
LEKCE 90: JEŽÍŠ KÁŽE A UZDRAVUJE (uzdravení posedlého, malomocného, ochrnutého, Petrovy 

tchyně) 

Biblický text k lekci: Lukáš 4,16-44 a Lukáš 5,12-26 (Mt 8,1-4 a 14-17; Mt 9,1-8; Mt 13,53-58; Mk 

1,16-2,12 a 6,1-6) 

Cíle lekce: 

- dítě vlastními slovy popíše, co Ježíš o sobě řekl v prvním veřejném vstoupení v synagoze v Nazaretu 

- dítě řekne, jak reagovali posluchači na Ježíšovo kázání v Nazaretu 

- dítě řekne, jaké lidi uzdravil Ježíš při počátcích svého veřejného působení (posedlý, tchyně Šimona, 

malomocný, ochrnutý) 

- dítě si uvědomuje, že Ježíš může uzdravit jak tělo, tak duši a ducha 

- dítě si uvědomuje, že Ježíš se nikomu nebude vnucovat a je na každém, jaký postoj k němu zaujme 

- dítě ví, že je potřeba mít i svůj tichý čas s Bohem, kde může čerpat sílu do dalšího života 

- dítě chápe, že jeho víra doprovázená skutkem může druhé lidi přivádět k poznání Boha 

 

Klíčové verše:  

Lukáš 4,18-19 a 21: „‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým 

radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych 

propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ Promluvil k nim: „Dnes se 

splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 

Marek 1,22: „I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.“ 

Marek 1,35: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“ 

Lukáš 4,40: „Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; 

on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.“ 

Matouš 8,2-3: „Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš 

mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého 

malomocenství.“ 

Matouš 9,2: „A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl 

ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ 

Biblická fakta: 

Ježíš káže v synagoze v Nazaretu z proroka Izajáše o tom, že je to on, kdo přinesl chudým radostnou 
zvěst, vyhlásil zajatcům propuštění, slepým vrátit zrak, propustil zdeptané na svobodu a vyhlásit léto 
Hospodinovy milosti. 

Lidé v Nazaretu mu ale nevěří, hněvají se na něho a chtějí ho shodit ze srázu – Ježíš jim však unikl. 
Díky nevěře lidu tam uzdravil jen málo nemocných. 

V galilejském městě Kafarnaum v synagoze Ježíš uzdravuje posedlého zlým duchem, který skrze toho 
člověka křičel, že Ježíš je ten svatý Boží. Na základě tohoto uzdravení v moci se pověst o Ježíši 
rozkřikla. 

Dále Ježíš uzdravil v domě Šimona Petra jeho tchyni ze silné horečky. Tchyně je pak obsluhovala. Pak 
tam uzdravil ještě mnoho nemocných. Naplňuje se tak proroctví Izajáše, že Ježíš vzal na sebe naše 
slabosti. 



Ježíš uzdravuje dotykem ruky malomocného a přikáže mu, aby obětoval za své očištění to, co Mojžíš 
přikázal. Ježíš mu přikázal, aby o uzdravení nemluvil, ale on to nedodržel a stejně to všude 
rozhlašoval. 

Ježíš uzdravuje v Kafarnaum ochrnutého, kterého přinesli jeho 4 přátelé na nosítkách, ale pro zástup 
se nemohli k Ježíšovi dostat, rozebrali proto střechu domu, kde Ježíš učil a spustili jej přímo před 
Ježíše. Ježíš mu nejprve odpustil hříchy, což pobouřilo zákoníky a farizeje, až pak, na důkaz, že on má 
moc odpouštět i hříchy ochrnutého uzdravuje. Ten sbalil své lehátko a odešel chválíce Boha. 

 

Pro zvídavé: 

➢ Ježíšovi bratři se jmenovali Jakub, Josef, Šimon a Juda 

➢ Ježíš měl i sestry 

 

Myšlenky k 90. lekci (aplikace): 

• Ježíšovo kázání v Nazaretu – poprvé vystupuje v místě, kde vyrostl, ale vykládá Boží zákon 

jinak – Židé si představovali, že Mesiáš přijde jako mocný král a zatočí s římskou nadvládou, ale 

nyní vidí Ježíše jako úplně normálního mladého muže, syna tesaře – a nevěří mu, a dokonce jej 

chtějí zabít (shození ze skály měl být trest pro cizince) → budu věřit Ježíši, i když neuvidím nic 

extra, když bude odlišný od mé představy? 

• Ježíšova zvěst – je to radostná zvěst pro utlačované, chudé, zklamané, zkroušené – to je Ježíšův 

program, přišel podat pomocnou ruku všem lidem, přichází skutečně naplnit to, co Bůh 

s člověkem zamýšlel, mít s ním vztah, přichází uplatnit léto Hospodinovy milosti, které se 

v praxi nedodržovalo; tato zvěst platí i pro pohany – Ježíš využívá příkladů Eliáše, který byl 

poslán k pohanům (vdova ze Sarepty a Náman Syrský) - Ježíšova zvěst je pro všechny, ale ne 

všichni ji přijmou, někteří pohrdnou → jaký je tvůj postoj k Ježíši? Chceš jej přijmout nebo jej 

odmítáš? 

• evangelium jako radostná zpráva rozděluje lidi – někdo ji radostně přijme, někdo ji odmítne a 

bude se tomu vysmívat, na to musíme být připraveni, když druhým lidem říkáme o Ježíši 

• Ježíše odmítnutí nezlomí, jde kázat dál→ nenech se odradit neúspěchem 

• uzdravení posedlého – děje se v Kafarnaum, kde vyvolá úžas – Ježíš pokračuje dále a zde se 

setkává s pozitivní odezvou; je to důkaz o moci Ježíše Krista, který má Ducha Božího a uzdravuje 

nejen tělesně, ale i duchovně; duchovní svět existuje, a i zlí duchové ví, kdo je Ježíš – volají to 

skrze toho člověka; Ježíš tomu člověku zakázal mluvit o uzdravení, ale on to stejně porušoval – 

řekl to naschvál, protože když je něco „tajné“, tak o to více máme potřebu to rozhlásit 

• uzdravující Ježíš – uzdravení Šimonovy tchyně a dalších osob svědčí o tom, že Ježíš uzdravuje 

nejen duši člověka, ale i tělo 

• uzdravení malomocného – přesto, že Ježíš byl nad zákonem, tak neprovokuje farizeje a 

přikazuje člověku, kterého uzdravil, aby se šel ukázat kněžím do chrámu – Ježíš, i když byl jiný, 

než farizeové čekali, tak nebyl buřič, provokatér – malomocného dostal zpět do života 

• Ježíš na pustém místě – Ježíš k všem těm zázrakům potřeboval sílu, i když byl Bohem, modlil 

se, o co více my lidé potřebujeme modlitbu, potřebujeme rozmlouvat s Bohem, prosit jej o sílu 

pro náš život 

• uzdravení ochrnutého – zde poprvé to není jen Ježíšova „akce“, ale je to výrazem víry 4 přátel, 

kteří přinášejí ochrnutého, který by se jinak před Ježíše nedostal – i my máme být prostředníky 

pro druhé lidi, kteří jsou zranění, aby se i oni mohli setkat s Ježíšem; postoj zákoníků a farizeů 

– neviděli přes předpisy nouzi člověka; na příběhu je také vidět cena člověka - 4 přátelé byli 

ochotni zničit (a asi to museli zaplatit) střechu domu, jen aby jejich kamarád byl uzdraven → 



co my jsme schopni investovat do našich přátel, do lidí proto, aby poznali Ježíše a setkali se 

s jeho mocí? 

SHRNUTÍ 

Ježíš vystupuje na scénu a ohlašuje se nejprve slovem, že je to on, kdo přichází uzdravit. Potom 

uzdravuje jak z fyzických nemocí, tak duševních (vyhání démony), tak z duchovních (odpouští 

hříchy). Ježíš přišel v prvé řadě uzdravit náš lidský hřích, poukázat na to, že už nemusíme žít bez 

Boha. Ovšem přichází nenápadně, ne s velkou pompou, takže se může stát, že jej můžeme 

v životě minout, jako jeho sousedé a známí. Pokud jej ale nemineme, tak můžeme být 

obohacením pro druhé, podobně jako 4 přátelé přinesli ochrnutého před Ježíše. 

3 hlavní myšlenky: 

JEŽÍŠ PŘIŠEL UZDRAVIT NAŠE TĚLA, DUŠI I DUCHA, ALE NEBUDE SE NÁM VNUCOVAT. 

MODLITBA JE ZDROJEM SÍLY PRO NÁŠ ŽIVOT S PÁNEM BOHEM. 

NAŠE VÍRA PROJEVENÁ SKUTKEM MŮŽE PŘINÁŠET DRUHÉ LIDI K JEŽÍŠI. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Přečti a přepiš text – motiv Ježíšovo první kázání v Nazaretu. Úkolem dítěte je přečíst a v paměti 
přenést text z Lk 4,18-19, který hovoří o tom, proč Ježíš přišel a je naplněním Izajášova proroctví.  
2. Nemoci – motiv uzdravování lidí z nemocí. Úkolem dětí je napsat za cca 2 minuty co nejvíce 
nemocí. 
3.  Spusť provaz a ulov – motiv 4 mužů, kteří spustili ochrnutého před Ježíše dírou ve stropě. Úkolem 
je pomocí provázku na tyči (smetáku apod.) za časový limit 1-2 minut ulovit co nejvíce předmětů 
(polystyrén s kusem drátu) 
4. Nes a neshoď – motiv nesení ochrnutého. Na prkýnko (knihu apod.) dáme předmět o tvaru válce 
(např. úzkou svíčku, kostku ve tvaru válce, propisovací pero apod.) a úkolem dítěte je projít 
s prkýnkem danou trasu tak, aby válec nespadl. Kdo zvládne trasu nejrychleji? 
 

 


