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Mk 6,53 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. 
54 Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali, 
55 zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, kde slyšeli, že jest. 
56 A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen 
třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. 

 
L 8,43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. 
44 Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. 
45 Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, kolem tebe jsou 
zástupy a tlačí se na tebe!" 
46 Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." 
47 Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se 
ho dotkla a jak hned byla uzdravena. 
48 On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." 

 
J 12,35 Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás 
nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. 
36 Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se 
před nimi. 
37 Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; 

 
Mk 6,2 Když přišla sobota, počal učit v synagóg. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk 
má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! 
3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?" A 
byl jim kamenem úrazu. 
4 Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě." 
5 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. 
6 A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. 

 
Ex 15,11 Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných 
skutcích, konající divy? 
12 Vztáhl jsi pravici a země je pohltila. 
13 Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté nivě. 
14 Uslyšely o tom národy a zmocnil se jich neklid, bolest sevřela obyvatele Pelišteje. 
15 Tehdy se zhrozili edómští pohlaváři, moábské vůdce zachvátilo chvění, všichni obyvatelé Kenaanu propadli 
zmatku. 
16 Padla na ně hrůza a strach; pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, 
dokud neprojde ten lid, který sis získal. 
17 Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, kde jsi, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce, 
Panovníku, svatyni si přichystaly. 
18 Hospodin kraluje navěky a navždy." 
19 Když totiž faraónovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody. Ale Izraelci 
šli po suchu prostředkem moře. 
20 Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním 
reji. 
21 A Mirjam střídavě s muži prozpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s 
jezdcem." 
22 Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu. 
23 Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Hořká). 
24 Tu lid proti Mojžíšovi reptal: "Co budeme pít?" 
25 Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin 
lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. 
26 Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat 
jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť 
já jsem Hospodin, já tě uzdravuji." 
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„já jsem Hospodin, já tě uzdravuji“ 
 
Toto slovo dostal Izrael ve chvíli, kdy si stěžoval, reptal a bouřil se proti Mojžíšovi. Důvod: měli žízeň, a když 
po třech dnech putování pouští přišli do míst, kde byla voda, zjistili, že se nedá pít. Byla hořká. 
To je opravdu rozčílilo. Tak tohle nám Mojžíši nemůžeš dělat. To jsme si s Tebou nevyjednali. Kam nás to 
vedeš? Chceš nás trápit? 
 
400 let v otroctví Izrael poznamenalo. Žili ve společnosti, která uctívala člověka, a dávala mu božskou moc. 
Faraón byl pro Egypťany bohem. A i když Izraelci nikdy faraóna neuctívali, myšlení egyptské společnosti je 
ovlivnilo. Hospodina, svého Boha nikdy neviděli, zato faraóna – boha Egypťanů viděli častokrát.  
Hospodinovu moc neviděli, nechal je otročil, zatímco moc faraonovu viděli každý den. Měl moc nad jejich 
životem i smrtí. 
A tak, když přichází Mojžíš, a oni jsou postupně svědkem jeho zápasu s faraonem, v kterém nakonec faraón 
prohrává a Mojžíš vítězí, stává se Mojžíš v jejich očích postupně obdobou egyptského faraóna. Nikdo z nich 
by ho asi neprohlásil za boha, protože tím byl Hospodin, ale Mojžíš byl takový malý bůh, na kterého si mohli 
šáhnout, ale proti kterému mohli i reptat, aniž by je svým hněvem smetl z povrchu země. Bylo to pro ně 
pohodlnější.  
10 ran postihlo Egypt – na příkaz Mojžíše, a na jeho slovo byly rány ukončeny. Kdo z nich přemýšlel o tom, 
že všemu tomu předcházela přímluvná modlitba, pokorná prosba k Hospodinu. 
Když stáli před Rudým mořem a za zády měli rozzuřeného faraóna s vojskem, jejich vůdce Mojžíš zvedl hůl, 
voda se rozestoupila, prošli po suchu, a na povel Mojžíše se opět vrátila a smetla silnou egyptskou armádu.  
Ano, Mojžíš jim stále připomínal, že to vše jsou Boží činy, že takto mocný je jejich Bůh – Hospodin, a oni 
tomu věřili. Ale Hospodina neviděli, byl vzdálený, Mojžíše měli po ruce. Egyptské myšlení se vkradlo do 
jejich myslí, a tak možná podvědomě, možná vědomě se při každém problému obrací na Mojžíše: ty to 
zařiď, ty to udělej, ty jsi vůdce, ty jsi náš „minibůh“. 
Vidíme to v této generaci, která vyrostla v Egyptě stále znovu a znovu. Například o něco později, když táboří 
pod horou Sinaj, a Mojžíš se z ní po 40 dnů nevrací, jdou za Áronem se slovy: 

Ex 32,1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: 
"Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím 
člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." 

 
I když jejich ústa říkají: „Mojžíš je člověk“, mezi řádky v jejich slovech vycítíme poměrně silné přesvědčení: 
náš „mininbůh“ je fuč, kdopak nás povede? A proto jdou za Áronem se slovy: Mojžíš zmizel, tak 
potřebujeme jiného boha, který by šel před námi.  
 
Tomuto myšlení se Hospodin rozhodl udělat přítrž. Izrael musí jasně vědět, kdo je jejich Bůh, kdo jediný 
může měnit situace, kdo je může vysvobodit, ochránit, vést a dovést do zaslíbené země. 
 

A teď je k tomu vhodná situace. Hospodin se rozhodl podrobit je zkoušce.  
Tři dny putují po poušti, mají žízeň. Až konečně dojdou na místo, kde je voda. Dovedeme si představit, jak 
se strkají, tlačí, každý chce mít vodu první. Ale když se napijí, zachvátí je hněv. Je hořká!!! 
Mojžíši, co je tohle za divný vtip. Máme žízeň, potřebujeme vodu, ty nás k ní přivedeš a ona se nedá pít! 
Výbuch zlosti, reptání, nespokojenost. A viník je jasný – Mojžíš! 
 
A co na to On, vůdce národa? Je pouhý člověk, neví co s vodou udělat, ale ví, kdo mu může poradit – 
Hospodin A tak k němu volá a Bůh mu dá řešení.  
Ukázal mu na kus dřeva, klacek, který Mojžíš hodí do vody, a voda je v tu chvíli zbavena své hořkosti, Je 
uzdravena, dá se pít. Potřeba lidu je naplněna. 
Haleluja! Mojžíši díky, jsi dobrý. 
Víte, jak často se reptání nespokojenost změní v obdiv, pokud nám někdo nabídne řešení! 
 
A v této situaci dává Hospodin Izraeli jasné slovo, které staví věci do správného světla: 
„já jsem Hospodin, já tě uzdravuji“ 
A pokud se budete držet mne, pokud budete respektovat má nařízení, nedotkne se Vás žádná rána, žádná 
nemoc, kterou jsem postihl Egypt. 
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Ž 91,7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. 
Ž 91,11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 

 
Podmínka je jasně definovaná:  „JÁ JSEM HOSPODIN!“ 
Pamatuj Izraeli, Mojžíš je můj služebník, pak přijde další a další, ale jedině „JÁ, HOSPODIN TĚ UZDRAVUJI“. 
Neupínej se k člověku, ale hledej Hospodina. Jedině u něho najdeš pomoc, vysvobození, odpuštění, 
uzdravení. 
 
Přeskočme teď asi tak 1.300 let, a podívejme se do Izraele v době Ježíšově.  
Hospodin, Bůh, který uzdravuje, seslal na tento svět svého jediného syna – Ježíše. 
Dal mu veškerou svoji moc. 

L 4,17 Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 
18-19 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; 
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na 
svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' 

 

Pán Ježíš chodí po Izraeli a pomáhá, vysvobozuje, uzdravuje. Bůh v lidském těle.  
Lidé mají to, co vždycky chtěli. Mohou si na Boha šáhnout, dotknout se ho, hovořit s ním, následovat ho. 
Jak to využijí? 
 

Nevím, jak je to možné, ale součástí lidské přirozenosti je zpochybnit to, co říká či dává Bůh, a věřit tomu, co 
tvrdí okolí, nebo nám dokonce našeptává Boží nepřítel Satan. 
 

 (Vidíme to už v zahradě Eden, kdy Eva i Adam uvěří hadu, a pochybují o tom, co jim řekl tváří v tvář jejich 
stvořitel Hospodin!) 
 

Pán Ježíš není nějaký polobůh, minibůh, nějaká náhražka Hospodina. 
Pavel říká: 

Žd 1,1-3 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k 
nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk 
Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. 

 
Žd 1,8 O Synovi Bůh řekl: 'Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království, 
9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad 
všechny tvé druhy.' 

 
Ježíš není vylepšená kopie Abrahama, Mojžíše, Davida, Daniele, Jóšafata, či Chizkijáše. To vše byli velicí Boží 
muži. Milovali Hospodina, složili mu, naplňovali jeho vůli. Ale byli to chybující lidé, hříšníci jako my, kteří 
přijali Boží milost. 
Ježíš je Bůh. Je stejné podstaty s Otcem, říká o sobě: J 10,30 Já a Otec jsme jedno." 
 
Jak ho tedy Boží lid, Izrael přijal? 
Jak kdo. Byli tací, kteří pochopili, rozpoznali svým duchovním zrakem, že Ježíš není jen prorok a učitel, ale že 
je Boží Syn, přišli k němu, dotkli se ho, a byli uzdraveni. 
Ale byli takoví, kteří si řekli:  

Mk 6,2 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry 
tady u nás?" A byl jim kamenem úrazu. 

 
Vidíte ten paradox? 
Mojžíše vyvýší na místo boha 
a Ježíše sníží na úroveň člověka, souseda. 
 
Když pročítáme evangelia, vidíme, že Pán Ježíš uzdravoval, naplňoval potřeby lidí kolem sebe podle toho, 
jaký postoj k němu měli. Kdo k němu přišel s vírou, dostal pomoc. Kdo s přezíráním, posuzováním, s pyšným 
nadhledem, odešel s prázdnou. 
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Marek zaznamenává jeden takový okamžik v Nazarétě: 
Mk 6,2 Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to 
ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! 
3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady 
u nás?" A byl jim kamenem úrazu. 
4 Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě." 
5 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. 
6 A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. 

Zaznamenává údiv Pána Ježíše nad jejich nepochopením a nevěrou, a konstatuje, že na tomto místě 
uzdravil jen několik málo nemocných. 
 

Zatímco například v Genezaretu to vypadalo úplně jinak: 
Mk 6,53 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. 
54 Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali, 
55 zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, kde slyšeli, že jest. 
56 A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli 
dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. 

 
Všechny uzdravil - neuzdravil, protože nevěřili. 
 
 
Všimli jste si, jak doba, v které žijeme, ovlivňuje naše postoje? 
Izrael ovlivněn Egyptem, vzhlíží k Mojžíšovi jako k bohu. 
Židé v Palestině ovlivněni římskou kulturou i vlažností vlastních náboženských vůdců, pohrdavě mávnou 
rukou nad Bohem „přišlým v těle“, Pánem Ježíšem Kristem. 

1J 4,2-3 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v 
těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. 
 

2J 1,7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo 
takto učí, je svůdce a antikrist. 

 
Stejně tak i nás ovlivňuje doba, v které žijeme. Mnohdy podvědomě přijímám její myšlení a důrazy. 
Proto nás Pavel vybízí: 

Ř 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

 
 
I když jsme si připomněli příběhy vzdálené od sebe 1300 let, mají jedno společné: 
„Neupínej svůj pohled na člověka, ale důvěřuj Bohu, dotkni se Ježíše, a budeš uzdraven.“ 
 
Bylo to snadné, dotknout se Ježíše, když chodil po této zemi. 
Ale co my dnes? 
 
 
S Vírou, ano, tehdy fyzického těla, ale dnes? 
Máme fyzické tělo, ale máme i duši, ducha. 
stejně jako má fyzické tělo ruce, nohy, oči, má i naše duše oči, nohy ruce. 
Nohy, které člověka stále někam ženou, cítí neklid, a tak utíká. 
Žalmista – kam uteču před tvou tváří, tím nemyslí čin Jonáše, který utekl fyzicky, ale jeho duše se schovává 
před Hospodinem. 

Ž 139,7 Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? 
8 Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. 
9, I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, 
10 tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. 
11 Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. 
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12 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. 
 
Máme duchovní zrak, kterým vidíme duchovní věci, Božím pohledem. 
Máme také duchovní ruce, kterými se můžeme dotknout Ježíše. 
Vztahujeme je k Ježíši, anebo se bráníme, odmítáme, zakrýváme… 
 
Tělesný dotyk nám může pomoci, ale duchovní dotyk způsobuje proměnu. 
Tehdy i dnes. 
Nemocná žena – řekla jsem si, když se jen dotknu, budu uzdravena. 
Víra začíná v srdci.  
 
Ale stejně jako víra je důležitý dotek. 
My se dotýkáme Pána Ježíše v modlitbě. 
Modlitba je ruka, která se dotýká Boha. 
 
 
To podstatné: 
Hospodin je ten, který uzdravuje. 
Forma je na něm. 
Mojžíš hodil do vody dřevo… 
Skrze lékaře a nejmodernější techniku, anebo skrze modlitbu prostého věřícího… 
ale víme, že Hospodin, že Pán Ježíš uzdravuje. 
 
Nový zákon dává návod nám:  

Jk 5,14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve 
jménu Páně. 
15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. 
16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc 
má vroucí modlitba spravedlivého. 

Je to forma, kterou nám nabídl Bůh. A my ji s pokorou a v bázni v srdci přijímáme. 
 
Ale nejen uzdravuje, také nese naše slabosti, posiluje, a především zachraňuje.  
Jakub nám připomíná, že Hospodin nejen uzdravuje, ale také odpouští hříchy. 
Jak? 
Skrze oběť Pána Ježíše. 

Sk 4,11 Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 
12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 
spaseni." 

 
 

Iz 53,3-5 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž 
si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše 
bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán 
pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme 
uzdraveni. 
 
Mt 8,16-17 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny 
nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'On slabosti naše na sebe vzal a 
nemoci nesl.' 

 
Jak se dotknout Pána Ježíše? 
Modlitbou, s vírou a s očekáváním na moc Ježíše. 
 
Mk 9,24 Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!" 


