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Zachránce                 Zdeněk Havránek, 4.4.2020 

 

Ž 103, 3. 8-10: „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,…Hospodin 
je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat 
věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.“ 

Efezským 4,29: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by 
pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milosti.“ 

Mk 2,1-12… 

 

Sestry a bratři, hned potom, co Ježíš povolal učedníky a zvěstoval evangelium v Galileji, hned 

na začátku Markova evangelia Ježíš uzdravuje v Kafarnaum a můžeme říci, že zázračně. Tato 

část našeho evangelia se odehrává také v Kafarnaum a to v domě Šimovově, tedy na stejném 

místě jako o několik veršů dříve ve stejném evangeliu Marka, kdy se u Šimonova domu 

shromažďovalo celé městečko a Ježíš uzdravoval mnoho lidí. Na našem místě evangelia 

znovu přichází za Ježíšem stovky lidí a on jim vykládá své učení.  

 

V jednu chvíli se objeví hlouček lidí, který nese ochrnutého člověka. Je bezmocný a to je 

zdůrazněno tím, že jej nesou čtyři lidé. Tito lidé se s ochrnutým dostanou až k domu Šimona. 

Jelikož tam bylo mnoho lidí, vylezli na střechu domu, aby nemocného mohli spustit rovnou 

k Ježíšovi. Střechy tehdejších palestinských domů byly vyráběny z hlíny, rákosu a proutí. 

Nebylo tedy nic těžkého prorazit, či vyhrabat střešní otvor. Co myslíte, je toto 

jednání správné? Představte si, že se k Vám někdo vloupe střešním okénkem.  

 

Podívejme se na tu situaci ještě jednou. Lidé se doslechli, že Ježíš učí, káže v Kafarnaum. 

Mnoho lidí se tedy shromáždilo u jeho domu, aby slyšelo jeho učení. Většina z nich postávala 

kolem domu a nemohla slyšet vůbec nic. Přesto tam postávali v blízkosti Ježíše Krista. 

Mezitím přišli ti čtyři, co nesli ochrnutého. Dům byl ale tak plný, že nebylo možné se dostat 

dovnitř. Zvolili tedy jinou alternativu, jak dostat ochrnutého k Ježíšovi. Mnoho lidí toto 

rozhodnutí vykládá jako akt víry. Známé rčení říká, že víra i hory přenáší. Ti lidé věřili, že 

Ježíš má tu moc uzdravit nemocného přítele, vydali se proto za ním. Byla to naděje a zároveň 

víra v uzdravení díky Ježíši Kristu. Jejich důvěra k Ježíši byla tak veliká, že si dovolili 

v uvozovkách se vloupat do místnosti, kde Ježíš učil, střechou. Asi to nebylo nic 
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jednoduchého tahat ochrnutého na střechu, a pak jej spouštět dolu. K tomuto činu ale vedla 

dotyčné lidi právě víra. Víra v uzdravení, víra v Ježíše Krista a jeho moc uzdravovat. Lidé 

věřili, že Ježíš má tu sílu uzdravovat od Hospodina, od Boha Stvořitele. V tomto okamžiku je 

třeba vnímat Boha jako dárce života. Ježíš má potom tu moc navracet lidem zdraví, tedy 

život.  My se také spoléháme a důvěřujeme Kristu, proto modlitby zakončujeme slovem amen 

– neboli tak staň se (stvrzení výše řečeného), pravda – ve smyslu – co bylo řečeno, je pravda. 

Původně to znamenalo skutečné, pravdivé. Jako známe výrok – „amen, amen pravím vám“, 

který znamená, v pravdě vám říkám.  

 

Bavíme se zde znovu o víře, vypadá to, že snad každá část NZ je spojena s vírou. Vírou 

vyjadřujeme svůj osobní vztah k Bohu, ale také vztah k bližnímu svému. A dnešní text je 

úžasným příkladem, kdy jeden člověk pomáhá druhému, chtějí ochrnutému pomoci, ale 

nemají tu moc jej uzdravit, tak jej nesou k Ježíšovi, u kterého mají absolutní důvěru-víru, že 

jej dokáže uzdravit. Pomáhají bližnímu svému – a to je to nejdůležitější  - právě díky tomu 

Ježíš ochrnutého uzdravuje. Pomáhají mu skrze víru v Ježíše Krista. Tato víra mění nejen 

člověka samotného, ale také společenství, v němž žije. Víra uzdravuje jak naší duši, tak tělo. 

Když člověk věří a jedná dle víry, budou mu nakonec odpuštěny hříchy, jak čteme v našem 

textu ve verši pátém. A jako stvrzení moci odpouštět hříchy jsou verše 11 a 12. To 

nejdůležitější je, že Ježíš má božskou moc odpouštět naše hříchy a to je veliká naděje pro nás 

všechny. To dává smysl našim životům. 

 

A proto bych rád osvětlil jednu věc v kontextu doby. V době Ježíše Krista byla nemoc 

vnímána jako trest za hřích. Nemocní lidé – stejně jako dnes – byli odloučení od společnosti i 

od Pána Boha. Ježíš se ale sklání nad nemocnými – tak Bůh neopouští nemocné a dává jim 

novou naději – odpouští jim hříchy, a tak se k nemocným znovu přibližuje, neboli navrací. 

Nemocný tedy není člověk trestaný – či potrestaný, ale člověk trpící a my mu musíme 

pomáhat s láskou a z lásky ke Kristu. To byl v tehdejším světě úplně jiný úhel pohledu 

na nemocného a trpícího člověka.  To je jedna z nejpodstatnějších věcí křesťanství a neměli 

bychom především v dnešní době zapomínat na nemocné a potřebné a pomáhat jim a nejen 

jim. Základ našeho chování by měl být zaměřen k bližnímu svému, tedy k lidem, kteří jsou 

k nám nejblíže. Samotné jméno Ježíš znamená pomáhat, zachraňovat, spasit. Což je jen část 

překladu, celkový překlad znamená: Pomáhající Bůh, nebo Bůh zachraňuje. Jen vyslovením 

jména Ježíš se dovoláváme Boha. A to je návod, jak se můžeme modlit. Jedna z mnoha 
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křesťanských modliteb, může být snad i nejkratší – dokonce jednoslovná. Je to velice 

jednoduché, takto se modlit, a přitom je v té modlitbě schované celé tajemství víry. Kdo 

se bude dovolávat při modlitbě Ježíšova jména, bude vyslyšen, tak jako byl vyslyšen slepý 

Bartimaios (Mk 10, 47-48; 52): …„Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho 

napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš 

mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila“….  Můžeme se modlit, začít naší vlastní modlitbu slovy 

Bartimaia: Ježíši, smiluj se nade mnou. Tak to můžeme zanechat, nebo pokračovat v modlitbě 

vlastními slovy, přáními. Pokud si přejeme něčí uzdravení, především psychické a uzdravení 

duše, věřme, že On je naším jediným a skutečným spasitelem. Ale, slyšel jsem od lidí, kteří 

se modlili, že bylo vyléčeno i jejich zdraví, o těchto zázracích se dočítám i v Písmu svatém, 

jak Ježíš uzdravoval. V dnešním zamyšlení jsem zmínil dva Ježíšovy příběhy. Proto říkám, 

kdo věří, bude skutečně uzdraven. A tak si můžeme znovu přečíst větu, ve které se píše, že 

pro uzdravování je podstatné mít víru v uzdravení, víru v Ježíše Krista a jeho moc uzdravovat.  

A na závěr nám všem přeji, aby při našem jakémkoliv uzdravování, každému z nás Ježíš řekl: 

„Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Amen.  

 


