
Božské uzdravení 
 

I. Adam a Eva v zahradě Eden 
 

A. Před pádem neexistoval na zemi ani hřích ani nemoc 
B. To nám ukazuje na Boýí vůli, když stvořil člověka 
C. Pád člověka dovolil, aby na zemi vstoupili hřích a nemExodus 15:26 -  
D. Dokonce i po pádu Bůh zaopatřil uzdravení 
 

II. Boží charakter ve Starém zákoně 
 

A. Žalm 145:1-21 
1. "Milostivý" znamená ochotný prokázat přízeň (v8) 
2. "Pán je dobrý ke všem!" ( verš 9a) 
3. "Milosrdenství nad vším svým stvořením." (verš 9b) 

a. My jsme součást Jeho stvoření ( Efezs. 2:10) 
b. Země je součástí Jeho stvoření 

 
B. Exodus 15:26 - On je Pán, který mě uzdravuje! 

1. Nikde v Bibli se neříká, " Já jsem Hospodin, který tě ničí!" 
2. Ve Starém zákoně se děly strašné věci kvůli neposlušnosti 

Božího lidu 
a. Byla to jejich volba neposlouchat boha ( 5. Moj. 28:58) 
b. Bůh dovolil, aby se tyto věci staly, On je neposlal. 

3. Posílá Bůh na lidi nemoc? 
a. Ježíš řekl, " Zloděj nepřichází, než aby kradl, zabíjel a 

ničil" (Jan 10:10) 
b. On dopouští, aby lidé kradli, vraždili, pili,atd.,  ale neposílá 

je, aby to dělali 
 

C. "Počet tvých dnů naplním" ( Exod. 23:25-26) 
D. Aby se prokázal jako silný ( 2. Par. 16:9) 
E. "Zlé se nepřiblíží k tvému domu! ( Žalm 91:10,16) 
F. "Který uzdravuje všechny tvé nemoci", všimněte si " VŠECHNY" 

(Žalm 103:2-3) 
G. Toto je proroctví o Ježíši ( Žalm 107:20) 

III. Kdo je autorem nemoci? 
A. Satan  postihl Jóba bolavými vředy ( Jób 2:7) 
B. Satan svázal tuto ženu na 18 let ( Luk. 13:16) 

1. Byla smluvní dcerou Abrahamovou 
2. Satan jí spoutal, Ježíš ji osvobodil 
 

C. Vydáni Satanu ke zkáze těla ( 1. Kor. 5:5) 
D. Uzdravení všech, kteří byli utlačováni od ďábla ( Skutky 10:38) 

1. Nemoci a choroby jsou svázanosti od Satana 



2. Každý dobrý dar pochází od Boha. Uzdravení je dobrý dar! 
3. "Koho Pán miluje, toho vychovává." (Žid. 12:6) 

a. Je nemoc Boží výchova ? 
b. V tomto verši není jediná zmínka o nemoci 
c. "Vychovává" znamená doslova " trénovat, vzdělávat nebo 

vyučovat dítě" 
d. Křesťanská miminka potřebují výchovu - vyučování od 

Pána, protože se učí a dozrávají. Vy své děti nevyučujete 
skrze nemoc. 

E. Satan - Ten, který klame ( Zjev. 20:3,10) 
1. Klamat znamená způsobit víru v něco, co není pravda 
2. Satan tě klame, aby jsi nejednal na tom, co víš 

IV. Ježíš Kristus je Lékař 
A. Ježíš: předobraz v celém Starém zákoně 

1. Kristus náš velikonoční beránek ( 1. kor. 5:7) 
a. Velikonoční beránek ve Starém zákoně je předobrazem oběti  
     Kristovi 
b. Ježíš - naše Oběť ( Jan 10:11) 

2. Prorocký obraz ( Ex. 11:1 až 12:51) 
a. Smrt je Božský soud hříchu ( Ex. 11:5) 
b. Velikonoční beránek. Náhrada ( Ex. 12:3) 

1- Ježíš byl Beránek boží ( Jan 1:29) 
2- On byl náhradou za naše hříchy ( gal. 1:4) 
3- Bůh vydal sám sebe za nás ( Titus 2:14) 
4- " V určený čas Kristus zemřel za bezbožné" 
         ( Řím. 5:6) 

c. Překročení Rudého moře je typem nového narození 
1- Kanán je typem zaslíbené země 

a. Máme na výběr 
b. Bojuj, aby jsi si udržel to, co je spravedlivě 

tvoje 
                                                       2 - Bůh sám sebe manifestoval, by vysvobodil Izraelity 

a. Ježíš byl zjeven, aby nás osvobodil od hříchu  
(1.Jan 3:5  ) 

b. Ježíš byl zjeven, aby zmařil skutky ďábla ( 1. 
Jan 3:8) 

                                                      
d. Nový začátek ( Ex. 12:12) 

1- Vybraný beránek ( Ex. 12:5) 
a. Žádná závada ( beze skvrny, beze známky 

deformace) 
1/ Ježíš sám o sobě neměl žádný hřích ( Kor. 
5:21) 
2/ Byl bez poskvrny ( Petr 1:19) 
3/ Nebylo v Něm žádné vady ( Jan 19:6) 



4/ byl pokoušen ve všech oblastech, přitom 
zůstal bez hříchu ( Žid. 4:15) 

b. Všimněte si, že "beránek není množné číslo. 
Bůh měl na mysli jenom jednoho Beránka, a to 
Ježíše 

2- Vybraný z krve ( Ex. 12:7) 
a. Kvůli jejich fyzické síle 
b. Bůh je připravoval na dlouhou cestu 
c. Nebylo mezi nimi jediného chromého ( Žalm 

105:37) 
d. Ježíš zaopatřuje to samé ( 1. Kor. 11:23-24) 

1/ Pavel měl přímé zjevení od Ježíše ( 1. Kor. 
11:23) 
2/ Rozlišování Těla Kristova ( 1.Kor. 11:30) 
   a/ Slabý: bez síly, nemocný, s fyzicky malou  
       silou, chorý 
   b/ Nemocný:  někdo, od nějž jeho síla odešla  
       kvůli nemoci 
    c/ Usínající: Umírající, odešlí k Otci 
    d/ toto je hlavní důvod, proč křesťané jsou  
        dnes nemocní, protože nerozlišují Tělo  
         Kristovo 
 3/ Rozsuzej se ( 1. Kor. 11:28) 
 4/ Přijmi své uzdravení skrze veeři Páně 
     a/ Jeho krev zaopatřuje svobodu od hříchu 
     b/ Jeho rány zaopatřují uzdravení pro naše 
těla ( 1. Petr  2:24) 
 
    

 
B. "A On je všechny uzdravil" 

1. Otec dělá ty skutky ( Jan 14:8-10) 
2. Ježíš uzdravil zástupy ( Mat. 14:14) 
3. Ježíš uzdravil každou nemoc a každou chorobu ( Mat. 9:35) 
4. On je uzdravil všechny ( Mat. 15:30,31) 
5. On je uzdravil všechny ( Mat. 12:15) 
6. Vzkládal svoje ruce na každého z nich a uzdravoval je ( Luk. 

4:40) 
7. Všechny je uzdravil ( Luk. 6:17-19) 
8. Uzdravil některé? NE. Uzdravil je všechny, kteří byli utlačováni 

od ďábla ( Skutky 10:38) 
9. Je zaznamenán jediný případ, ky Ježíši bylo zabráněno, aby činil 

vůli svého Otce v jejich životech ( Marek 6:5-6) 
a. Kvůli jejich nevěře 
b. Pochybnosti je okradli o Boží požehnání 



c. Ježíš se jednoduše nezvedl bez toho, aby jim nic 
nezanechal. Šel a učil je, jak věřit. Slovo mění nevěru do 
víry 

10. Uzdravující  moc proudila skrze Ježíše, uzdravil každého, kdo  
      za ním přišel ve víře 

a. Když Ježíš odešel a byl posazen po pravici Otce, dal moc  
      církvi ( Svému Tělu, a tato moc plynula skrze prvotní  
      církev ( Skutky 5:16) 
b. I dnes proudí v Jeho Těle, když věřící vzkládají ruce na 
nemocné ( Marek 16:18) 

C. "Ježíš Kristus je stejný včea, dnes i navěky" ( Žid. 13:8) 
 
D. Uzdravení zaopatřené skrze usmíření 

1. Izaj. 53:3-5 
a. "Smutky" a "trápení" byli nesprávně přeloženy v překladu  
       Bible Krále Jakuba 
        1/ "Smutky" ( Hebrejsky "cholliy") znamená nemoc nebo  
             choroba 
         2/ "Trápení" ( Heb. "makobah") znamená bolesti. 
b. "Nést" znamená "zvednout a odnést na vzdálené místo" 

1/ Nemoc a choroba ode mne byli odňaty na Kalvárii 
2/ Spasení a zdraví na mne na Kalvárii přišli 

                                          c. "...a Jeho ranami jsme uzdraveni." 
2. Byli jsme uzdraveni ( 1. Petr 2:24) 

a. Dokončené dílo 
b. Uzdravení je naše 

3. On vzal naše nemoci ( Mat. 8:17) 
4. Jehova Rapha - Pán tvůj Lékař ( EX. 15:26) 

 
E. Ježíšova ochota uzdravovat ( Luk. 5:12-13) 

1. "Plný malomocenství", naznačuje poslední stadium této nemoci 
2. Podle Židovského zákona byl nečistý 

a. Překročil zákon 
b. Požádal o milosrdenství 
c. Jeho poslední nadějí byl Ježíš 

3. Ježíš zodpověděl otázku ohledně Jeho ochoty uzdravit, 
řekl:"Chci, buď čist!" 

a. Malomocný již slyšel o Ježíšově schopnosti uzdravit. 
Nepochyboval o Jeho schopnosti uzdravit 

b. Jeho starost byla: "Ježíši, uzdravíš mě?" 
c. Ježíšova odpověď VŠEM je CHCI! 
 

 
V. Sedm způsobů, kterými Bůh uzdravuje 

 
Najdi jeden, ve který můžeš uvolnit svou víru 



 
1. Žádání ve jménu Ježíše ( Jan 16:23) 
2. Vzkládání rukou ( Žid. 6:2) ( Marek 16:18) 
3. Pomazání olejem ( Jak. 5:14) ( Marek 6:13) 
4. Vymítání ducha slabosti ( Luk. 13:11-13) ( at. 8:16) 
5. Motlitba shody (Mat. 18:19) 
6. Motlitba svazování a rozvazování ( Mat. 18:18) 
7. Brát Boží Slovo jako lék ( Přísl. 4:20-22) 
 
 

VI. Jednání na Božím Slově 
 

A. Můžeš si s Bohem napsat svou vlastní cedulku ( Marek 5:25-34) 
1. Řekni to!       Ona řekla ( verš 18) 
2. Udělej to!      přišla ( verš 27) 
3. Přijmi to!      pocítila ( verš 29) 
4. Řekni to!       řekla ( verš 33) 
 

B. Buď odhodlaný 
C. Prožil sám Božské uzdravení 
D. Vybuduj si neotřesitelnou víru 
E. Vzepři se ďáblu a on od tebe uteče ( Jak. 4:7) 

 


