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Biblické záznamy o uzdravení1 

„On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: »Chci, buď čist« a hned byl očištěn od svého 

malomocenství.“ 

Nový zákon, Evangelium podle Matouše, Mt 8,3 

 

„Potom řekl Ježíš setníkovi: »Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň«. A v tu hodinu se 

sluha uzdravil.“ 

Nový zákon, Evangelium podle Matouše, Mt 8,13 

 

„Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchýně leží v horečce. Dotkl 

se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.“ 

Nový zákon, Evangelium podle Matouše, Mt 8,14-15 

 

„Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony 

vymítejte;“ 

Nový zákon, Evangelium podle Matouše, Mt 10,8 

 
1 Vybráno z Biblických uzdravení podle Secondé, J.-C.: Poznejte a provozujte magnetismus. 
Praha: ETC Publ. 1997, s. 148 – 149; upřesněno.  
Citováno podle Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických 
knih). 7., přepr. vyd. Praha: Česká biblická společnost 1996. Český ekumenický překlad. 
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„Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li 

však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, 

jak velká bude potom tma?“ 

Nový zákon, Evangelium podle Matouše, Mt 6,22-23 

 

„A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc 

Ježíšova mu dala sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, 

úplně ho uzdravila před vašima očima.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 3,16 

 

„Petr však řekl: »Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše 

Krista Nazaretského vstaň a choď!« Vzal ho za pravou ruku a pomáhl mu vstát; a 

vtom se chromému zpevnily klouby, vyskošil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. 

Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal 

radostí a chválil Boha.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 3,6-8  

 

„Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli 

nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 5,16 
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„Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, 

nabídl jim peníze ...“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 8,18 

 

„Petr mu řekl: »Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustel své lůžko!« A Eneáš 

hned vstal.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 9,34 

 

„Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnoho 

ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tomto 

městě.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 8,7-8 

 

„Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil 

na něj ruce a uzdravil ho.“ 

Nový zákon, Skutky apoštolů, Sk 28,8 

 

„Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své 

ruce. …“ 

Starý zákon, Pátá Mojžíšova (Deuteronomium), Dt 34,9 

 

 


