
Uzdravení v sobotu 
 
Už nevím koho to napadlo, ale jednou jsme se rozhodli na biblické            
hodině prozkoumat kolik vlastně lidí Jeříš uzdravil v sobotu. Tady je nás            
výsledek, myslíme si, že jich bylo sedm. Hezké číslo. 
 

 

1. Člověk s ochrnutou rukou. 
 
Matouš 12:10-13 A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I            
otázali se ho: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ To proto, aby jej            
obžalovali. 13 Potom tomu člověku řekl: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji,           
a byla zase v pořádku a zdravá jako ta druhá. 
Marek 3:1-5 
Lukáš 6:6-10 

2. Žena s duchem nemoci 
 
Lukáš 13:10-16 V sobotu učil v jedné synagoze. 11 A hle, byla tam             
žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se            
nemohla napřímit. 12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi             
zproštěna své nemoci“ 13 a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a              
oslavovala Boha. 
 

3. Vodnatelný člověk 
 
Lukáš 14:1-4 A stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z             
vůdců farizeů pojíst chleba a oni ho pozorně sledovali, 2 hle, byl před             



ním nějaký vodnatelný člověk. 3 Ježíš na to zákoníkům a farizeům řekl:            
„Je dovoleno v sobotu uzdravit, nebo ne?“ 4 Oni však mlčeli. I vzal ho,              
uzdravil jej a propustil. 
 
Význam Ježíšovy otázky je v tom, že se ptá na něco, co Starý zákon              
neřeší. Ježíš se ptá na něco, o čem Mojžíšův zákon nemluví. Proto na             
jeho otázku neexistuje "biblická" odpověď. To je asi i důvod, proč Ježíši            
nikdo neodpověděl. 

4. Člověk u rybníka Bethesda 
 
Jan 5:2-9 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný           
Bethesda... 5 Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 8 Ježíš             
mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ 9 A hned byl ten člověk              
uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. 
 

5. Slepý pomazaný blátem a omytý v rybníku Siloe 
 
Jan 9:1-15 Cestou uviděl člověka slepého od narození. 6 Když to řekl,            
plivlna zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči 7 a řekl              
mu: „Jdi a umyj se v rybníku Siloe (to se překládá Poslaný).“ Odešel             
tedy, umyl se, a když přišel, viděl. 11 On odpověděl: „Člověk, který se             
jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: ‚Jdi do Siloe a umyj               
se.‘ Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ 13 Přivedli toho, který byl              
dříve slepý, k farizeům. 14 Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel             
jeho oči, byla totiž sobota. 
 

6. Posedlý v synagoze v Kafarnaum 
 
Marek 1:21-26 I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do           
synagogy a učil. 23 V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým            



duchem. Vykřikl: 24 „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás             
zničit? Znám tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží.“ 25 Ježíš mu pohrozil:             
„Umlkni a vyjdi z něho.“ 26 A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal             
silným hlasem a vyšel z něho. 
 

7. Šimonova tchyně 
 
Marek 1:29-31 A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a             
Janem do domu Šimona a Ondřeje. 30 Šimonova tchyně ležela v           
horečce. Hned mu o ní pověděli. 31 Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a             
pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a ona je obsluhovala. 
 
 

 
 

- Poté je zmínka o mnohých uzdravených, ale už to nebylo v           
sobotu, protože bylo po západu slunce  

- Marek 1:32 Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k          
němu všechny nemocné a všechny démonizované. 34 I uzdravil         
mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. 

 
- Zde je zmínka o jednom uzdravení v sobotu, ale není jasné, o            

kterém. Pravděpodobně o chromém u rybníka Bethesda 
- Jan 7:21-23 Ježíš jim odpověděl: „Jeden skutek jsem učinil, a          

všichni se tomu divíte. 22 Mojžíš vám dal obřízku -- ne že by             
byla od Mojžíše, nýbrž od otců -- a vy obřezáváte člověka i v             
sobotu. 23 Jestliže přijímá člověk obřízku v sobotu, aby nebyl          
porušen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v           
sobotu uzdravil celého člověka? 

 
 

 
 



Pro Ježíše je sobota něčím úplně jiným. Setkává se s člověkem, který            
se už dlouho modlí a prosí Boha za uzdravení. Možná už ani moc             
nevěří, že ještě někdy pohne svou rukou, že ucítí, když ho po ní pohladí              
někdo blízký. Teď vidí Ježíše, o kterém toho už tolik slyšel. 
 
Ježíš vidí prosbu v očích tohoto nemocného. Mohl tomu nemocnému          
říci: "Přijď zítra, v sobotu se neuzdravuje."  
 
Obecně sice můžeme z Mojžíšova zákona (Tóry) říci, že špatně není           
dovoleno dělat nikdy, ale žádné přikázání o sobotě výslovně nemluví o           
tom, zda se v sobotu může nebo nemůže dělat dobře, 
 
Sobota je den, kdy mám odložit vše, co mi brání vnímat Boha ve svém              
životě. Pokud v sobotu pomůžu někomu, kdo v té chvíli potřebuje moji            
pomoc, pocítím Boží blízkost hned dvakrát. Bude to důkaz, že jeho           
láska naplnila mé srdce, což je velice příjemné poznání, a navíc uvidím            
vděčnost v očích toho, kdo možná v té chvíli díky mně poprvé v životě              
pochopí, že ho má Bůh rád. 
 
 
 


