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Pravidla pro naše křesťanská setkání: 
 Věříme Bibli jako zdroji jednotné věrouky.

 Bibli vykládáme Biblí. 

 Jsem k sobě otevření.

Uvedené citace (až na výjimky) pochází z Českého studijního 
překladu Bible (z důvodu přesnosti), důležité části jsou ztučněny.

Zpracováno dle: R.Dale Yerton – Základní pravdy
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Izaiáš 53:4-5
“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe 
vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a 
pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme 
uzdraveni.“

Ekumenický překlad



Zdroj: R. Dale Yerton – Základní pravdy

“Byl proklán pro naši 
nevěrnost, zmučen pro 
naši nepravost.“

VYKOUPENÍ DUCHA

“Trestání snášel pro náš 
pokoj.“

OBNOVA DUŠE

“Jeho jizvami jsme 
uzdraveni.“

UZDRAVENÍ TĚLA



Způsoby lidského uzdravení: 

1. Přirozeně (samoobnovení organismu)

2. Lékařskou vědou (Matouš 9:12)

3.Psychoterapie / psychosomatika/ (Přísloví 17:22)

4. Boží zázračné uzdravení (Žalm 103:1-4)



2 základní pravdy: 
 Hřích a nemoci vstoupily do světa skrze Adamovu 

neposlušnost (Římanům 5:21)

 Kristus nás na Golgotě vykoupil ze všech prokletí včetně 
nemocí (Galatským 3:13)



Příklady uzdravování v Písmu:
1. Ježíšova služba

a) syn královského úředníka (Jan 4:64-54)

b) u rybníka Bethesda (Jan 5:1-9)

c) Petrova tchýně (Mat 8:14-17)

d) Malomocný (Mat 8:24)

e) Setníkův sluha (Mat 8:5-31)

f) Dva slepí muži (Mat 9:27-31)

g) Hluchoněmý muž (Mar 7:31-37, 8:23)

2. Služba 12 apoštolů (Mat 10:1-11)

1. Služba 70 učedníků (Lukáš 10:1-24)

2. Služba církve (Mar 16:14-20, Sk 5:12,16, 19:11-12)



3 hlavní služby Ježíše během své 
pozemské služby:

1. Vyučoval

2.Přinášel dobrou zprávu

3.Uzdravoval



Způsoby uzdravování Ježíšem:

Promluvené slovo (Mat 8:8,13)

Napomenutí nemoci (Lukáš 4:39)

Dotyk (Matouš 8:13)

Pomazání očí blátem (Jan 9:6-7)

Plivnutí (Marek 8:23)

Plivnutí a dotyk (Marek 7:33)

= ROZMANITOST = nejde o konkrétní způsob



“Metody” uzdravování:
 Modlitba víry a pomazání olejem (Jakub 5:14)

 Vkládání rukou věřícího (Marek 16:17)

 Modlitební šátky (Skutky 19:12)

 Vyslané slovo (Žalm 107:20, Matouš 8:8)

 Působení darů Ducha (1. Korintským 12:9-10)

 Večeře Páně (1. Korintským 11:23-32)



Překážky uzdravování:
 Nevyznaný hřích (Izaiáš 59:2, Mat 13:15)
 Démonský útlak nebo svázanost (Lukáš 13:11-13)
 Strach nebo úzkost (Přísloví 3:5-8, Filipským 4:6-7)
 Nevíra v Boží Slovo (Marek 6:5, Matouš 13:58)
 Setrvávání v neodpuštění a hořkosti (Matouš 6:14-15, 5:23-24)
 Nedostatečná péče o naše tělo a o jeho zdraví 

(1. Korintským 3:16-17, Filipským 2:25-30)
 Nerozsuzování těla Kristova při Večeři Páně 

(1. Korintským 11:29-33)
 Nedostatečná vytrvalost věřícího během doby, kdy se Satan snaží 

zabránit tomu, aby se projevilo uzdravení (Daniel 10:12-13)



Kroky k uzdravení:
1. Správný vztah s Bohem i lidmi

Matouš 6:33: “Hledejte však nejprve Boží království a jeho 
spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“

Jakub 5:16: “Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za 
druhého, abyste byli uzdraveni.“

2. Ježíšova blízkost

3. Sycení života Božím slovem

Jan 15:7: “Zůstaneteli ve mně a zůstanouli mé výroky ve vás, požádejte, 
oč chcete, a stane se vám.“

4. Modlitby starší církve, rodin a přátel 

Jakub 4:14-16: Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti 
ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A 
modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se 
dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. 



5. Služebník s darem uzdravování

Skutky 5:15-16: “Dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka 
a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy 
půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli 
nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni.“

6. Očekávání na Boží zázrak

Matouš 19:26: „Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: “U lidí je to nemožné, 
ale u Boha je možné všechno.”“

7. Hledání Božího záměru

Jan 9:3: „Ježíš odpověděl: “Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se 
na něm zjevit Boží skutky...“

+ Lazar, Pavlův „trn“, Job



Svědectví



Amen

Připravil: Vít Pechanec
Křesťanské centrum Svitavy
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