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1) MALOMOCNÝ

Lukáš 5:12 I stalo se, když byl v jednom z těch měst, hle, byl tam muž plný 

malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl na tvář a poprosil ho: „Pane, chceš-li, 

jsi mocen mě očistit.“

13 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď očištěn.“ A hned od něho 

malomocenství odešlo.

14 Nařídil mu, aby nikomu nic neřekl, nýbrž: „Odejdi, ukaž se knězi a obětuj za své 

očištění, jak nařídil Mojžíš, jim na svědectví.“

15 Pověst o něm se rozšiřovala stále víc a scházely se velké zástupy, aby 

naslouchaly a byly uzdravovány ze svých nemocí.

16 On se však uchyloval na pustá místa a modlil se.
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2) MALOMOCENSTVÍ

Nevíme přesně, jestli to bylo malomocenství (Lepra) nebo nějaká jiná 

forma kožní nemoci, nicméně malomocný žil velmi těžký beznadějný 

život:

- Jakmile se u něj objevilo malomocenství, kněz ho prohlédl a prohlásil 

ho za nečistého

- Tím byl vyloučen ze společenství, nesměl být mezi lidmi, nesměl se k 

nim přibližovat

- Musel žít mimo lidská obydlí (v jeskyních, ….)

- Nemohl pracovat a tím neměl žádné peníze, nemohl ani moc žebrat, 

protože nesměl být moc blízko 

- Židé nosili po kapsách kameny a pokud se malomocný moc přiblížil, 

tak po něm házeli kameny

- Nesměl do chrámu, nesměl do synagogy

- Musel neustále volat „Nečistý, nečistý!“

- Tento malomocný byl plný malomocenství – tedy měl nemoc již v 

pokročilém stádiu, tedy beznadějný případ

- Židé považovali malomocenství za Boží trest za předchozí hříšný život 

nemocného
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24-letý muž trpící 

malomocenstvím, foto 1886 



2) MALOMOCENSTVÍ

Pokud se malomocný uzdravil (což nebylo v podstatě možné), měl být 

přiveden ke knězi, aby potvrdil, že je zdráv a pak se vykonal obřad 

obmytí.

Leviticus 14:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 Toto je zákon o 

malomocném v den jeho očišťování, kdy bude přiveden ke knězi. 

3 Kněz vyjde ven za tábor. Když kněz uvidí, že rána malomocenství 

byla na člověku postiženém malomocenstvím uzdravena, 4 kněz 

přikáže přinést za toho, kdo je očišťován, dva čisté živé ptáky, 

cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop. 5 Pak kněz přikáže zabít 

jednoho ptáka nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. 6 Toho 

živého ptáka vezme spolu s cedrovým dřevem, karmínovým barvivem 

a yzopem a ponoří je s živým ptákem do krve ptáka zabitého nad 

pramenitou vodou. 7 Sedmkrát stříkne na toho, kdo je očišťován od 

malomocenství, prohlásí ho za čistého a propustí živého ptáka do 

otevřené krajiny.
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24-letý muž trpící 

malomocenstvím, foto 1886 



3) NADĚJE

Lukáš 5:12 I stalo se, když byl v jednom z těch měst, hle, byl tam 

muž plný malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl na tvář a 

poprosil ho: „Pane, chceš-li, jsi mocen mě očistit.“

Ježíš je v té době už velmi známý, všichni slyšeli o tom, jaké 

zázraky dělá. Proto tento malomocný hledal Ježíše, aby mu 

pomohl. Věděl, že pokud mu nepomůže on, tak nikdo jiný.

Nehleděl na to, jak vypadá, co si o něm druzí myslí. Padl na tvář 

přímo na ulice, když uviděl Ježíše, to byl výraz pokory a úcty.

Jeho pokoru vidíme i ve slovech – říká chceš-li. To nebylo 

pochybování, ale výraz prosebníka, který nemá žádné právo 

být uzdraven, ale spoléhá na Pánovo milosrdenství.

LUK.5.2-3/13

Malomocný v Kafarnau, James 

Tissot (1836-1902) 



4) BUĎ ČISTÝ

13 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď očištěn.“ A hned od 

něho malomocenství odešlo.

Ježíš se dotkl malomocného !

- Z lékařského hlediska to bylo nebezpečné

- Z náboženského hlediska to bylo porušení zákona

- Ze společenského hlediska to bylo nepřijatelné, něco, co se nedělá

Ježíš se dotkl na potvrzení toho, že je čistý. Neporušil zákon, protože 

když se ho dotkl, tak již byl zdráv a aby si byl jistý, tak se ho dotkl a řekl, 

že je očištěn.

Možná se ho nikdo nedotkl mnoho let, musel být nadšený.
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Malomocný v Kafarnau, James 

Tissot (1836-1902) 



5) NEČISTOTA V CÍRKVI

Malomocenství je obraz duchovní a nebo morální nečistoty.

I dnes máme lidi plné malomocenství tedy duchovní a morální 

nečistoty. Pokud ale chceme být uzdraveni, pak musíme mít 

podobný postoj jako malomocný – pokoru.

1 Korintským 5:6 Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha 

kvasu prokvasí celé těsto? 7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste 

byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš 

velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 8 Slavme tedy svátek 

ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s 

nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.
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Ježíš uzdravuje malomocného –

zdroj freebibleimages



5) NEČISTOTA V CÍRKVI

Malomocenství je obraz duchovní a nebo morální nečistoty.

I dnes máme lidi plné malomocenství tedy duchovní a morální 

nečistoty. Pokud ale chceme být uzdraveni, pak musíme mít 

podobný postoj jako malomocný – pokoru.

Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož 

nikdo neuvidí Pána. 15 Dbejte na to, aby se někdo 

nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru 

rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí.

16 Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který 

prodal své prvorozenství za jediný pokrm. 

LUK.5.2-5B/13

Ježíš uzdravuje malomocného –

zdroj freebibleimages



6) UKAŽ SE KNĚZI

14 Nařídil mu, aby nikomu nic neřekl, nýbrž: „Odejdi, ukaž se 

knězi a obětuj za své očištění, jak nařídil Mojžíš, jim na 

svědectví.“

Kněží měli stanovit, zda je člověk čistý nebo ne, ale nedokázali 

změnit stav člověka.

Ukazuje to tedy na to, že je tady někdo, kdo má nekonečně 

větší moc než oni a jejich obřady. 

Oni uzdravit malomocného nemohli, on ano.

Zákon byl od Boha, ale nedokázal jim přinést čistotu srdce, to 

může je Kristus.

LUK.5.2-6/13

Ježíš uzdravuje malomocného –

zdroj freebibleimages



7) OCHRNUTÝ

17 I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech 

galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval.

18 A hle, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před 

něj.

19 A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrze 

hliněné tašky ho s nosítky spustili doprostřed před Ježíše.

20 Když uviděl jejich víru, řekl: „Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“

21 Učitelé Zákona a farizeové o tom začali rozvažovat: „Kdo je tento člověk, že mluví tak 

rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?“

22 Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: „Co rozvažujete ve svých srdcích?

23 Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘?

24 Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy,“ řekl ochrnutému: 

„Tobě pravím, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu.“

25 A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha odešel do svého domu.

26 Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha; byli naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme uviděli 

neobyčejné věci.“

LUK.5.2-7A/13



7) OCHRNUTÝ

Matouš 9:1 Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města.

2 A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl 

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

3 A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: „Ten člověk se rouhá!“

4 Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: „Proč smýšlíte ve svých srdcích zle?

5 Vždyť co je snadnější? Říci: ‚Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘?

6 Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne 

ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“

7 A on vstal a odešel do svého domu.

8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou 

pravomoc.

Marek 2:1 A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma.

2 A hned se shromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim Slovo.

3 Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři.

4 A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a 

lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů.
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8) ODBORNÍCI

Tři příběhy patří k sobě, v každém z nich vidíme Krista ve vztahu k odborníkům v nějaké oblasti

- V prvním příběhu je tou oblastí rybolov a odborníkem je Petr

- Ve druhém příběhu je tou oblastí nečistota a odborníky jsou kněží

- Ve třetím příběhu je tou oblastí biblický výklad a odborníky jsou učitelé zákona

V každé z těchto oblastí Ježíš jasně ukázal, kým je, všichni odborníci museli vidět, že zde je někdo, 

kdo je převyšuje.

- Petr porozuměl, kým Ježíš je

- Není zaznamenána žádná reakce kněží, kteří nejspíše za svůj život viděli první případ očištění od 

malomocenství, případně více případů, kdy je Ježíš uzdravil

- Učitelé zákona reagují negativně, byli pobouřeni
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9) U NĚJ DOMA

Kde to bylo u něj doma – víme, že to bylo v 

Kafarnau a že nejspíše bydlel u Šimona Petra
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Synagoga v Kafarnau, kde kázal 

Ježíš, zdroj Biblical Archaeology

Society



9) U NĚJ DOMA

Velmi blízko synagogy se nachází také

osmiboký církevní objekt s symboly prvotní 

křesťanské církve. Někteří se domnívali, že právě 

toto byl dům apoštola Petra, ale výzkumy říkají, že 

se jednalo o byzantský kostel typu San Giovanni ve 

Fonte Ravenna (Františkáni, polovina pátého 

století).

Nicméně v tomto kostele

se nalezly zajímavé nálezy,

Např. nápis Petr, ale také

to, že kostel je postaven 

na objektu z 1.století.
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Byzanský kostel, zdroj Biblical

Archaeology Society



9) U NĚJ DOMA

Vidíme poměrně rozsáhlý komplex budov, 5 domů pro 

bydlení, velká místnost pro scházení.
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Nákresy Petrova domu, zdroj 

Biblical Archaeology Society



9) U NĚJ DOMA

Františkáni udělali střed svého kostela na místě, kde se 

projevovala Boží moc, kde spustili toho chromého skrze 

střechu. Dnes je nad tímto místem vybudován moderní 

františkánský kostel.
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Nákres a foto, zdroj Biblical

Archaeology Society



10) ČTYŘI MUŽI

18 A hle, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý, a 

snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.

19 A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli 

dovnitř, vystoupili na střechu a skrze hliněné tašky ho s 

nosítky spustili doprostřed před Ježíše.

Mnoho lidí vidělo ochrnutého, ale tito 4 muži viděli 

ochrnutého jinak – vytvořili plán, jak tomuto člověku 

pomoct.

Programem církve by měly být modlitby za uzdravení, ale 

musí být někdo, kdo se na tom sjednotí, kdo přináší 

nemocné co nejblíže k Ježíši.
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Ježíš uzdravuje ochrnutého, 

Harold Copping (1863-1932)



10) ČTYŘI MUŽI

Vytvořili plán a začali ho naplňovat – sehnali nosítka, naložili 

ochrnutého, nesli ho společně.

- Pokud by ho nesl 1 – pak by nesl 80 kg a to je náročné

- Pokud by ho nesli 2, pak je to 40 kg, to už je lepší

- Pokud ho nesou 4, je to 20 kg a to už není tak náročné

Narazili ale na problémy, bylo tam tolik lidí, že se neměli jak 

dostat k Ježíši – i tak se nenechali odradit, našli cestu! Museli 

ale vyvinout velké úsilí (vynést ho na střechu, rozebrat 

střechu, spustit ho k Ježíši – byla to námaha.

Hledejme cestu, jak pomoct lidem okolo nás.
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Ježíš uzdravuje ochrnutého, 

Harold Copping (1863-1932)



11) SPOLUPRÁCE

Když se sjednotíme na nějakém plánu, pak můžeme 

dokázat mnohem víc než když pracujeme každý sám.

Synergický efekt:

- 1 kůň utáhne 1 t, 2 koně 5 t

- Divoké husy – když letí ve formaci, doletí až o 71% 

dál, než když letí v neuspořádaném hejnu, nejtěžší to 

má první, ostatní ho povzbuzují

- Farmaka – když se podá více léků, vzniká silnější efekt

- Cyklisté v pelotonu jedou mnohem rychleji

Musíme se zaměřit na společný cíl a pak ho společně 

naplňovat. Tím můžeme mnoho věcí dokázat.

Ježíš viděl jejich víru, úsilí, jednotu
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Formace ptáků, zdroj Unsplash



12) POBOUŘENÍ

20 Když uviděl jejich víru, řekl: „Člověče, tvé hříchy jsou 

ti odpuštěny.“ 21 Učitelé Zákona a farizeové o tom 

začali rozvažovat: „Kdo je tento člověk, že mluví tak 

rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?“

Všimněme si – není zde napsáno, že by ochrnutý 

vyznával své hříchy. Ježíš mu odpustil, protože viděl 

postoj pokání. Zde se Ježíš prohlásil za Boha a to bylo 

pro ně neslýchané. Nebyli ochotni uznat, že Ježíš je 

Bůh, začali křičet – to je rouhání!

Učitelé zákona byli znalci Písma, ale nedokázali lidem 

pomoct, smazat jejich hříchy, nedokázali dát 

odpuštění. Znali Boží požadavky na člověka, ale 

nevěděli, jak je naplnit. 
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Uzdravení ochrnutého , zdroj 

freebibleimages



12) POBOUŘENÍ

Kdyby Ježíš nebyl Božím synem, rozhodně by to bylo 

rouhání – vydával by se za Boha. Aby mu mohli uvěřit, 

potřebovali důkazy, že je tím, za koho se vydává.

Ježíš rozuměl o čem přemýšlí a tak udělal zázrak, že 

tohoto člověka uzdravil na potvrzení toho, kým je.

Chtěl tím potvrdit, že vyslovené odpuštění je pravé 

odpuštění od Boha.
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Uzdravení ochrnutého , zdroj 

freebibleimages



13) VÝSLEDEK

25 A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a 

oslavuje Boha odešel do svého domu.

26 Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha; byli 

naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme uviděli neobyčejné 

věci.“

Ježíš nám dává nejenom odpuštění hříchů, ale i 

všechno potřebné k tomu, abychom mohli žít novým 

životem.

Odměnou těm 4 byla velká radost a úžas, s radostí 

dávali do pořádku rozbitou střechu, protože věděli, že 

pomohli, že jejich práce nebyla marná.

Dokonce i učitelé zákona byli dotčeni – zmocnil se jich 

úžas, bázeň a oslavovali Boha.
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Uzdravení ochrnutého , zdroj 
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