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30. Námanovo zázračné uzdravení 

Náman přišel za prorokem Elíšou s prosbou o uzdravení 

z malomocenství. Elíša mu vzkázal, aby se sedmkrát ponořil do řeky 

Jordánu. Náman poslechl a nemoc zmizela. 

Náman byl velice bohatý pán. Byl generálem vojska v jedné cizí zemi. Měl 

služebnictvo, koně, vozy a peníze, za které si mohl koupit spoustu 

krásných věcí. Onemocněl však těžkou nemocí. Malomocenstvím. V jeho 

obličeji se objevily bílé skvrny a velké boláky (vředy). Měl je všude na 

těle, na rukou i na nohou. Od nikoho si nemohl koupit lék. Žádný totiž 

neexistoval. Jedna dívka, která patřila k Izraelitům a která se jako malé 

děvče dostala do Námanova domu jako služebná, si však věděla rady. 

Řekla: „Kdyby tak můj pán šel do země, kde jsem se narodila. Bydlí tam 

prorok Elíša. Určitě by mého pána vyléčil. Umí dělat zázraky.“ 

A tak se Náman hned vydal na cestu za Elíšou. Jel v překrásném voze 

plném darů. Doprovázel ho zástup služebníků. Náman si během cesty 

představoval, jak ho prorok Elíša s radostí uvítá, pomodlí se, zamává nad 

ním rukama a jeho nemoc bude pryč. Jaké ale bylo překvapení, když 

doputoval do města, kde bydlel Elíša, a zjistil, že se s ním prorok nechce 

setkat. Přišel za ním jen jeho sluha se vzkazem: „Musíte se sedmkrát 

ponořit do řeky Jordánu. Pak budete zdravý.“ Náman se rozzlobil. 

Takovou zprávu nečekal. Nechtěl se umývat v Jordánu, který se mu zdál 

špinavý. Litoval, že se vůbec za Elíšou vydal, a rozhodl se vrátit domů. 

Nakonec se však Náman nechal přemluvit svými služebníky a vstoupil do 

řeky Jordánu. Ponořil se do něj jednou, dvakrát, třikrát… ale nic se 

nezměnilo. Musel se do řeky ponořit sedmkrát. Až to udělal, vyšel z vody, 

skákal a tančil radostí. Jeho ruce, nohy a celé tělo byly zase zdravé. Náman 

pak šel Elíšovi poděkovat a nabídnout mu peníze. Elíša mu však řekl: „Nic 

si od tebe nevezmu. Uzdravil tě Hospodin, ne já. Já jsem jen jeho 

služebník.“ Náman si tedy uvědomil, že ho uzdravil Hospodin. Vrátil se 

pak domů a žasl nad tím, jak velký je Hospodin a jakou má moc. Vždyť 

dokáže dělat zázraky, vždyť to zažil na „vlastní kůži“. 

 

Úkol: 



Elíša chtěl Námanovi dokázat, že existuje Bůh – Hospodin, který má 

velkou moc. Dokáže lidi uzdravovat a nikoho k tomu nepotřebuje. Proto 

se s ním Elíša nechtěl setkat dříve, než ho Bůh uzdraví. Když jsme 

nemocní, jdeme k panu doktorovi, který nám předepíše léky, abychom se 

uzdravili. Stejně jako Náman bychom však neměli zapomínat na to, že 

zdraví nedostáváme pouze od doktorů, ale především od Pána Boha. 

 


