
1 

 

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) 

- Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám 

to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád 

vyslechnu. 

- pomodlit se za kázání 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus má moc nad nemocí a smrtí - že je všemohoucí. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus má moc nad nemocí a smrtí, slitovává se nad 

námi. Naší jedinou správnou reakcí je víra. 

A. ÚVOD 

A.1.  

Každý národ má své vysněné hrdiny, své ideály zosobněné v již dávno zesnulých 

osobách (např. král Artuš, blaničtí rytíři aj.). Neustále i dnes vidíme u lidí snahu se 

upínat k něčemu dokonalému a jsou při tom ochotni naslouchat i různým lidem 

(politici, duchovní vůdcové), kteří jim tuto touhu zdánlivě naplní do té doby, než se 

provalí nějaký ten skandál. A namísto toho, aby lidé prozřeli, tak se kolečko opakuje a 

oni si hledají své nové lidské „dokonalé“ idoly. 

Jako křesťané víme, že dokonalý člověk je jen jeden - Ježíš Kristus. K němu jedinému 

upínáme všechny své naděje, touhy a očekávání. 
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V našem dnešním kázání budeme hovořit o Ježíšově moci nad nemocí, nad smrtí, o 

jeho soucitu a o potřebě naší víry. 

B. STAŤ  

Přečtěme si text z Písma, Lk 8:40-56 (poprosil bych Evu Gallatovou) 

Ježíš se opět vrací na západní břeh Genezaretského jezera, kde jeho služba roste. 

Během plavby k východnímu břehu jezera Ježíš projevil svoji moc Boží (Jahve), když 

utišil bouři - Lk 8:22-25 a když uzdravil démonizovaného - Lk 8:26-39. A nyní se 

odehrává příběh z Lk 8:40-56. Ježíš uzdravuje nemocnou a křísí mrtvou. Podívejme se 

teď podrobněji na tři aspekty tohoto příběhu, 1) na Ježíšovu moc, 2) na jeho soucit a 

slitování a 3) na potřebu naší víry. 

B.1.  Ježíšova moc 

B.1.a) V předchozích dvou příbězích Ježíš projevil svoji všemohoucnost tím, když utišil 

rozbouřené moře a tím, když uzdravil mnoho let démonizovaného člověka. Nyní 

uzdravuje nemocnou a křísí mrtvou. 

Ježíš, když odchází po svém vzkříšení do nebe a vysílá své učedníky (tedy i nás), tak je 

posílá s tímto pověřením a v této autoritě (čti Mt 28:16-20). Ježíš má veškerou 

pravomoc (autoritu) na nebi i na zemi a je s námi po všechny dny do skonání tohoto 

věku. 
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Další příklady Ježíšovy moci z Lukášova evangelia: Ježíš odolává Ďáblovu pokušení na 

poušti, kde 40 dní nejí ani nepije; uzdravení Šimonovy tchýně a dalších nemocných 

včetně vymýtání démonů (Lk 4); uzdravení malomocného muže, uzdravení 

ochrnutého (Lk 5); uzdravení člověka s odumřelou rukou v sobotu, čímž se prohlásil 

Pánem nad sobotou (Lk 6); uzdravení setníkova otroka; vzkříšení syna vdovy z Naim; 

odpouští hříchy hříšné ženě (Lk 7); utišení bouře; uzdravení démonizovaného; 

vzkříšení Jairovy dcery a uzdravení ženy s krvetokem (Lk 8); nasycení pěti tisíců; hora 

proměnění do nebeské slávy; uzdravení démonizovaného chlapce (Lk 9); pověření 

sedmdesáti učedníků, kteří uzdravovali nemocné a vyháněli démony (Lk 10); 

uzdravení slepého žebráka (Lk 18). 

B.1.b) V našem příběhu Ježíš uzdravuje dvanáct let nemocnou ženu krvotokem. Na 

svoji léčbu vynaložila všechny své peníze a marně (v. 43). Z lidského hlediska je 

v beznadějné situaci. Tak tomu ale není u Ježíše Krista. Tam, kde bylo vyčerpáno 

všechno lidské úsilí a snažení o uzdravení nemocného, přichází Ježíš a svojí mocí 

uzdravuje. 

Sami víme ze svých životů anebo z životů našich sourozenců v církvi, jak Bůh již 

mnohokrát vyslyšel naše modlitby za uzdravení. Díky mu za to. 

Stejně tak vidíme Ježíšovu moc, když křísí mrtvou jedinou (ř. monogénes) dceru 

představeného synagogy. Ježíš nechal situaci dojít až do bodu, kdy toto děvče umřelo, 

aby, stejně jako v případě vzkříšení Lazara (Jn 11), byl skrze vzkříšení z mrtvých 

oslaven Otec a vzrostla víra jeho učedníků. 
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Stylisticky vidíme, jak je příběh o uzdravení nemocné ženy vsunut do příběhu o 

vzkříšení Jairovy jediné dcery. Tato literární kompozice evangelisty Lukáše ještě více 

umocňuje fakt, že Ježíš Kristus má moc nad nemocí a smrtí. 

B.1.c) Vzpomeňme taky na výroky Pána Ježíše Krista „Já jsem“. On sám je Hospodin 

(Jahve) a tudíž má veškerou moc na nebi i na zemi a bez jeho vědomí nejsou ani 

vrabci zabiti, kteří jsou určení k oběti a Bůh zná všechny vlasy na naší hlavě (Lk 12:6, 

7). 

B.2. Ježíšovo slitování, soucit 

B.2.a) Co k tomu dodat? Ježíš Kristus vrátil do života jedinou dceru představenému 

synagogy. Jako rodič si dovedu představit tu obrovskou bolest, kterou musel Jairos 

cítit, když mu jeho milovaná dcera umřela. Udělal to nejlepší, co mohl, šel (běžel) za 

Ježíšem, padá k jeho nohám a prosí ho o pomoc. A co dělá Ježíš? Ježíš toto děvče křísí 

z mrtvých a vrací ji její matce a jejímu otci (podobnost se vzkříšením mrtvého syna 

vdovy z Naim - Ježíš byl hluboce pohnut soucitem, Lk 7). 

Stejně tak se Ježíš slitovává nad ženou, která byla pravděpodobně sama, byla velmi 

vážně nemocná již dvanáct let, a která dala všechno, co měla na lékaře (uvidíme, jak 

dopadne zdravotní reforma, abychom v budoucnu nemuseli řešit podobné případy :-

)). Tato žena, poté co byla Ježíšem uzdravena, se obávala, že, když se veřejně přizná, 

může o své uzdravení přijít. Tato žena měla podle Mojžíšova zákona být v odloučení, 



5 

 

oddělená od ostatních (Lv 15:25-33). Jaká příjemná úleva, když slyší z Ježíšových úst: 

„Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.“ (v. 48). 

B.2.b) Podívejme se na další Ježíšovy projevy soucitu a slitování: 

- žena přistižená při cizoložstvu (Jn 8:1-11). „Kdo z vás je bez hříchu ať na ni první hodí 

kamenem.“ 

- vzkříšení mrtvého syna vdovy z Naim (Lk 7:11-17). „Když ji Pán uviděl, byl nad ní 

hluboce pohnut (ř. splagchnizomaj - být hnut soucitem) a řekl jí: „Neplač!“. 

- vzkříšení Lazara, brata Marie a Marty (Jn 11), „Jakmile Marie přišla tam, kde byl 

Ježíš, a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by 

nezemřel.“ Když ji Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se 

rozhorlil, zachvěl se a řekl: „Kam jste ho položili?“ Řekli mu: „Pane, pojď a podívej se!“ 

Ježíš zaplakal.“ (verše 32-35). 

- Ježíš se stal člověkem jako my, aby byl naším milosrdným veleknězem (Heb 2:17, 

18). „A tedy musel být (Ježíš Kristus) ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal 

milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu. Protože sám 

vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.“ (verše 17, 18). 

- Ježíš s námi soucítí v našich slabostech (Heb 4:14-16). „Když tedy máme velikého 

velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť 

nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, 

nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. 
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Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli 

milost ku pomoci v pravý čas.“ 

Ježíš Kristus zná naše bolesti a slitovává se nad námi každý den (je soucitný). 

B.3. Potřeba naší víry 

B.3.a) V našem příběhu musí jak představený synagogy Jairos, tak žena trpící dvanáct 

let krvotokem, mít víru (spolehnout se, důvěřovat), že Ježíš je mocen vyřešit jejich 

problém. Víme z Mk 6:1-6, že Ježíš v Nazaretě neučinil mnoho zázraků kvůli jejich 

nevěře. Žádáme-li od Boha cokoliv, tak musíme věřit, že je mocen nám to dát (čti I. Jn 

5:14, 15, Heb 11:6 a Jk 1:5-8). 

Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? (I. Jn 5:5). - 

Víra je jak náš vztah vůči Bohu (spolehnutí, důvěra), tak předmět našeho myšlení 

(doktrína, Ježíš Kristus je Syn Boží, biblické učení). 

Naše vítězství nespočívá v nějaké magické síle naší víry, ale v objektu naší víry. Víra je 

tedy prostředek či nástroj, který nám umožňuje být ve vztahu s živým Bohem. Je to 

tedy Bůh, kdo nám dává vítězství, a proto platí slovo Písma z Ef 2:8, 9: „Neboť jste 

zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás -- je to Boží dar; není na základě 

skutků, aby se nikdo nechlubil.“  

Takto je třeba rozumět i výrokům Pána Ježíše Krista: „Víra tvá tě zachránila“. Bůh nám 

dává svůj dar (např. uzdravení) a my ho přijímáme skrze víru. 
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Naše ospravedlnění před Bohem se děje prostřednictvím víry v Ježíše Krista (Jn 1:12, 

13; Ř 3). Ale i náš další vztah k Bohu musí být veden vírou, tedy tím, že se na něj ve 

všem spoléháme (že se o nás postará, že nás bude chránit, sytit, vést, že nás nikdy 

neopustí atd.). 

B.3.b) V našem příběhu se jak nemocná žena, tak Jairos spolehli, že Ježíš má moc 

vyřešit jejich problém. Uvěřili mu (spolehli se na něj) a on je vyslyšel. 

Nemocná žena jde přes dav až k Ježíši, aby se ho s vírou dotkla (viz dotýkání se šátků 

od apoštolů v Sk 19:11, 12) a on ji uzdravuje. Ježíš ví, co se stalo, ale aby se žena 

veřejně přiznala ke svému uzdravení, tak ji nechá vyvolat z davu (Ježíš neví, co se 

stalo???). Poté ji propouští se slovy pokoje: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi 

v pokoji.“ (v. 48). 

To samé (spolehnutí se na něj) Ježíš očekává i od Jaira. V okamžiku, kdy se dozvídá, že 

mu zemřela dcera, ho Ježíš vybízí: „Neboj se, jen věř, a bude zachráněna.“ (v. 50). 

Jairos se spolehnul na Ježíše a on mu vrátil jeho jedinou dceru živou. 

B.3.c) Jaká je tvoje situace, kde potřebuješ slyšet Ježíšova slova: „Neboj se, jen věř“? 

Procházíš životní krizí? Prožíváš samotu, strach, opuštění? Přišel jsi o zaměstnání, o 

kamarády, o zdraví? Ať je tvá situace sebehorší, Ježíš Kristus ji má cele pod kontrolou. 

On je Pán na nebi a na zemi (viz Mt 28). Není nic, co by bylo mimo jeho vůli. On je Bůh 

nejvyšší a vládne nade vším.  

Ježíš Kristus říká i tobě dnes a tady skrze své slovo: „Neboj se, jen věř“. 
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C. ZÁVĚR 

V našem příběhu z Lk 8:40-56 vidíme Ježíšovu moc, kterou má jako Bůh nejvyšší. Není 

nic, co by bylo nad ním. On vládne vším. 

Vidíme také jeho obrovský soucit s lidmi, vidíme jeho slitování se nad lidskou bídou a 

utrpením. Můžeme k němu přistupovat s naprostou důvěrou, že, byť je všemohoucí 

Bůh, tak nás nikdy nevyžene pryč. 

Naší reakcí na Boží milosrdenství a moc je víra - spolehnutí se na něj, že on vyřešení 

naše problémy dle své vůle a slitování. 

 

 

 

- pomodlit se 


