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AI Problém chorob přináší lidem vždy mnoho otázek. I když medicína udělala velké 

pokroky, otázky zůstávají, vždyť žijeme v takovém širokém spektru moderních 

nemocí. Proto nás nepřekvapuje, že moderní medicína se snaží opět spolupracovat 

s teologií, protože ví, že víra má silné léčivé účinky. 

KE Marek nám na začátku svého evangelia představuje Ježíše, který uzdravuje. 

Budeme o tom číst i dvě následující neděle liturgického mezidobí. Dnes nás Marek 

uvádí do Kafarnaumu, kde Ježíš uzdravil Petrovu tchyni. 

DI Dále čteme, že když nastal večer, tak přinášeli k němu všechny nemocné, posedlé 

ďábly a on je uzdravil. Ježíš se v Kafarnaumu představuje jako skutečný lékař - 

uzdravovatel - terapeut. A právě slovo terapeut vyjadřuje přesně význam Ježíšových 

uzdravení. Neboť řecké slovo "therapeuien" etymologicky znamená sloužit Bohu 

tím, že se mu klaníme. Spojení s uzdravováním je pozdější. A k tomu směřovali i 

Ježíšovy zázraky. Chtěl, aby se znovu navázal vztah mezi tvorem a Stvořitelem. A 

pak mezi uzdraveným a společenstvím, ve kterém žil. Proto Ježíš neuzdravoval jen 

těla, ale i duše. Kde uzdravoval, tam i odpouštěl. A kde odpustil hříchy, tam uzdravil 

i tělo. 

PAR Po počátečním nadšení, že medicína je všemocná a odstraní všechny nemoci, 

dochází dnes k vystřízlivění. I když medicína udělala velký pokrok po každé 

stránce, přece civilizace volá, že je nemocná a potřebuje se léčit. A do tohoto 

velkého výkřiku musí vstoupit i náboženství s uzdravující sílou víry, aby pomohlo 

dnešní medicíně, nebo aby s ní spolupracovalo. 

     Přitom jde o velmi jednoduchou a dávno známou věc. Člověk se skládá z těla a 

duše. I jedno i druhé potřebuje péči. Bůh si přeje, aby věda a náboženství 

spolupracovaly. Pokud bychom to chtěli říct poetičtější, tak medicína je první 

Ježíšovou rukou a náboženství nebo víra levou rukou. Medicína pomáhá tělu a 

náboženství duši. Tato spolupráce těch dvou oblastí zajisté nevede k tomu, že ze 

světa zmizí utrpení. Povede však také k důležitým věcem. Viera léčí. Viera pomáhá. 

Víra je prevencí. Viera dává smysl utrpení. Víra dává naději. Víra je zaměřena na 

věčnost. Tato schopnost víry pomáhá medicíně, aby člověk dostal to, co 

pomenovávame komplexní péče. 

MY I když nejsme všichni lékaři, máme všichni pomáhat při ozdravování světa. 

Především při ozdravování lidských duší. Neboť někteří říkají, že dnes je mocnější 

tělo, duše je slabší. Ale víme - duše má své rány, které je třeba léčit a které mají také 

vliv na tělo. Pokud bude duše zdravá, tak i tělo bude zdravější. Zdravá duše znamená 

duše čistá, duše bez hříchů. A toto máme prožívat a světu ohlašovat. Pak duch – 

způsob života – bude formační, pro radost a úžitek světu. 

ADE U nás říkáme, že zdravotnictví je v krizi, a máme pravdu. Ještě horší by bylo, 

kdyby zůstala v krizi víra v Boha, víra v Krista a boží léčivá, uzdravující moc a síla. 

Amen 


