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Biblické texty: 

 
2. Královská 5, 1-14:  Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a 

oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl 

postižen malomocenstvím. Jednou vyrazily z Aramu hordy a zajaly v izraelské zemi malé děvčátko. To 

sloužilo Naamánově ženě. Řeklo své paní: „Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten 

by ho jistě malomocenství zbavil.“ Naamán to šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvilo to děvče z 

izraelské země.“ Aramejský král řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis.“ I šel. Vzal s 

sebou deset talentů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl 

dopis: „Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Naamána, zbav ho 

malomocenství.“ Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: „Jsem snad Bůh, abych 

rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a 

pohleďte, že hledá proti mně záminku!“ Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své 

roucho, vzkázal králi: „Proč jsi roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok.“ 

Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi 

vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist.“ Ale Naamán se 

rozlítil a odešel. Řekl: „Hle, říkal jsem si: ‚Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno 

Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví 

malomocenství.‘ Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? 

Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho 

služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? 

Přece ti řekl: ‚Omyj se, a budeš čist.‘“ On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova 

muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. 

1 Korintským 9, 24-27: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden 

dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to 

podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; 

bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu 

jiným, sám neselhal. 

Marek 1, 40-45:  Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš 

se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl 

očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: „Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž 

se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ On však odešel a mnoho o tom 

vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných 

místech. A chodili k němu odevšad. 

Soucit a ochota – důvěra a víra 

Příběh o syrském Naamánovi je drama, do kterého máme sami vstoupit.  
Malomocenství začíná skvrnami, poskvrněním. Malomocenství je v Bibli výraz 
poskvrněnosti, která roste zevnitř. Obnova, znovustvoření, Bůh je schopen 
znovustvořit. Nelze ho přemoci lidskými silami. Můžeme namítnout, že dnes je 
medicína úspěšnější, ale vždycky bude nějaká hráz, kterou nedokážeme překročit: např. 
rakovina či nemoci imunitního systému, jednou je možná budeme schopni léčit. 



V každém případě zůstává tou hrází, kterou sami neumíme překročit, naše určenost 
k smrti. Poslední obklíčení nejsme schopni překročit, jen když jsme přeneseni. Bůh je 
schopen znovustvořit.  

Postava otrokyně – nepočítá, co jí to vynese. Z čisté lásky nabízí cestu života, ale je za 
tou cestou potřeba jít. Tak bychom měli pomáhat my. 

Muž Boží je ztělesnění Boží přítomnosti. Proroci nebyli příliš vítáni na královském 
dvoře. Když král dostane dopis, neřekne, máme tady proroka, pojďme za ním. Je 
vystrašený, roztrhnul své roucho. Roztrhnout roucho znamená ocitnout se na hranici 
zoufalství. (Bože, odpusť mně hříšnému.)   
 
Jak probíhá uzdravení? Elíša Naamána nesnesitelně ponižuje. Nevyjde za ním ven, 
nepokloní se mu, nijak ho neuctí. Naamán potřeboval zlomit svou pýchu. Pochopitelně 
se nejprve vzbouří. Vzdor proti smrti, to než se takhle pokořit, to raději zahynu. 
Služebníci jsou laskyplní lidé, nebo mají zdravé instinkty, což je vlastně totéž. Přesvědčí 
Naamána, aby poslechl. Vždyť to vlastně není nic těžkého.  

Sestoupil z vozu i z výšin své pýchy, 
ponořil se, přijetí smrti docela (7x), 
do Jordánu – prochází do země zaslíbené, připojuje se k vyvolenému lidu, 
jeho tělo je jako tělo malého chlapce – nový věk, 
a je čist – přesahuje všechny kategorie hygienické, to je nový život. Mohu se radovat 
z toho, v čem jsem upadl, protože jsem rozpoznal, že mě to přivedlo k pokání.  
  

V té interakci mezi Ježíšem a mužem, který prosí o očištění, je patrná důvěra a víra na 
straně malomocného a soucit a ochota k pomoci na straně Ježíše. Poklekněme či 
postavme se, když nám klečení nejde z jakéhokoli důvodu, vedle malomocného. Ježíš 
obrací svou pozornost také na mě, na tebe a slyší také naši prosbu. Jaká to bude? Co 
bychom si přáli, aby Ježíš udělal pro nás? Promysleme to a poprosme ho.  

A také, pokud toho jsme schopni, poděkujme Ježíši za vše, co si v této chvíli dokážeme 
připomenout, co nás přivedlo k pokání a tím k novému životu. 

 

 


