
Evangelium 
podle Marka

Uzdravení nebo odpuštění? 



Ježíšův dům

 V Kafarnaum

 Rovné střechy

 Maximálně přízemí a první patro

 Vnitřní místnosti velmi malé, veřejný život na nádvořích



Domy v Izraeli

Tradiční Izraelský

čtyřpokojový dům

Izraelský dům s nádvořím

Inspirovaný římskou 

architekturou

Jednopokojový 

dům chudiny



Domy v Izraeli



POSTAVY PŘÍBĚHU

Čtyři nosiči Ochrnutý Zákoníci

Dav Ježíš



ČTYŘI NOSIČI

 Co asi v průběhu příběhu prožívali? 

 Mohli mít tendenci to vzdát

 Mohli udělat něco jiného – mohli počkat, mohli poprosit aby jim lidi uvolnili cestu

 Jaký mohli mít vztah k nemocnému?

 Obtěžovalo je se o něho starat

 Rodina

 Přátelé

 Sluhové někoho kdo jim to přikázal

 Dostali za to přikázáno

 Z hecu čapli nemocného a vyzkoušeli Ježíše

 Měli velkou víru, že může být chromý uzdravený

 Šli do rizika, že to lidi nepřijmou



OCHRNUTÝ

 Naděje v Ježíše, poslední naděje, nezbývalo mu nic jiného, než se 

spolehnout na ty co ho nesou

 Neřekl ani slovo

 Byl překvapen, že mu Ježíš odpouští hříchy a neuzdravuje ho?





ZÁKONÍCI





DAV

 Nakonec chválí Boha

 Svědkové uzdravení

 Vystupují jako bariéra mezi nemocným a Ježíšem 



JEŽÍŠ

 věděl že je ochrnutý před domem a mohl něco udělat ale čekal

 Bude z toho větší užitek, když budou ti lidé mít spoluúčast 



JEŽÍŠ – SYN ČLOVĚKA

 Poprvé v Markově evangeliu se tu Ježíš představuje tímto termínem

 Ježíš se takto na 80 místech pojmenovává

 Co vyjadřuje? 

 Jedním z lidí

 Odkaz na Danielovo proroctví (Dan 7:13)

 Role soudce a obraz druhého příchodu



JEŽÍŠOVA LEKCE

Co učí Ježíš své učedníky, potažmo nás tímto příběhem? 

 víra má velkou moc (nemusí to být nutně moje víra)

 Dokážu odpouštět hříchy

 Musíme za Ježíšem přijít, neuzdraví jen tak

 Ježíšova superschopnost (duchovní dar)

 Občas je lepší uhnout než zabírat místo, 

 Poslední budou první

 Fyzické uzdravení není na prvním místě, důležitější je odpuštění hříchů


