
LEKCE 94 - JEŽÍŠ UZDRAVUJE A KŘÍSÍ 1 (setníkův otrok, syn vdovy z Naim, posedlý v Gerase, dcera 

Jairova, krvácející žena, posedlý chlapec, hluchoněmý, slepý v Betsaidě) 

Biblický text k lekci: Lukáš 7,1-17 (Matouš 8,5-13; Jan 4,43-54); Lukáš 8,26-56 (Matouš 8,28-9,26; 

Marek 5,1-43); Lukáš 9,37-43 (Matouš 17,14-21; Marek 9,14-29); Marek 7,31-37; Marek 8,22-26 

Cíle lekce: 

- dítě dokáže vyjmenovat uzdravení, která Ježíš udělal (koho od čeho uzdravil) 

- dítě popíše, jak lidé reagovali na to, když byli uzdraveni, nebo když uzdravení viděli 

- dítě si uvědomuje důležitost lidí, kteří přiváděli nemocné k Ježíši 

- dítě vnímá, že Ježíš má moc uzdravovat jak fyzické, tak psychické nemoci, a dokonce přemáhá i smrt 

- dítě na příbězích jednotlivých uzdravení vidí, že po setkání lidí s Ježíšem mohou začít žít zcela nový, 

kvalitní život 

- dítě si uvědomí, že víra je nezbytná k tomu, aby člověk mohl zažít Boží uzdravující dotek 

- dítě vnímá, že Ježíš neuzdravuje pro senzaci, ale proto, aby s ním měl člověk vztah a hlásal kolem sebe 

to, co mu učinil Bůh 

 

Klíčové verše:  

Lukáš 7,6-7: „Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se 

vzkazem: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani 

neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ 

Lukáš 7,13-14: „Když 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!“ 

Lukáš 8,38-39: „Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět 

a řekl mu: „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, 

jak veliké věci mu učinil Ježíš.“ 

Lukáš 8,47-48: „Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi 

lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, 

jdi v pokoji.“ 

Lukáš 8,49-50: „Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagógy a řekl: „Tvá dcera je 

mrtva, už Mistra neobtěžuj.“ Ježíš to uslyšel a řekl: „Neboj se, jen věř a bude zachráněna.“ 

Lukáš 9,42-43a: „Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému 

duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Všichni žasli nad velikou Boží mocí.“ 

Marek 7,37: „Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.“ 

Lukáš 8,22 a 25: „Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl… Potom mu 

znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.“ 

Biblická fakta: 

Uzdravení setníkova otroka: uzdravení se událo v Kafarnaum; otrok setníka na smrt nemocen; 
setník posílá židovské starší k Ježíšovi s prosbou o uzdravení; setník má bázeň před Ježíšem a ani 
nechce, aby vstupoval do jeho domu; sděluje Ježíšovi, že stačí jen rozkaz; Ježíš vyzdvihuje víru 
setníka a na jeho slovo je chlapec na dálku uzdraven; setník a s ním celý jeho dům uvěřili v Ježíše 



Vzkříšení syna vdovy z Naim: uzdravení se událo ve městě Naim; Ježíš vidí zástup vynášející 
mrtvého, jediného syna své matky; je dojat soucitem, řekne ženě „neplač“, dotýká se már a říká: 
„chlapče, pravím ti vstaň“; mrtvý se posadil a začal mluvit; zvěst o tom se rozšířila do celého okolí 
(povstal velký prorok a Bůh navštívil svůj lid) 

Uzdravení posedlého v Gerase: Ježíš s učedníky připlouvá do gerasenské krajiny; proti nim vyšel 
nahý muž posedlý démony, bydlící v hrobech; lidé toho člověka poutali řetězy a okovy, ale on je silou 
vždy přerval a utíkal do pustin; jméno démona, který svazoval toho člověka bylo Legie; zlý duch 
poznal Ježíše a volal skrze toho posedlého, aby ho netrápil, zlý duch prosil, aby mohl odejít do stáda 
vepřů; Ježíš jim to dovolil a celé stádo vepřů se hnalo do moře, kde se utopilo; pasáci se zalekli, 
vypravovali o tom i ostatním obyvatelům vesnice a ti a prosili Ježíše, aby šel odsud pryč; ježíš posílá 
uzdraveného člověka zvěstovat lidem v jeho městě, co mu Ježíš učinil 

Vzkříšení dcery Jairovy a uzdravení krvácející ženy: představený synagogy Jairos prosí Ježíše, aby 
uzdravil jeho asi dvanáctiletou dceru (byla to jeho jediná dcera a umírala); po cestě, kdy se na Ježíše 
lepily davy lidí, jedna žena, která měla již 12 let krvácení, se nepozorovaně přiblížila k Ježíšovi a 
s vírou se dotkla jeho šatu - hned byla uzdravena; Ježíš však poznal, že z něj vyšla síla a zeptal se, kdo 
se jej dotkl; žena s bázní padla k jeho nohám, ale Ježíš jí řekl, že může v pokoji odejít, její víra ji 
zachránila; mezitím dcera Jairose zemřela a služebníci vzkázali Ježíšovi, že už se nemusí obtěžovat; 
Ježíš tam jde i přesto a vyzývá Jaira, aby se nebál a věřil; když přišel ježíš do domu, všichni naříkali, 
on však řekl, že pouze spí (smáli se mu); vzal dívku za ruku a řekl „Děvče, pravím ti, vstaň“; dítě vstalo 
a chodilo; Ježíš řekl rodičům, ať jí dají něco k jídlu a zakázal jim, aby o tomto zázraku mluvili 

Uzdravení posedlého chlapce: Ježíš uzdravuje chlapce (jedináčka), který byl od dětství posedlý zlým 
duchem, který s ním lomcoval až se svíjel na zemi a měl pěnu kolem úst, nemohl také mluvit; často 
ho zlý duch vrhal i do ohně a vody, aby ho zahubil; učedníci ho nemohli uzdravit; otec říká Ježíšovi, 
jestli může, ať jej uzdraví; Ježíš odpovídá, že všechno je možné tomu, kdo věří; Ježíš pohrozil 
nečistému duchu a chlapce uzdravil; Ježíš potom vysvětlil učedníkům, že takový duch nemůže vyjít 
jinak než modlitbou a půstem 

Uzdravení hluchoněmého: zástup přivedl člověka hluchého a špatně mluvícího s prosbou k Ježíši, 
aby na něj vložil ruku; Ježíš vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka a pohlédl k nebi se 
slovy „otevři se“ - tak se tomu člověku otevřel sluch i rozvázal jazyk; i přes zákaz to všichni lidé o 
Ježíšovi rozhlašovali 

Uzdravení slepého v Betsaidě: k Ježíšovi přivedli slepce a prosili, aby se jej dotkl; Ježíš ho vyvedl za 
vesnici, potřel mu slinou oči a vložil na něho ruce, pak se ho zeptal, jak vidí; nemocný odpověděl, že 
vidí lidi, co vypadají jako chodící stromy; Ježíš mu položil znovu ruce na oči a tehdy již slepý viděl 
zcela zřetelně 

 

Pro zvídavé: 

➢ gerasenská krajina ležela naproti Galileji 

➢ jméno Legie znamenalo „je nás mnoho“ 

➢ vepřů, do nichž Ježíš poslal démony z uzdraveného člověka bylo 2000 

➢ Ježíš vzal do pokoje, kde vzkřísil dceru Jairovu kromě rodičů jen 3 učedníky (Petra, Jakuba a 

Jana) 

➢ hluchoněmý člověk byl uzdraven u jezera Galilejského, když se Ježíš vrátil z území Týru a Sidónu 

 

Myšlenky k 94. lekci (aplikace): 

• Uzdravení setníkova otroka – setník byl Říman a Ježíš Žid, tyto národy se neměli rádi; přesto 

setník věří, i když nebyl Žid a svou vírou předčil i mnohé Židy – Ježíš uzdravuje jeho otroka na 

dálku díky jeho víře → Ježíšova uzdravující moc působí i na dálku; na víru v Ježíšovu moc nemá 

vliv naše postavení; součástí víry byla i bázeň (úcta) - i když setník měl formálně vyšší postavení, 

byl si vědom Ježíšovy moci; Ježíš vidí naši víru a podle ní jedná  

• Vzkříšení syna vdovy z Naim – v tehdejší době nebyl sociální systém, o rodiče, a zvláště ženy, 

se musely postarat děti, resp. synové; ztrátou syna byla žena v podstatě odsouzena také 



k smrti (hladem), Ježíš ale vidí její zoufalství a vciťuje se do ní → Ježíš je citlivý vůči našim 

potřebám; vidí a zná náš stav, dokáže s námi soucítit; nedělá zázraky vzkříšení kvůli své slávě, 

ale svými zázraky vstupuje do našeho života, aby mu dal nový rozměr (pro ženu to byl naprosto 

nový začátek) 

• Uzdravení posedlého v Gerase: Ježíš na své pouti vstupuje i do oblasti pohanské, kam Židé 

nechodili; posedlý člověk je vyloučen ze společenství, ztratil lidskou důstojnost; Ježíš se nebojí 

vstupovat i do oblastí, kde vládne ten Zlý, kde je člověk ovládán i ve svém nitru; jde o uzdravení 

nitra člověka; posedlost svazuje lidi → i my můžeme být „posedlí“ zlem (i když třeba ne v tak 

vyhrocené formě), ale tím, že děláme vlastně to, co ani nechceme, ničí to naše vztahy a pak 

jsme sami, s pokaženým životem → Ježíš přichází, aby i tyto naše niterné stavy uzdravoval; pro 

Ježíše je život člověka nade vše, není mu líto ani 2000 vepřů, kteří zahynou → cena lidského 

života je mnohem vyšší (a tamní lidé to nepochopili, více byli smutní z toho, že zahynuli vepři, 

než že byl zachráněn člověk); moře bylo symbolem zlého, nebezpečného prostoru, a Ježíš 

právě tam zlo posílá → Ježíš uzdravuje zlo v nás a dává ho pryč, aby už na nás nemohlo; 

uzdravený má být svědectvím pro své okolí (chtěl jít s Ježíšem, ale on jej posílá zpět) → po 

setkání s Ježíšovou uzdravující mocí se nemáme izolovat někde v církvi, ale být živým 

svědectvím lidem okolo nás 

• Vzkříšení dcery Jairovy a uzdravení krvácející ženy - další příklad Ježíšovy moci, která se 

stupňuje, od fyzického uzdravení, přes uzdravení psychické (od démonů) až po přemožení 

smrti; Jairos vystupuje ze zástupu - zástup se možná jen chtěl dívat na senzace, Jairovi však jde 

o život; jediná dcera byla v tehdejší době početných rodin spíše raritou, možná i tím je příběh 

zvláštní a ukazuje, podobně jako u vzkříšení mladíka vdovy z Naim, že Ježíš se sklání k člověku, 

který je zcela na dně; do příběhu se ale dostane krvácející žena, žena, která vystoupí z davu, 

která se dotýká Ježíše ne ze zvědavosti nebo prostě jen v tlačenici, ale její dotek je spojen 

s vírou; krvácející žena = nečistá žena, vyloučená ze společenství, tím, že přichází na veřejnost 

a ještě se dotýká (a navíc muže), je jasným signálem její víry; je to do jisté míry risk, riskuje vše, 

aby byla uzdravena, riskuje svou pověst, ale už dala vše, co měla za to, aby byla uzdravená; 

Ježíš je její poslední nadějí; a její naděje se naplnila, místo trestu za porušení pravidel ji Ježíš 

propouští v pokoji → naše víra se musí projevit i skutkem; pro Ježíše musíme „dát všanc“ naši 

pověst a Ježíš odpovídá, navazuje s ženou vztah → dotknout se vírou Ježíše, ne anonymně, ale 

osobně, On je připraven nám dát do života ten pokoj, po kterém tak zoufale toužíme; dcerka 

Jairova je jakoby odsunuta do pozadí a vlastně díky té ženě zemře; příběh zde ale nekončí, 

klíčová věta NEBOJ SE, JEN VĚŘ je určena Jairovi → víra spojuje jak uzdravení ženy, tak vzkříšení 

dcery → víra v Ježíšovu moc překonává naše představy (Jairos už měl představu, že to nemá 

cenu); Ježíšova moc je natolik velká, že nejen uzdravuje nemoci, ale vítězí i nad smrtí! 

• Uzdravení posedlého chlapce – opět uzdravení jedináčka! Ježíš se sklání především k těm, 

kteří potřebují pomoci nejvíce a také k těm, kteří si nemohou pomoci sami (v kontextu hříchu 

si nikdo z nás nemůže pomoci sám); opět je zde těžká nemoc, která postihuje člověka jak po 

fyzické, tak psychické stránce; klíčovým momentem je informace, že chlapce nemohou 

uzdravit učedníci kvůli jejich malé víře; k víře Ježíš vybízí i otce chlapce, který se předtím zmohl 

jen na „můžeš-li“, později volá, téměř zoufale „pomoz mé nedověře“ → bez víry nemůže být 

žádný zázrak uzdravení; chlapec je spoután zlým duchem, který s ním lomcuje, naprosto jej 

ovládá → nás také ovládá hřích, který svazuje náš život a jedině Ježíš nás může z tohoto sevření 

vysvobodit 

• Uzdravení hluchoněmého a uzdravení slepého v Betsaidě - tato dvě uzdravení jsou podobná 

a zajímavá svým způsobem, kdy se Ježíš fyzicky dotýká, až podivně, „nepříjemně“ (dává prsty 

do uší, nasliněným prstem se dotýká jazyka druhého); dle židovské tradice by se takto velmi 

znečistil; Ježíš však na to nedbá, protože mu jde o všechny lidi, o každého člověka a neváhá 

proto porušit jakékoli náboženské předpisy, aby člověka uzdravil; další zajímavostí je to, že oba 



nemocní byli dalšími lidmi přivedeni k Ježíšovi; ti lidé jej nemohli uzdravit, ale udělat hodně 

pro jejich uzdravení tím, že je k Ježíšovi přivedli → můžeme lidi přivádět k Ježíšovi, aby je ON 

mohl uzdravit; Ježíš používá pro toho člověka srozumitelných symbolů (dotek uší znamená 

jejich otevření, dotek jazyka znamená jeho rozvázání) → Ježíš k nám přistupuje tak, abychom 

mu rozuměli a mohli se s ním ztotožnit, Ježíš nám svou uzdravující mocí navrací možnost žít 

kvalitní život 

 

SHRNUTÍ 

Ježíš přichází k lidem se svou uzdravující mocí bez ohledu na jejich postavení (setníkův otrok, syn 

ženy, syn muže, dítě představeného synagogy, bezejmenní nemocní). Ve většině případů někdo 

Ježíše prosí o uzdravení, jsou prostředníky a Ježíš nikoho neodmítá. Jeho moc uzdravuje jak od 

tělesných nemocí, tak od nemocí psychických a duchovních a co je hlavní, všechna uzdravování jsou 

spojena s vírou. Bez víry není možné vidět Ježíše a jeho moc. Našimi lidskými způsoby uchopit svůj 

život do rukou a uzdravit jej, to nikdy nedokážeme (jako krvácející žena, která vynaložila všecko, co 

měla, ale nic jí nepomohlo, až Ježíš). Uzdravení lidé poznávají Boží moc a chtějí následovat Ježíše, 

který jim radikálně změnil život. 

3 hlavní myšlenky: 

1) JEŽÍŠ UZDRAVUJE ČLOVĚKA, ABY MOHL ŽÍT KVALITNÍ ŽIVOT S NÍM, ROZVAZUJE POUTA NEMOCI, 

KTERÁ SVAZUJÍ ČLOVĚKA 

2) NEZBYTNÝM PRŮVODCEM UZDRAVENÍ JE VÍRA V JEŽÍŠOVU MOC – NEBOJ SE, JEN VĚŘ, A BUDEŠ 

UZDRAVEN 

3)  NEMOCNÉ LIDI VĚTŠINOU NĚKDO PŘINESL/PŘIVEDL K JEŽÍŠOVI – MŮŽEME LIDI PŘINÁŠET 

K JEŽÍŠOVI, ABY JEJ JEHO MOC MOHLA UZDRAVIT (JEŽÍŠ PŮSOBÍ TAM, KDE MY NEMŮŽEME) 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Zasáhni cíl v dálce – motiv setníkovy víry, díky které jednal Ježíš na dálku. Úkolem dítěte je strefit 
hozením tenisového míčku terče v dálce, dítě hází míček na podsedáky rozmístěné na zemi ve 
vzdálenosti cca 5-10 metrů, má na to časový limit 1-2 minuty, vyhrává ten, kdo na dálku zasáhne 
nejvíce terčů.  
2. Nes, ať ti to nespadne – motiv nesení na márách mrtvého chlapce vdovy z Naim. Úkolem dítěte 
je nést na dvou klaccích předmět (např. knížku, plastovou krabičku apod.) určenou trasou. Kdo trasu 
projde v nejrychlejším čase, aniž by mu předmět spadl? 
3. Přetrhni papír – motiv muže z gerasenské krajiny. Úkolem dítěte je postupně přetrhnout papír, 
který je přeložený, nejprve jednou, pak nadvakrát, natřikrát, načtyřikrát atd. Komu se podaří 
přetrhnout papír složený nejvíce krát?   
4. Seber kolíček, aniž bys byl přistižen – motiv dotknutí se Ježíše krvácející ženou. Jedno dítě stojí 
uprostřed se zavázanýma očima a na jeho těle (trupu) jsou kolíčky (cca 10 nebo tolik, kolik je 
ostatních dětí). Úkolem dětí je sebrat co nejvíce kolíčků, aniž by se jich ten, na kom kolíčky jsou, 
dotkl. Komu se podaří ubránit nejvíce kolíčků a komu naopak nejvíce ukořistit? 
5. Jazykolamy – uzdravení hluchoněmého, který začal správně mluvit. Úkolem dítěte je co nejrychleji 
správně přečíst následující jazykolamy. Jazykolamy najdete např. na stránce ZDE. 
6. Přečti písmeno – motiv slepého, který začal vidět. Vedoucí na kartičku napíše písmeno a s touto 
kartičkou se pak postupně přibližuje ze vzdálenosti cca 20 m k dětem. Kdo přečte správně dané 
písmeno? Vzdálenost je možno měnit dle velikosti písmena (čím menší, tím postačí menší písmeno). 
 

 

http://www.jazykolamy.estranky.cz/clanky/ceske/ceske-jazykolamy.html
http://www.jazykolamy.estranky.cz/clanky/ceske/ceske-jazykolamy.html

