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Proč AM? Osobní zkušenost

 petrolej (po kapách na cukr) 
 různé druhy diet (rakouská – z kořenové 

zeleniny) 
 tzv. „švédské“ kapky 
 návštěva u „věřícího“ lidového léčitele ve 

Svratouchu 
 houba Kombucha
 Iscador (antroposofický lék) 
 Béresovy kapky 
 homeopatické léky vyrobené z moči 
 Cheperal (vyrobený z mexického kaktusu)… 



Různé cesty ke zdraví 

 Oficiální, přírodovědná, vědecká 
medicína

 Přírodní medicína
 Alternativní medicína 

(paramedicína)
 Biblické uzdravení



Evidence based medicine

Přírodovědná, vědecká 
medicína



 velké úspěchy, ale… 
 lékaři se soustřeďují většinou 

pouze na tělesné problémy 
 nemocný často nechápe význam 

nákladného léčení, vyšetřování, 
techniky, 

 odosobnění medicíny - není čas 
k pohovoru a k péči o duši. 

Přírodovědná, vědecká 
medicína



Přírodní medicína

 Balneoterapie (lázeňství)
 Klimatická léčba
 Vodoléčba (Priesnitz, Kneipp)
 Elektroléčba
Dietoterapie
 Pohybová léčba, masáže
 Fytoterapie



Alternativní medicína 
(paramedicína, dále jen AM)
 nevychází z přírodních věd 
 je protikladem vědecké medicíny 
 nemá ani nic společného s křesťanstvím, 

proto „paranormální“. 
 Patří sem 

– okultní léčebné metody pocházející z asijských 
náboženství 

– metody vycházející z hinduizmu 
– okultní léčebné metody vycházející ze západních 

filosofií 
– diagnostika a léčbě pomocí okultního nadání 
– a některé další metody. 



Okultní léčebné metody pocházející z asijských 
náboženství

akupunktura 
akupresura, aurikuloterapie,
makrobiotika

Metody vycházející z hinduismu
jóga
transcendentální meditace

Okultní léčebné metody vycházející ze západních filosofií
homeopatie
antroposofická medicína podle Rudolfa Steinera  
Křesťanská věda
autogenní trénink

Léčení pomocí okultního nadání a schopností
Léčebný magnetismus, telepatie (působení na dálku), léčení pomocí magických 

úkonů, formulí, pomocí spiritismu, pomocí předmětů (proutky, magnetické 
náramky, řetízky atp.)

Pověrčivá ochrana před nemocemi
Tzv. bílá magie, pomocí magických formulí (zlom vaz), magických úkonů 

(klepání na dřevo), ochrana pomocí předmětů (amulety).

Určování nemocí pomocí okultního nadání





Příčiny okultní exploze v naší 
době

 Reakce na dnešní materializmus a 
racionalizmus

 Okultizmus jako úniková cesta 
 Reakce na bezmocné křesťanství. Co není 

v církvích hledají i „křesťané“ jinde:
– Prorokování – u věštců
– Jistotu o posmrtném životě – u spiritistů
– Moc – v magii
– Uzdravení – u magnetizérů

 Exotika - orientálně náboženské praktiky – viz 
jóga.

 Maximální adrenalin - nestačí volný sex a 
omamné látky - kroužky čarodějnic a satanské 
církve. 

 Účel světí prostředky – správné je to, co 
funguje, bez ohledu na příčiny a následky



Spiritismus a okultismus se 
celosvětově těší velké oblibě, proč?

 Zvědavost
 Obava před nemocemi
 Jeden ze způsobů, jak trávit čas…

1Tm 4,1: „Duch výslovně praví, že 
v posledních dobách někteří 
odpadnou od víry a přidrží se těch, 
kteří svádějí démonskými naukami“



Okultizmus
Occultus = skrytý, tajemný. Tajemná 

věda, učení o nadpřirozených věcech. 
Víra v tajemné, skryté síly, ale také 
bytosti z jiného světa. Není tím 
myšleno dosud nepoznané a též 
skryté o Bohu.   

 Ve skutečnosti se za pověrou, 
okultizmem a spiritizmem skrývá 
Boží protivník. Rozprostřel nad 
těmito oblastmi hustou mlhu, která 
stírá všechny hranice. 



 Bůh není osoba, ale určitý druh energie, 
který proniká celý vesmír. Bůh potom není 
svrchovanou bytostí, která je oddělena od 
stvoření, ale je součástí stvoření. 

 Naproti tomu člověk v sobě zahrnuje 
zárodek božství, který stačí roznítit, aby 
dosáhl dokonalosti a svatosti. 

 Příroda je chápána jako spojovací článek 
mezi člověkem a Bohem. Proto se tvrdí, že 
člověk potřebuje přirozenou výživu, 
přírodní léčiva, zvláštní techniku dýchání -
aby se do této metafyzické rovnováhy 
dostal, nebo se v ní udržel. Příroda je 
uctívána jako modla.

Zdroje : hinduismus a taoismus



Zdroje : hinduismus a taoismus

 Nemoc je chápána jako porucha proudění kosmické 
energie, či její nedostatek. Zdraví je naopak chápáno 
jako neporušené proudění energie mezi člověkem a 
kosmem a tím i harmonie mezi člověkem a kosmem. 

 Tvrdí se,a že umění alternativní medicíny spočívá ve 
znalosti napojení na tuto skrytou energii. 

 Podstatou léčby v paramedicíně je udržení nebo 
obnovení tohoto toku kosmické energie a tím 
i harmonie. To se má dít skrze media - jehly 
(u akupunktury), protřásacích pochodů (homeopatie), 
magnetického pohledu ( u telepatického působení), 
kyvadla apod. Tyto prostředky mají vést k napojení na 
tok energie kosmické. Vede to k okultním praktikám a 
naopak. 

 Dalším základem paramedicíny je falešné učení 
o souvislosti makro- a mikrokosmu. Vesmír - to je 
makrokosmos, člověk - to je mikrokosmos. To je 
podstata i astrologie - učení o vlivu souhvězdí na 
člověka (viz moderní obliba horoskopů). 



Jde o vpichování jemných jehel do 
určitých bodů (snad cca 800) na povrchu 
lidského těla s cílem ovlivnit příznivě 
průběh nemoci. 
 Zastánci tvrdí, že energie CHI proudí 

v těle skrze kanály, které nazývají 
meridiány a které odpovídají určitým 
orgánům lidského těla

 Zdá se, že tyto meridiány se ztotožňují 
s drahami elektromagnetického 
odporu kůže. 

Akupunktura 



Akupuntura

Na těchto meridiánech leží mnoho 
pozitivních a negativních 
akupunkturních bodů. Každý bod má 
své jméno (např. bod 107 znamená 8 
démonů). Vpichováním jehel do 
určitých bodů se akupunkturisté snaží 
příznivě ovlivnit poškozenou funkci 
některých orgánů, který s tímto bodem 
koresponduje.



Akupunktura 

Mechanizmus působení není znám 
ani čínským lékařům

 Vpichování jehel působí i u zvířat 
– prvek sugesce je asi velice malý

Uvolňování transmiterů? 
Uvolňování katecholaminů?



Akupunktura

 náboženské a okultní kořeny 
v taoismu 

 jin jang dualismus ve 
vesmíru, v celé přírodě a ve 
člověku. 

 akupunktura má obnovit 
rovnováhu mezi těmito 
prvky.



Aurikuloterapie- ušní 
akupunktura

Dle tohoto učení na ušním boltci je odraz 
celého člověka a přes body na boltci 
můžeme ovlivnit řadu orgánů v těle a 
léčit jejich poruchy. Boltec tu vlastně 
slouží jako medium a zdroj informací. 



Nebezpečí používání 
akupunktury 
 Současná Čína se snaží akupunkturu 

odmytologizovat
 A. není možné oddělit od jejího náboženského, 

nekřesťanského pozadí.
 A. u nemocných probouzí falešné naděje, 

mohou být přehlédnuta závažná onemocnění 
tím, že se zastřou počáteční příznaky nemoci.

 Mystická meditace o Taovi je zřejmě 
nahrazena intuitivní paranormální citlivostí

 V myšlenkovém pochodu A. jsou jasné paralely 
k iridodiagnostice a magnetizmu



Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. („Alternativní 
medicína - možnosti a rizika“): „Ve skutečnosti 
je existence těchto takzvaných aktivních bodů 
pouhým mýtem. Akupunkturní body, ….  
fakticky neexistují. Současná věda, vybavena 
nejmodernějšími přístroji, je prostě 
nepotvrdila. 
Ovšem faktem je, že podráždění kůže 
v bezprostředním okolí bolestivých míst 
a v reflexních zónách může mít příznivý 
výsledek…

Nebezpečí používání 
akupunktury 



Nebezpečí používání 
akupunktury 
Učení o akupunktuře nemá 
anatomický podklad a jde tedy 
o náboženství. Jehla funguje jako 
medium. Podobného uvolňování 
neurotransmiterů bylo dosaženo 
pomocí placebo efektu nebo osobou 
lékaře 
prof. Weisse, univerzita v Giessenu



Makrobiotika „energeticky 
bohatá vyvážená“ strava?

 Japonec George Ohsawa (1893-1966)
 Základ zen-buddhismus (meditativní 

forma duddhismu)
 Jang- rafinovaná sůl, vejce, maso, sýry
 Jin – bílá mouka, loupaná rýže…
 Strava obsahující principy jing-jan

v rovnováze



Rizika makrobiotiky

 Holanská studie (243 dětí): opoždění 
nitroděložního růstu, změny v KO, 
výživové nedostatky, známky křivice, 
opožděný psychický a pohybový 
vývoj…

 Přijetí makrobiotiky – vystavujeme se 
vlivu buddhismu a taoismu – jde nejen 
o výživu, ale o celkovou životní 
orientaci neslučitelnou s Písmem



Homeopatie
Zakladatel – lékař, chemik a 

farmaceut 

Samuel Hahnemann
(1755 - 1843)

Sám tvrdil, že svou metodu 
přijal prostřednictvím 
spiritistického zjevení



Homeopatie 

 Nepatří mezi „přírodní léčení“, i když 
je vyvoláván dojem, že účinná látka je 
přírodního původu. 

 Nejde ani o léčbu lacinou.  
 Jádrem tohoto učení jsou tři principy:
Princip podobnosti
Učení o potencování 
Učení o typech 



1. Princip podobnosti

„homoion“ =podobný   „pathos“ = 
nemoc. Léčit stejné stejným. 
Látka, která na zdravém jedinci 
vyvolá určité příznaky nemoci, se 
homeopaticky zředí a touto 
ředěnou látkou se léčí nemoci, 
které se projevují podobnými 
příznaky. (na rozdíl od tzv. 
„alopatie“)



2. Učení o potencování
z výchozí látky

Při sestavování homeopatických 
dávek protéká tajuplným 
způsobem z osoby, která lék, 
sestavuje nějaká síla. Z výchozí 
látky se vyrobí prvotní tinktura, 
která je postupně zřeďována a 
protřepávána. 

Toto protřepávání se označuje jako dynamizování či 
potencování. Jedná se o učení o zduchovnění hmoty. 

Při ředění označovaném D 23, viděno čistě matematicky, 
statisticky - není v roztoku žádná molekula výchozí 
substance.  Při ředění D 31 = 1 kapka na 1 milion 
zeměkoulí. 



3. Učení o typech

pacient je přiřazen k určitému typu, 
kterému odpovídá určitý obraz léku.



Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Anatomický ústav LF UK v Plzni

Především se uvedené principy, …., v praxi nedodržují. 
Známe léky, jež homeopaté používají zcela protichůdně 
principu podobnosti: 
homeopatikum Physostigma venenosum, které se používá 
pro léčení glaukomu (zelený zákal – vysoký nitrooční 
tlak), by mělo logicky vyvolávat u zdravého zvýšení 
nitroočního tlaku. Ve skutečnosti je tomu právě obráceně. 
Osteocynésine, lék firmy Boiron, se používá na léčení 
osteoporózy. Podle zákona podobnosti by se mělo použít 
léčivo, které u zdravého jedince osteoporózu vyvolává. 
Osteocynésine je však směsí tří solí vápníku! Jen těžko 
firma tuto absurditu obhájí tím, že se zde využívá dalšího 
iracionálního principu, tzv. konstitučních léků, protože tím 
by jen dokázala, jak jsou jednotlivé homeopatické principy 
navzájem konfliktní, nekompatibilní.



Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
Anatomický ústav LF UK v Plzni
http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=335

Nerespektují se ani ostatní principy. Říká se, 
že čím je lék zředěnější, tím je účinnější. 
Ale proč tedy nepoužívají homeopaté těch 
nejvyšších ředění – potencí? Proč se v poslední 
době naopak snaží používat potencí 
nejmenších, někdy dokonce D1, D2, jak je 
tomu u léků firem Liebermann nebo 
Reckeweg? 
Tyto potence jsou už farmakologicky účinné, a 
proto německá lékařská komora musela 
zakázat používání homeopatických léků, např. 
arsenu nebo olova, v rozsahu D1–D6, protože 
i v této dávce už působí toxicky.



Proč ne homeopatie

Při předpisu homeopatika si je třeba uvědomit, 
že v medikamentu není obsaženo nic z toho, co 
slibuje nálepka na lahvičce. Pravý homeopat 
vlastně nepracuje s hmotou. 
Zmatek se ještě stupňuje, když zjistíme, že 
homeopat předepisuje jedné ženě na její 
křečové žíly tentýž lék, který u jejího manžela 
tak dobře působil při jeho zánětu mandlí. Zato 
manželka při příštím zánětu mandlí dostane 
opět úplně jiný prostředek. 
Je nápadné, že na lécích nejsou žádné návody. 



Homeopatie - bezriziková 
terapie?
Homeopatie se může neblaze 
projevit jak na psychickém, tak 
fyzickém zdraví.
Mezinárodní centrum WHO pro sledování 
nežádoucích účinků v Uppsalle má po 
užívání homeopatik nízkých ředění 
zaznamenány i velice vážné případy 
poškození zdraví



Homeopatie - bezriziková 
terapie?
Samotná homeopatická literatura 
však hovoří o změnách psychiky, 
které jsou mnohdy provázeny 
různými mystickými prožitky. 
Velmi často se např. popisují sny 
mytologického charakteru nebo 
zvýšená citlivost k tzv. 
geopatogenním zónám. 



Homeopatie – shrnutí. (Rucki, Š.: Alternativní 
medicína- pomoc nebo nebezpečí? Křesťanský 
život, Albrechtice, 2008, 159s.)

 Homeopatie vznikla na základě omylu jejího vynálezce, který se mylně 
domníval, že určité léky způsobují u zdravých lidí podobné příznaky jako jsou 
symptomy nemoci, které jsou těmito léky léčeny.

 Homeopatický lék není přírodní medicína, nýbrž roztok určité látky v tak 
vysokém ředění, že již žádnou účinnou koncentraci žádného léku neobsahuje.

 Účinnost léku je v homeopatii vysvětlována magickým způsobem a to 
působením kosmické energie, která se do homeopatického přípravku údajně 
dostane v průběhu magického rituálu při jeho zhotovení (opakované ředění  a 
protřepávání).

 Doposud se nepodařilo spolehlivě a opakovaně prokázat, že by účinnost 
homeopatických léků překračovala účinnost pilulek naplněných látkou bez 
zvláštního účinku např. mléčným  cukrem (placebo).

 Kořeny homeopatie, oba její základní principy – princip léčení podobného 
podobným a princip potenciace (nabíjení léku kosmickou energií) sahají do 
pohanských a okultních učení.

 Hlavní nebezpečí homeopatie pro křesťana nespočívá v polykání těchto 
pilulek bez účinné látky, nýbrž v přejímání učení, které je s touto léčbou 
spojeno a má svůj původ v magii a okultismu (víra v neznámou kosmickou 
energii ovlivňující naše zdraví).



Jóga
Vychází z hinduismu. 
Hathajóga je jedním ze základních 

stupňů radžajógy (královská 
jóga). 

Patří sem i pročišťovací techniky 
(neti, dhauti), dechové cviky 
(pranajáma), koncentrace a 
meditace. Praktikuje se 
i mantrajóga. 



Pro jogíny je hathajóga úvodem, 
pranájáma předkrmem a duchovní 
jóga, nešťastně nazvaná 
„meditací“, hlavním jídlem, které 
není na jídelníčku západních 
příznivců vždy uvedeno



Jóga
„Cílem jógy je ‚seberealizace‘ -

nahlédnout hluboce do toho, co by 
mělo být chrámem pravého Boha, a 
tam objevit tzv. „pravé Já“ nebo to 
„vyšší Já“ a prohlásit za Boha sebe 
sama. 

Náboženství antikrista, 
v západním světě je praktikováno jako 

různé formy jógy a především jako 
transcendentální meditace a v různých 
formách jógy.“



 Transcendentální meditace je forma 
jógy přizpůsobená Západu.

 Autogenní trénink pochází ze stejných 
zdrojů jako jóga. Autogenní trénink je 
vlastně krycí metodou a je v rozporu 
s Biblí. 

Jóga



Démonické vlivy indického 
náboženského hindu

 žádné jogínské techniky se nedají 
odloučit od své nábožensko-filosofické 
souvislosti. S jógou proniká do západní 
společnosti moderní hinduismus a 
člověk se vystavuje - ať již vědomě či 
nevědomě - démonickým vlivům 
indického náboženského hindu. 

 vlastním cílem hatha-jógy je příprava 
na vyšší stupně jógy. 



Proč ne jóga?

Jógy a TM jsou cesty k rozšíření 
vědomí. Každá snaha o rozšíření 
vědomí je pokusem svévolně 
překročit hranice, které stanovil pro 
člověka ve své moudrosti Stvořitel. 
Drogy, jóga, TM a hypnóza otevírají 
člověka temným mocnostem, jež 
chtějí škodit jeho životu. 



Jogínská cvičení s sebou 
nesou rizika 
a nežádoucí účinky, jež nejsou 
všeobecně známy. Jogínská 
dechová cvičení mohou vést k 
rozšíření pravé srdeční komory a 
také ke vzniku plicní rozedmy.



Jóga se jeví jako řada cvičení, avšak 
vede lidi, aniž by to pozorovali, do 
nového duchovního světa. Člověk se 
má dušením úsilím vzchopit, aby se 
konečně mysticky spojil s božstvem. 
Toto duševní vypětí spojené s jógou se 
prokázalo jako nebezpečné. Lidé se 
nestávají šťastnějšími, nýbrž 
propadají depresím. Tím se dostaneme 
k nejhoršímu aspektu tohoto 
orientálního pesudonáboženství, 
kterým je otevření těla a duše člověka 
démonickým vlivům. (Frotz Blanke)

Otevření těla a duše člověka 
démonickým vlivům



Na počátku nestála nějaká kosmická 
energie, praenergie či dynamický 
princip ale osobní Bůh, který se nám 
zjevil v Pánu Ježíši Kristu.  

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi... I 
řekl Bůh učiňme člověka, aby byl 
naším obrazem podle naší podoby...“ 
Gn 1,1.26-27 

Pohled bible na AM



Pohled bible

Osobní Bůh Bible je oddělen od stvoření, je nad 
ním, přesahuje jej. Proto ani ve člověku není 
zárodek božství, ale je ve svém jádře hříšný a 
potřebuje být vykoupen.

„I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu 
země..“Gn 2,7  - zde je také vyjádřena 
souvislost člověka s přírodou - ale jen 
souvislost materiální, není zde žádný 
metafyzický vztah mezi člověkem a ostatním 
stvořením. 



Pohled bible

 Bůh stvořil člověka v harmonii se sebou 
samým. Člověk nepotřebuje prostředníka ke 
stvoření, pouze prostředníka ke Stvořiteli a 
tím je Pán Ježíš Kristus. „Neboť v Něm 
žijeme, pohybujeme se, jsme..Vždyť jsme 
Jeho děti.“ Sk 17,28 

 Uctívání přírody jako modly je hříchem 
 Člověk není odrazem Stvoření, ale obrazem 

Stvořitele. 
 Život člověka není projekcí či odrazem planet 

(makrokosmu). 



Pohled bible
Bible zakazuje věštění v jakékoliv formě. „Ať se u tebe 

nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo 
svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, 
mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani 
ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec 
ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí 
tyto věci, má Hospodin v ohavnosti..“ Dt 18, 10-12 

Tento negativní vztah Písma není omezováním svobody, 
ale láskou. 

Negativní důsledky AM se projevují na duši 
člověka. Nejenom odvádějí  člověka od Boha, ale 
mohou mít za následek různá psychiatrická 
onemocnění, včetně nutkání k sebevraždě. Protože 
člověk sám to není aspoň zpočátku schopen 
prohlédnout, pomáhá mu Pán Bůh i tím, že tyto věci 
ostře zapovídá



Proč ne alternativní 
medicína ? 
 To, že něco funguje, ještě není 

dokladem pravosti. Je otázka trvalosti 
léčebných výsledků a otázka 
prospěšnosti naší duši. 

 Zastření příznaků nemocí a zanedbání 
možné léčby s následným těžkým 
poškozením zdraví

 Dochází k narušení morálky a psychiky -
deprese, agresivita, sexuální 
vykolejení, sebevražedné sklony.



Proč ne alternativní 
medicína ?
 Vychází z náboženského systému, který je 

nepřátelský vůči Bohu a proto ve svém 
výsledku směřuje proti Bohu

 Výskyt záhadných nemocí se značně bizarním 
obrazem příznaků

 Výskyt paranormálních jevů - klepavé zvuky  
atd.

 Duchovní, věčné následky jakéhokoliv styku 
s okultismem: U křesťanů dochází k narušení 
komunikace s Bohem až odpadnutí. U 
nevěřících jsou těžké zábrany víry v Krista.



Jakoubková, J. et al.: Paliativní 
medicína, Galén 1998,124s. 

Léčitelé jsou pro nemocné reálným nebezpečím. 
Každý onkolog zná řadu pacientů, kteří po 
několikaměsíční péči šarlatána přicházejí 
k odborné léčbě s inkurabilním nádorem, který 
byl původně legálními medicínskými přístupy 
zcela kurabilní. Nejtragičtější jsou případy takto 
ztracených dětských životů. ….
Nemocný pak většinou přichází k lékaři ve stadiu 
vzdoru s nevyléčitelným rozsáhlým nádorem a 
očekává v inkurabilním stadiu záchranu života. 



Biblické uzdravení

Existují vnější doklady, že existuje duch 
člověka: 

 Existuje lidské svědomí
 Je zde touha po Stvořiteli (sv. Augustin 
říká: „Duše člověka je neklidná, dokud 
nespočine ve svém Stvořiteli “)

 Existuje možnost společenství Božího a 
lidského ducha, osobní vztah s Bohem.



Biblické uzdravení

 Člověk je ovšem také hříšný - je zde 
propast mezi člověkem a Bohem, 
kterou nelze přemostit ani těmi 
nejlepšími dobrými skutky. 

 Uzdravení celého člověka zahrnuje 
i ducha, proto zde musí být řešena 
otázka hříchu a odpuštění. Člověk musí 
najít odpověď na otázku cíle života a 
otázku, kde bude trávit věčnost.



Příčina nemoci

 porušení stvoření hříchem -
možnost osobního provinění –
Pán Ježíš prolomil židovský názor 
o mechanické souvislosti hříchu a 
nemoci. 

 „nehodná“ účast na Večeři Páně
(nevhodné chování vůči bratřím). 

 příčina nemoci může být Božím 
tajemstvím



Zdraví

Karel Barth: „Zdraví je víc než 
pouhá nepřítomnost fyzických 
defektů. Zdraví je svoboda a síla 
pro lidský život, schopnost plného 
nasazení našich údů a orgánů a 
všech duchovních a tělesných 
funkcí. Zdraví není hodnota sama 
o sobě, nýbrž hodnota určovaná 
smyslem života.“



Uzdravit
znamená obnovit normální stav .
 Funkční schopnost nějakého orgánu či 

údu ovšem ještě není zdravím podle 
Bible. 

 Křesťané žijí v situaci „už teď“ 
(království Boží již přišlo) a „přesto 
ještě ne“ (ale ještě ne v plnosti). Proto 
navzdory modlitbě nejsou všichni 
nemocní uzdraveni. 



Jak lze dosáhnout zdraví?
Zdrojem uzdravení je i dnes jedině Bůh. 
 Používá si k tomu lidí, různých 

prostředků přírodovědné medicíny a 
nebo uzdravuje přímo. 

 Uzdravení na základě osobní víry
Mt 9,22

 Přímluva
 Slavení svaté Večeře Páně
 Služba starších

 Zázračné uzdravení – dary uzdravování



Správná volba lékaře je nutná –
ne vždy se strefí do diagnózy!



Uzdravení na základě 
osobní víry
To, co uzdravilo ženu s krvotokem 

nebyla síla její víry, ale víra v silného 
Spasitele Mt 9,22

Jak uzdravuje Pán Ježíš ?    Mt 8,1-4
– nemocný jde k Pánu Ježíši Kristu 
– padl před ním na zem – nemocný je 

pokorný 
– „Pane“ – účinná modlitba předpokládá 

podřízenost a poslušnost vůči Bohu
– chceš-li – nemocný ponechává rozhodnutí 

na Pánu Ježíši



Přímluva 

 všeobecná při veřejném shromáždění 
 osobní
Jk 5,16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a 

modlete se jeden za druhého, abyste byli 
uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba 
spravedlivého.

Neexistuje všemohoucí modlitba, nýbrž 
všemohoucí Pán, ke kterému se 
modlíme. 



Slavení svaté Večeře Páně

1K 11,29 -30 „Kdo jí a pije a 
nerozpoznává, že jde o tělo Páně, 
jí a pije sám sobě odsouzení. 
Proto je mezi vámi tolik slabých a 
nemocných a mnozí umírají.“

Správnou účastí může dojít k 
uzdravení. Kříž je zdrojem 
uzdravení. 



Služba starších
Jk 5,14-15a. „Stůně-li kdo z vás? Zavolej 

starších sboru, ať se modlí za něho, mažíce 
jej olejem ve jménu Páně. A modlitba víry 
uzdraví nemocného, a pozdvihne!' ho Pán... 
Mnoho může modlitba spravedlivého 
opravdová." 

Existuje jediný, kdo zachraňuje - Pán 
Ježíše Kristus. 

Modlitba starších nemá za cíl nejprve 
tělesné uzdravení, ale záchranu 
nemocného pro věčnost.



Zázračné uzdravení (dary 
uzdravování)
V evangeliích 20 popisů událostí uzdravení. 

– Pán Ježíš uzdravil na dálku, 
– slovem bez tělesného kontaktu, 
– další dotykem, 
– jindy použil léčebných prostředků (např. aplikace 

bláta smíchaného se slinami – v té době oblíbený 
prostředek proti slepotě). 

O zázračném uzdravování čteme v době apoštolské 
i později. 

Tvrzení o případech zázračného uzdravení musíme 
přijímat opatrně. Tento obezřetný přístup ovšem 
nesmíme zaměnit s materialistickým 
postojem nevěry a skepticismu.



Co dělat, jsem-li nemocen ?

 Nemoc je příležitost se zastavit – a  
ztišit před Bohem. 

 Zdraví naší duše – daleko větší než 
tělesné uzdravení je uzdravení 
duchovní, odpuštění hříchů a 
vyrovnaný vztah s Bohem

 Důvěřuj Pánu Ježíši Kristu
 Lékařská pomoc - užívej lékařskou 

pomoc a léčbu s modlitbou a při tom 
důvěřuj v Boží vedení a pomoc. 



Někdy ale Bůh neuzdraví, přestože 
se modlíme – co potom?
Uvěřili jsme Bohu, který není povinen 

vysvětlovat, co dělá, ani, proč 
nevyslyšel nějaké naše modlitby. 

Jak můžeme za těchto okolností mít ve 
vztahu s takovým Bohem jistotu? Ta 
jistota nemůže vycházet z toho, že 
předpokládáme, že všechno, co Bůh 
dělá nebo dopouští, můžeme pochopit. 
Naše jistota pramení z toho, že věříme, 
že nás miluje, že je tak dobrý, že za 
nás nechal zemřít svého Syna. (Tomáš 
Ditrich)



Na co vlastně spoléháš ve 
svých životních krizích?

Jr 17,5 Toto praví Hospodin: 
"Proklet buď muž, který doufá 
v člověka, opírá se o pouhé tělo 
a srdcem se odvrací od 
Hospodina.“
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