Srov. Mt 4,24: „Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu 

všechny nemocné, postiţené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, 

a uzdravoval je“. Ani ve Starém zákoně, ve Skutcích apoštolských a v listech nenacházíme 

mnoho zmínek o démonské posedlosti, Sk 19,11nn, představují výjimku. Jde zřejmě o jev 

spojený s počátkem Pavlova veřejného působení, který se můţe vykládat jako začátek 

protivenství proti Kristovu dílu
144

. Také Pokorný uvádí, ţe příběh o posedlém byl zřejmě 

součástí polemiky proti pohanským kultům, a patrně se rozvíjel v začátcích křesťanského 

působení
145

.  

Z evangelií však vyplývá, ţe zprávy o exorcismech znamenají něco víc neţ pouhou 

chorobu. To je vidět v nepřirozeném násilí „posedlých“ a v náboţenském poznání, které 

dávají najevo vypuzení démoni (Mk 1,24). Jeţíšovy exorcismy hlavně znamenají, ţe 

uzdravuje choroby a neduhy všeho druhu, i hříšnost a lidskou nevědomost (srov. Mt 8,16-

17). Prvořadý význam ve vyprávěních Nového zákona má skutečnost, ţe Jeţíš vítězí nad 

mocí zla. Jeţíš však učil, ţe vymítnutí ďábla nestačí, jeho moc musí být nahrazena mocí 
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 Srov. POKORNÝ: op. cit., 40-41. 
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 Srov. MORRIS L[…]L[…]: Démon, in: DOUGLAS J[…] D[…](ed.): Nový biblický slovník,156-157. 
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 Srov. POKORNÝ op. cit., 110. 
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prokazovat dobro a vnitřním osvícením člověka (Mt 12,43-45). Exorcismus je jen prvním 

krokem v procesu uzdravení, zlý duch musí být nahrazen Duchem svatým
146

. 

7.1 Posedlý v Kafarnau (Mk 1,21-28; Lk 4,31-37) 

Markova i Lukášova verze mají hodně shodného. Ale Marek umisťuje tento příběh 

na začátek jako Jeţíšův první skutek na veřejnosti a Lukáš aţ po úvodních třech 

kapitolách, kde uţ je Jeţíš představen. Matouš příběh vypustil. Příběh se odehrává 

v synagoze, kde na Jeţíše vzkřikne člověk posedlý nečistým duchem: „Co je ti do nás, 

Jeţíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boţí.“ Ale Jeţíš mu 

pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ (Mk 1,24-25). Nečistý duch je běţné ţidovské 

označení pro démona, i kdyţ řečtina upřednostňuje pojem daimonion. V tomto 

kontextu „nečistý“ neznamená mravní prohřešek, ale spíše něco, co je v  rozporu 

s tím, co je „svaté“. Ve SZ zahrnuje příkaz být „svatý“ jako Bůh (Lv 11,44) ţivot, 

celistvost a úplnost (Lv 21,17-21), zatímco „nečisté“ znamená něco, co by nemělo 

být, něco nepatřičného
147

. 

Toto vyprávění o posedlém v Kafarnaum můţeme vzít jako modelové, a toto 

schéma se bude opakovat i u ostatních exorcismů, proto si zde shrneme jeho průběh: 1. 

Setkání exorcisty a nečistého ducha (Mk 1,23); 2. pokus nečistého ducha odolat Boţí moci 

(Mk 1,24); 3. Mocná reakce ze strany exorcisty (Mk 1,25); 4. Příkaz k vyjití (Mk 1,25); 5. 

Vyjití nečistého ducha (Mk 1,26); 6. Reakce údivu a úţasu, přičemţ událost se rozšiřuje 

„všude“ nebo „po okolí“( Mk 1,27). Také musíme mít na paměti, ţe antický člověk vnímal 

vesmír jako prostor obydlený mnoţstvím různých duchů, kteří většinou byli pro něho 

hrozbou
148

. 

7.2 Posedlý v gerasenském kraji (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lk 8,26-39) 

Tento příběh byl nejspíš (podle Pokorného výkladu k Markovu evangeliu) při 

ústním předávání upravován. Matoušova verze a východní rukopisy mluví o Gadaře
149

. 

Matouš také uvádí dva posedlé
150

. Jisté a i podstatné pro vyprávění je, ţe se odehrál 

v pohanském prostředí (svědčí pro to přítomnost prasat v okolí místa). Posedlost člověka 
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 Srov. NAVONE J[…]: Ďábel – exorcismus, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 158. 
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 DONAHUE HARRINGTON D: op. cit., 95. 
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 Srov. tamtéţ, 98.  
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 Více komentářů uvádí, ţe zeměpisná poloha místa je sporná. 
150

 K Matoušovu zdvojování viz poznámka č. 106. 
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se projevovala tím, ţe ţil „v hrobech“. Byly to krypty v jeskyních, spojené šachtami, 

v kterých se pochovávalo. Hřbitovy byly mezi tehdejšími ţidy (zřejmě pod pohanským 

vlivem) pokládány za obydlí zlých duchů. O agresivitě posedlého vypovídá skutečnost, ţe 

pro posedlost musel být ten člověk svazován dokonce řetězy. Moţná ţe trpěl 

maniodepresivními stavy (ţil v izolaci, v hrobech), o jeho rozpolcené osobnosti vypovídá 

sebezraňování. Jeho stav byl zřejmě chronický, protoţe křičel dnem i nocí. Agresivní 

chování zdánlivě kontrastuje s výrazem úcty k Jeţíšovi, ale jeho zvolání „Jeţíši, synu Boha 

nejvyššího,“ je však v ústech posedlého magickou formulí. Tím, ţe odhaluje pravé 

Jeţíšovo jméno, jej chce posedlý ovládnout. Jmenování Jeţíšova jména není přiznáním se 

k Jeţíši, ale útokem proti jeho poslání. Jeţíš vydal pokyn zlému duchu, aby opustil 

posedlého. V odborné literatuře se tomu říká odeslání
151

. Prosby a vyjednávání ze strany 

démona patří k rituálu exorcismu. Nečistí duchové nechtějí opustit místa, kde byli 

doposud. Základní součástí exorcismu bylo jejich odeslání pryč (v knize Tobiáš byl démon 

Asmodeus vyhnán do horního Egypta). Zde však Jeţíš po jakémsi vyjednávání posílá zlé 

duchy do vepřů, kteří se pasou v okolí
152

. Prasata byla v Izraeli povaţována za nečistá 

zvířata. Duchové přešli do vepřů, a ti se s nimi rozběhli do moře. Moře je pohltilo 

a zahubilo. Moře a vody byly pokládány za oblast chaosu a sídlo mystické obludy 

(Gn 1,2). Posedlý je uzdraven a vrací se do společnosti. Lidé, kteří to vidí, jsou vyděšeni 

a prosí Jeţíše, aby odešel. Tato prosba snad nebyla motivována odporem vůči němu, ale 

byla projevem pocitu vlastní hříšnosti při setkání s Boţí mocí
153

. 

7.3 Dcera Syrofeničanky (kananejské ženy) (Mt 15,21-28; Mk 7,24-39) 

Příběh je svědectvím o víře některých pohanů. U Matouše je zde prosebnicí 

kananejská ţena (starobylé pojmenování pohanských obyvatel této oblasti) na rozdíl od 

Marka, kde jde o „Řekyni rodem Syrofeničanku“. Podstatné je zdůraznění jejího 

pohanského původu podobně jako v předchozím případě, kdy se jednalo o pohanské 

území. Lukáš tuto událost nepřebírá
154

. Po prvním odmítnutí Jeţíšem, se tato ţena znovu 
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 Dochované magické papyry naznačují, ţe bylo nutné znát jméno nečistého ducha, aby byl ovládnut. Srov. 

POKORNÝ: op. cit., 111. 
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 V magických papyrech se našly doklady o přemístění nečistých duchů i do býků nebo do volů. Srov. 

tamtéţ, 112. 
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 Srov. tamtéţ, 108-115. 
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 Jak uvádí komentáře, není vyloučeno, ţe kvůli Jeţíšově tvrdé odpovědi: „Nesluší se vzít chléb dětem 

a hodit jej psům“ vynechal Lukáš celý blok Markových perikop. Nevíme, proč Jeţíš zde měl tak tvrdý 

postoj k pohanům. Je to vykládáno také jako výraz odpovědnosti za tehdejší Izrael. Srov. POKORNÝ: op. 

cit., 149 – 152. 
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obrací k Jeţíšovi a oslovuje jej „Pane“(Kyrie)
155

. Odvolává se na to, ţe i psi se ţiví kusy 

chleba, které spadnou na zem. Těch se pouţívalo místo příboru a opravdu se často házely 

psům. Důleţité je, ţe ţena má důvěru, ţe Jeţíšova síla sahá i za hranice Izraele a ovlivňuje 

i „psy“, to znamená pohany
156

. Jeţíš přijímá, ţe prosebnice vyjádřila svou důvěru. U 

Marka čteme: „Ţes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery“. („Ţe jsi to řekla“ je 

překladem řeckého „Pro toto slovo“). Při zázracích je uzdravení často opovědí na víru 

ţadatele (viz Mk 9,23n: „Všechno je moţné tomu kdo věří“)
157

.  

Příběh je uzdravením na dálku
158

. Na rozdíl od jiných „exorcismů“ zde nedochází 

k ţádnému fyzickému doteku, ani tu není vysloven ţádný příkaz. U Marka to vypadá, ţe 

Jeţíš je při tomto zázraku sám – to je ojedinělé. Tvrdost, s jakou Jeţíš ţeně odpověděl, také 

nemá obdobu. Je to vysvětlováno i tím, ţe původně církev opravdu usilovala zvěstí o Jeţíši 

jako Mesiáši radikálně reformovat víru v Izraeli. Vědomí, ţe evangelium se původně 

obracelo k Ţidům aţ pak k ostatním národům, však zůstalo i v církvi (Řím 1,16; Sk 13,46). 

Nejzřetelnějším dokladem tohoto vědomí je skutečnost, ţe církev mezi své závazné spisy 

přejala ţidovskou bibli – Starý zákon
159

. 

7.4 Epileptický chlapec (Mt 17,14-21; Mk 9,14-29; Lk 9,37-43) 

U Marka a Matouše i Lukáše následuje tato perikopa po Proměnění na hoře. Kdyţ 

sestupovali z hory seběhl se zástup lidí. Jeden z lidí, kteří se seběhli kolem učedníků 

a Jeţíše, prosí: „Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha, 

a nemůţe mluvit. Kdekoli se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby 

a strne. Poţádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to“ (Mk 

9,17n). Duch, který posedl tohoto chlapce, jej zneschopňuje mluvit, a sám je němý, 

to ale jenom u Marka. V předchozích, v této práci zmíněných exorcismech, nečistí 
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 Je to jediné oslovení „Pane“ v Markově evangeliu. (Srov. tamtéţ). Zároveň podle DONAHUE J. R. 

HARRINGTON je oslovení Kyrie dvojznačné, můţe být buď uctivou formou oslovení, nebo odkazem na 

Boţí osobu. I kdyţ Kyrios není u Marka hlavním christologickým titulem. 
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 Také u Matouše je předpoklad, ţe „děti“ představují Izrael a „psi“ pohany. V řeckém textu je zdrobnělina 

„psík“. Srov. HARRINGTON: op. cit., 263. 
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 Srov. DONAHUE HARRINGTON: op. cit., 245. 
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 Podobně je doloţeno i ve starověkých příbězích o zázracích: Talmud má příběh o uzdravení syna rabína 

Gamaliela Chaninou ben Dosou a Filostratos má podobný příběh o uzdravení Apolloniem z Tyany. Srov. 

tamtéţ. 
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 V prorocké době byla naděje, ţe k obnovenému Izraeli, se budou sbíhat pohané. Iz 11,10; 19,19-25; 60; 

66,19n; Mich 4,1-8; Zach 8,20-23. Srov. POKORNÝ: op. cit., 151. 
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duchové nazývají Jeţíše správně
160

: „Svatým Boţím“ (Mk 1,24) a „Synem Boha 

nejvyššího“ (Mk 5,7). 

V Lukášově evangeliu je tato událost v deváté kapitole, která je bohatá na zvraty – 

začíná tím, ţe Jeţíš vysílá učedníky a hlavně jim dává moc a sílu vyhánět zlé duchy a léčit 

nemoci. Pak je zde zázračné nasycení, Petrovo vyznání, první předpověď utrpení a 

Proměnění Páně. Teprve potom následuje perikopa o tomto chlapci postiţeném epilepsií
161

, 

kterého nemohli učedníci uzdravit, ačkoliv byli uţ předtím Jeţíšem vyzbrojeni k tomu jeho 

mocí. Všichni byli ohromeni a nechápaví. Následuje tedy další poučování učedníků, další 

předpověď utrpení a podmínky pro následování.  

Ve všech třech verzích nakonec musí uzdravit chlapce sám Jeţíš. Ovšem navíc je 

zaráţející, ţe následně se učedníci přeli mezi sebou, kdo z nich je největší. Neprojevila se 

na nich svěřená moc, protoţe nepochopili své poslání a také, jak říká Jeţíš, pro jejich 

malověrnost. Obvinění z nevíry a Jeţíšův povzdech nad tím, jak dlouho má ještě 

snášet toto pokolení, jsou uvedeny u všech tří synoptiků. Jenom u Matouše je na 

tomto místě zmínka o hořčičném zrnku, které tady symbolizuje víru (u Mt i Mk se 

jinak nachází v kapitole o podobenstvích). Zde Mt 17,20: „Amen, pravím vám, 

budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; 

a nic vám nebude nemoţné.“ Stačí víra, třeba jen malá, ta má šanci potom růst jako 

toto zrnko. Lukáš vynechává Markův dodatek o modlitbě a postu, který má i Matouš. 

Podle komentářů jde o pozdější dodatek
162

. 

7.5 Uzdravení němého, posedlého a slepého Ježíšem (Mt 9,32-34; Lk 11,14 

a Mt 12,22-31) 

U Lukáše se tato perikopa nachází po pasáţi o modlitbě Otčenáš v jedenácté 

kapitole. Matouš ji zařazuje po uzdravení ţeny s krvotokem a uzdravení dvou slepců 

v deváté kapitole, o kterých uţ v této práci byla zmínka. Matouš se k příběhu znova vrací 

v trochu jiné podobě ve dvanácté kapitole, kde je postiţení posedlého rozšířeno o jeho 

slepotu. Člověk, kterého v těchto perikopách Jeţíš uzdraví, je němý (nebo i slepý) 

a posedlý démonem. Uzdravení tedy spočívá ve vyhnání démona. U Lukáše: „kdyţ zlý 
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 Srov. DONAHUE  HARRINGTON: op. cit., 286. 
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 Slovo „epilepsie“ se odvozuje od řec. epilambanó („uchopit, zmocnit se“). V ţidovském apokalyptickém 

prostředí evangelií byly tyto záchvaty přisuzovány démonům, jeţ zcela ovládl hlavní démon satan. Ve 

starověku také převládaly představy o epilepsii a jiných záchvatech, jako o „svaté nemoci“. Srov. 

HARRINGTON: op. cit., 287. 
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 Srov. LIMBECK, Mk: op. cit., 113. 
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duch vyšel, němý promluvil“ (Lk 11,14n). Zastavme se u obvinění farizeů, kteří říkali 

o Jeţíši: „Ve jménu kníţete démonů vyhání démony“ (Mt 9,34n)
163

. Jeţíš je obviněn, ţe 

vyhání zlé duchy pomocí Beelzebula
164

. Popis vyhnání němého démona slouţí především 

k tomu, aby byl Jeţíš obviněn, ţe vyhání zlé duchy ve jménu samotného ďábla. Jeţíšova 

slova působí znepokojivě: „Proto vám pravím, ţe kaţdý hřích i rouhání bude lidem 

odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl 

slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, 

tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím“ (Mt 12, 31-32). Jako by ţalobci 

neviděli skutečný výsledek Jeţíšova jednání, kterým je přemoţení zla, buď v podobě 

nemoci, nebo „posedlosti“ a zloby. Jednání, kterým se oslabuje zlo, nemůţe být zlé. Hříchy 

proti jednotlivým ustanovením zákona lze odpustit, ale nelze odpustit, kdyţ někdo zřetelně 

dobrou Boţí věc označuje za satanovo dílo, kdyţ se zkrátka pokouší převrátit hodnoty
165

. 

Podle Pokorného můţe Jeţíš překonat nemoci a rozpolcenost lidí, protoţe 

nepodlehl jejich původci – ďáblu a hříchu (Mk 1,12-13). I kdyţ postavu satana Jeţíš sdílel 

se svou dobou a se svým okolím, dával důraz na to, ţe satan, souvisí s hříchem a se 

špatným lidským rozhodováním
166

. Pasáţe o rouhání proti Duchu svatému. se nacházejí 

kromě uţ zmíněného Matoušova evangelia ještě v: Mk 3,28-29; Lk 12,10. 

  

                                                 
163

 Toto nám připomíná, ţe Jeţíšovy zázraky jsou vţdy podřízeny výkladu, a tedy velice záleţí na 

teologických a filozofických předpokladech, s nimiţ k nim přistupujeme. Toto se týká nejen zástupů a 

farizeů, ale i dnešních fundamentalistů a skeptiků. Srov. HARRINGTON: op. cit., 158-161. 
164

 Odvozuje se od kanaánského boţstva Baala, ale např. Lukáš jej pouţívá jako synonymum pro satana. 

Srov. JOHNSON: op. cit., 201. 
165

 Srov. POKORNÝ: op. cit., 81-85. 
166

 Tamtéţ. 
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8 Zázraky jako znamení v Janově evangeliu 

I kdyţ jsem se v této práci uţ zabývala, v rámci Jeţíšových uzdravujících činů, 

i některými perikopami z Janova evangelia, chtěla bych se u Jana a jeho ztvárnění pojmu 

zázrak ještě zastavit. Zároveň je tato kapitola shrnutím předchozí práce. Předně, autor 

Janova evangelia nazývá Jeţíšovy podivuhodné činy „znamení“ namísto slova „zázrak,“ 

které najdeme u synoptiků
167

. Slovo „znamení“ se v Janově evangeliu nachází celkem 

sedmnáctkrát. Komentáře uvádějí, ţe autor zřejmě do svého evangelia zapracoval sbírku 

zázraků, která se na základě janovského označení zázraku jako „znamení“ nazývá „pramen 

obsahující znamení“
168

. 

Obvykle se u Jana uvádí sedm „znamení“ (ucelených podivuhodných událostí). 

Kromě proměnění vody ve víno v Káně (Jan 2,1-12), zázračného nasycení (Jan 6,5-15) 

a chůze po vodě (Jan 6,16-21), které přímo nesouvisejí s tématem této práce, se zbývající 

zabývají uzdravením nebo vzkříšením. Uţ jsme zmiňovali, ţe uzdravení v Kafarnaum 

(Jan 4,46-54), se nachází i u Matouše a Lukáše. Zbývající dvě události – uzdravení 

ochrnutého u rybníka Bethesda, (Jan 5,2-18) a vzkříšení Lazara (Jan 11, 1-44) jsou pouze 

v Janově evangeliu. Uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-10,21) je dlouhá pasáţ, která 

sice má u synoptiků obdobu, ale u Jana představuje větší a vícevýznamový celek
169

. 

Zřetelné je u Janových znamení také, ţe se stupňuje jejich „zázračnost“, aţ vše vrcholí 

vzkříšením Lazara. Největším znamením však je Kristova výkupná oběť, jeho utrpení, 

smrt a zmrtvýchvstání. Jeţíšovo utrpení je jakýmsi vyvrcholením všech jeho zázraků 

a můţe to působit jako paradox. Je v něm však také skryto velké tajemství ţivota. Ne 

však přednostně v Jeţíšově utrpení, ale v Jeţíšově lásce k lidem. Bez lásky by 

utrpení nemělo ţádný smysl. Uţ v knize Job je k tomu ukázán směr, a to v Jobově 

věrnosti a poctivosti ve vztahu k Hospodinu za všech okolností. Ukazuje se  tímto 

také, ţe je legitimní ptát se na smysl utrpení a klást tyto otázky, dokonce i Bohu. 

                                                 
167

 Jan upřednostňuje pro Jeţíšovy zázraky označení sémeia (znamení) a erga (skutky díla), zatímco u 

synoptiků převaţuje termín dynameis (mocné činy, projevy moci) BROŢ Jaroslav: Zázraky 

http://ktf.cuni.cz/~brozj/ 15.5.2011  
168

 Srov. PORSCH Evangelium sv. Jana,op.cit., 16. 
169

 Dnes většina odborníků zastává názor, ţe Janovo evangelium vzniklo později, a není na synopticích 

závislé. Můţeme předpokládat, ţe historii janovské obce a tedy i evangelia tvořila skupina křesťanů, 

podobného smýšlení. Pocházeli z judaismu, byli vyloučeni ze synagogy (první známky rozkolu se objevují 

mezi lety 80 a 90 po Kr.). Na uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-34) je vidět rostoucí slepcova víra 

v Jeţíše jako Mesiáše, jejímţ důsledkem je vyloučení ze synagogy. Tito křesťané, z jejichţ zkušenosti se 

zrodilo čtvrté evangelium, byli nuceni dospět k hlubšímu porozumění tomu, kdo je Jeţíš Kristus, a jak mají 

ţít v odpovědi na Jeţíšovu výzvu. MOLONEY Francis J.: Evangelium podle Jana, 16-18. 
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Také Jeţíšova autorita, síla a moc, kterou nepochybně má, pramení z  poslušnosti 

Bohu Otci. 

Jeţíšovo utrpení, zde vnímáno jako znamení, můţe být i cesta pro ty, kteří proţívají 

právě svou nemoc nebo utrpení jakéhokoliv druhu. Trpící lidé se asi stále a po celé věky 

ptají (podobně jako Job) po smyslu svého utrpení. Můţe nás také napadnout, ţe nemoc, 

krize či utrpení můţe být cestou ke změně. Ve výše  uvedených příbězích nastává 

vţdy Jeţíšovým zásahem pro postiţené osoby obrat. Utrpení můţe být blahodárné, 

kdyţ přináší změnu k lepšímu. Není ţádoucí utrpení vyhledávat. Ovšem hledání 

v utrpení následků činů vykonaných v minulosti můţe vést také do slepé uličky. Je 

lepší být otevřený pro něco nového, neţ se utápět v tom, co uţ bylo. A také přijímat 

vše, i utrpení, z Boţích rukou. Nikdo zde neříká, ţe to je lehké.  V Jeţíšově utrpení 

a ve spojení se s ním můţe být cesta pro trpící a pro ty, kteří nejsou uzdraveni.  

Znamení uváděná čtvrtým evangelistou slouţí k probuzení a prohloubení víry, a to 

hlavně u učedníků (Jan 2,23). Autorovi evangelia jde o víru v Jeţíšovo slovo, a tato víra je 

jiná neţ víra zakládající se pouze na zázracích. (Jan 4,48) Jan také nazývá Jeţíšovy zázraky 

„znameními“, protoţe je vnímá jako zjevení Jeţíšovy slávy pomocí znamení. Zázraky jsou 

zde jakoby ukazatele cest, které člověku ukazují směr, kterým má jít dál. Ten, kdo pochopí 

jejich význam a postupuje podle nich, přijde k Jeţíšovi. Víra není logickým důsledkem pro 

toho, kdo viděl zázrak. Je spíš předpokladem k správnému porozumění Jeţíšovým 

zázrakům. Zázraky také mohou být pozváním k vydání se na cestu víry. Bude-li však 

člověk na nich lpět, mohou mu přístup k pravé Jeţíšově podstatě spíš uzavřít neţ otevřít
170

. 

„Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, ţe jste viděli znamení, ale proto, ţe 

jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o  pomíjející pokrm, ale o pokrm 

zůstávající pro ţivot věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuţ jeho Otec, Bůh, vtiskl 

svou pečeť“ ( Jan 6,26nn). 

  

                                                 
170

 Srov. PORSCH, Evangelium sv. Jana: op. cit., 51-52. 
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Závěr 

Pokusila jsem se podívat na nemoc a uzdravování ve starověku v oblasti starého 

Izraele pohledem biblických knih. Práce zahrnuje celkem obsáhlý přehled biblických 

příběhů o nemoci, ale hlavně o uzdravení z ní. Není však úplně vyčerpávající, určitě by 

snesla další doplnění. Vybrala jsem si z velkého mnoţství biblických textů ty perikopy, 

které povaţuji za typické a svým způsobem i známé. Všechny končí vlastně dobře, a jejich 

poselstvím je radost z Boha, z jeho pomoci. Přehledem zjišťujeme, ţe Bůh v Jeţíši stojí 

jasně na straně lidského ţivota. Poselstvím biblických vyprávění o Jeţíšových mocných 

činech je i sdělení, co znamená Boţí království pro člověka. Bůh člověku trápenému 

omezením lidského ţivota a i hříchem zde daruje ţivot v plnosti. Tato plnost je nejenom 

fyzické zdraví s pomíjivým ţivotem, ale radikální obnova člověka, jeho ţivota a celého 

smyslu jeho bytí. 

Pohledem zpět na starozákonní dobu vidíme, ţe starověcí lidé měli kromě jiného 

sklony vidět za nemocí a neštěstím téměř vţdy Boţí trest podle modelu, ţe za kaţdé 

jednání je třeba očekávat odměnu nebo potrestání. Zlomem v tomto vnímání byl 

starozákonní Job. Ten se cítil ve svém trápení nevinný, vytrval a dostalo se mu od Boha 

odpovědi v poznání, ţe Bůh byl stále s ním a jeho přátelé neměli pravdu, kdyţ mu říkali, ţe 

jeho nemoc a utrpení musí být vţdy trestem za hřích. Další vrstva Jobova poznání byla, ţe 

člověk můţe své trápení přijmout jako zkoušku a tajemství. Job předává dál poselství, ţe je 

moţná zcela nezištná věrnost Bohu.  

I kdyţ připustíme, ţe mezi nemocí a hříchem můţe být souvislost, není tomu tak 

vţdy. Příkladem pro to v bibli je odpověď Jeţíše na otázku učedníků, kdyţ procházeli 

kolem slepého od narození: „Kdo zhřešil, on, nebo jeho rodiče, ţe se narodil slepý?“ Na to 

Jeţíš odpovídá, ţe nejde o to, kdo zhřešil, ale o to, aby se na něm projevily skutky Boţí. 

Potom slepého uzdravil. (Jan 9,1-10,21) Jeţíš nikde tvrdě neříká, ţe nemoc je něco 

pozitivního, v evangeliích zaznamenáváme vţdy jeho soucit a pomoc. Také nemáme 

v evangeliích svědectví, ţe by Jeţíš někoho neuzdravil, kdyţ lidé projevili víru a důvěru. 

Všechny zkušenosti s Jeţíšovým uzdravováním přítomné lidi nějak proměňovaly 

a zasáhly. Jeţíš hlásal Boţí království a svými skutky (i těmi, které konali jeho 

následovníci, kdyţ uţ nebyl na tomto světě) dokazoval, co tímto Boţím královstvím mínil. 

Ţe uţ na tomto světě je moţný plný ţivot člověka s navrácením nejenom zdraví, ale 

i lidské důstojnosti a pravého štěstí zaloţeného na lásce a pravdě. To je také důvod, proč je 
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uzdravení dáváno do souvislosti s odpuštěním hříchů a s vírou. Zázračné skutky posilovaly 

a posilují víru a vědomí, ţe na Boţí pomoc se lidé důvěřující Hospodinu můţou 

spolehnout, a to dokonce i v situacích, které se mohou jevit jako beznadějné. 

Kdyţ čteme starobylé texty, kterými knihy bible jsou, napadá nás, ţe vznikaly 

v odlišných souvislostech, velmi nepřipomínajících náš dnešní ţivot. Mají proto dnes ještě 

význam? Uvědomíme si, ţe tyto texty zrcadlí nejdříve reálný ţivot doby, ve které ţili 

hrdinové biblických příběhů v Izraeli a v jeho okolí. Také pak reflektují pozdější dobu, čas 

vzniku textů. Texty měly často, neţ byly zapsány, za sebou dlouhé období ústně předávané 

tradice, potom teprve vznikl psaný text. Ten zase mohl být ovlivněn jak tradicí, tak 

okolnostmi vzniku textu. Dnes se text biblických příběhů dále promítá do naší soudobé 

situace a oslovuje nás tak jako lidi v průběhu dvou tisíc let před námi. Biblické texty se 

překládají stále znova pro nové generace a zachovávají si svou schopnost promlouvat vţdy 

nově. To je dar Ducha svatého, který je v nich stále přítomný. Najdeme zde stále aktuální 

poselství lidem, ţe Bůh stojí vţdy a za všech okolností na straně ţivota a ţe ţivot má 

smysl. Také se v nich můţeme s Bohem stále znova setkávat a čerpat z nich odvahu 

a důvěru. Pro ţivot, který můţe být nekonečným dobrodruţstvím, které Bůh připravil těm, 

kteří jej milují. 
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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.  

Keywords: Salvation, healing, sin, miracles, Absolution, The Kingdom of God, testimony 

of faith, trust.  
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