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J 5,1 Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. 
2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. 
3 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých [čekajících na pohyb vody. 
4 Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, 
býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.] 
5 Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 
6 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být zdráv?" 
7 Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než 
se tam sám dostanu, jiný mě předejde." 
8 Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 
9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 
10 Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." 
11 Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 
12 Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 
13 Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 
14 Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco 
horšího!" 
15 Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 
 
 
Scénář: 

 Rybník Bethesda (dům milosrdenství), v Jeruzalémě, čas od času zde docházelo k zázraku, voda v rybníce 
se začala vířit (práce naděla) a kdokoliv v tu chvíli první vstoupil do vody, byl uzdraven. 

 Muž, nemocný 38 let, pravděpodobně chromý, odkázaný na pomoc druhých. Stejně jako ostatní čeká na 
zázrak… 

 nevíme, jak zde byl dlouho, možná několik let… předpokládám, že z počátku zde byla jeho rodina, 
přátelé, povzbuzovali ho, pomáhali mu, snažili se ho dostat do vody. NIC.  
Posupně ho opouštěli, až nakonec zůstal sám… 

 Možná, že vše bylo jinak. Žil jako žebrák, ale doslechl se o rybníku Bethesda. Došoural se sem, nejprve 
pozoroval, jak to chodí. Pak to zkoušel, aby nakonec pochopil – bez pomoci druhého, se do vody včas 
nedostanu. Vždy mne někdo předběhne. Kdyby tak byl někdo, kdo by mi pomohl, ale jsem SÁM. 

 SÁM se svou invaliditou, SÁM se svými myšlenkami, SÁM se svou beznadějí, zklamný, kritický k lidem, 
možná cynický, znechucený, plný žírající sebelítosti a hořkosti. 
Možná vyčítal i Bohu: proč mi (a lidem okolo mne) dáváš lidem naději, když stejně 99,9% nemocných 
nikdy uzdraveno nebude. Nebylo by lepší, kdyby se zázrak nekonal? 

 Všechno jeho trápení je shrnuto v jedné větě: NEMÁM NIKOHO… (s pomocí Boží již nepočítá, a lidé ho 
zklamali) NEMÁM NIKOHO… 

 
Prožili jste něco podobného? 
Jistě, je řada věcí, na které stačíme sami. Zvládneme je, a v podstatě ani nechceme druhé obtěžovat. Ale jsou 
okamžiky, kdy potřebujeme mít někoho vedle sebe. Kdy potřebujeme pomoc. Kdy je nám tak, těžko, že bez 
pomoci někoho vedle nás nejsme schopni jít dál. Tak, jako náš nemocný muž. 
A jako naschvál, nikde nikdo. Určitě to znáte: 
potřebovali jste pomoc druhého člověka, ale zůstali jste sami. Nikdo v tu chvíli neměl čas. Nikdo neviděl Vaši 
bolest, nikdo nebyl ochoten Vám pomoci. A Vám nezbylo, než si povzdechnout: NEMÁM NIKOHO! 
 
Někdy se jedná a maličkosti, ano potřebujeme pomoci, ale nejde o život. 

 vzpomínám, jak jsem jednou na domečku v Táboře opravoval topení, a potřeboval jsem tři ruce. 
Mám jen dvě… a nikdo, kdo by mi mohl pomoci, tam nebyl. Zkoušel jsem to všelijak, ale prostě to 
nešlo, stačilo by dítě, které by mi podrželo jeden konec trubky, a za pár minut by byl problém 
vyřešen. Ale neměl jsem nikoho, kdo by mi pomohl.  Nedodělal jsem to.  

 Když se vám v noci rozbije auto na silnici, nikdo nikde, a projíždějící řidiči dělají, že vás nevidí. 
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Ale nejde jen o praktické situace, do kterých se dostáváme, a kdy potřebujeme pomoc druhého člověka. 
Jsou věci, které se dotýkají našeho nitra, srdce, a my potřebujeme někoho, kdo by nám byl na blízku a 
pomohl nám. 

 někdo mne nespravedlivě obviní, osočí, a já nemám nikoho, kdo by se mne zastal 
 procházím obdobím pochybností a nemám nikoho, kdo by mne podepřel a povzbudil 
 prožívám vnitřní zápas, a nemám nikoho, kdo by do toho šel se mnou 
 jsem ubitý, vyčerpaný, a potřebuji někoho, kdo by mne objal, řekl, že mne má rád, a povzbudil mne, 

že má cenu žít dál, ale NEMÁM NIKOHO 
Vzpomínám na jednu ženu středního věku, která mi pověděla: má maminka mne nikdy neobjala, 
nepolíbila, nepohladila… Připadala jsem si bezcenná, odmítnutá, můj život byl zbytečný. 

 Podobně to může prožívat mladý člověk v době dospívání: NEMÁM NIKOHO, kdo by mi rozuměl, kdo 
by mne pochopil, kdo by byl ochotný mi naslouchat. 

 V nemoci, v různých životních zkouškách, na smrtelné posteli – stále znovu a znovu zní tato věta: 
NEMÁM NIKOHO 

 
Právě takovéto lidi hledá Bůh. 
Představuji si Pána Boha, jak se dívá na svět, a říká si: je tam někdo, kdo NEMÁ NIKOHO? Kdo rezignuje ze 
života, kdo neví, jestli má cenu vůbec jít dál? Kdo je zklamaný sám sebou a lidmi okolo sebe? 
Pak jdu za ním! 

Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 
14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 
15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 
18 … oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 
19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 
20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 
21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 
22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 

 
Někdy k nám Bůh sestupuje v druhých lidech. Nejednou, jako blesk z čistého nebe se před námi objeví 
člověk, který nám pomůže. Jsme překvapeni. Že by o mne někdo měl zájem? Že by mi někdo rozuměl? A 
najednou nám to dojde – je za tím Boží ruka! Bůh slyšel volání mé duše, a odpověděl. 
(Věřím, že to je jeden z úkolů církve. Bůh nám, věřícím ukazuje lidi, kteří potřebují pomoc. Přivádí nám do 
cesty potřebné, a dává nám moudrost i sílu nést s nimi jejich bolest, stát vedle nich v jejich zápasech, 
obejmout je v jejich sevření, v jejich úzkostech, a dát jim prožít, ochutnat kousek Boží lásky). 
 
Ale jsou potřeby, které nemůžeme naplnit.  
A proto Bůh poslal svého syna, Pána Ježíše. Aby již nikdo niky nemohl říci to, co řekl náš nemocný člověk u 
rybníku Bethesda: NEMÁM NIKOHO. 
Pán Ježíš k tomuto člověku přichází, a ptá se ho: chceš být zdráv? 

Jan 5,6-9 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být zdráv?" 
Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. 
Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"  A hned byl ten 
člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.  

 
Jeho život se změnil. Stačilo jediné slovo Božího syna – Pána Ježíše, v tu chvíli bylo uzdraveno jeho tělo, ale 
byla uzdravena i jeho duše, jeho srdce, celá jeho osobnost. Stal se novým člověkem. Vidíme ho zanedlouho, 
jak je v chrámě, kde děkuje Bohu za své uzdravení. Z jeho úst již neslyšíme rezignované: NEMÁM NIKOHO, 
ale z celé jeho osobnosti vyzařuje naděje: MÁM NĚKOHO, kdo proměnil můj život! 
Stejně i dnes přichází Pán Ježíš k nám, aby nám pomohl, aby naplnil hluboké potřeby naší duše, aby zaplnil 
prázdné místo v našem srdci, aby se nám stal přítelem, Spasitelem a Pánem.  Aby uzdravil naše srdce, aby 
nám odpustil naše hříchy. Aby dal směr našemu životu. 
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SRDCE 
Pán Ježíš uzdravil nejen tělesného postižení, ale i srdce tohoto muže. 
Jaký je rozdíl mezi nabručeným, vznětlivým, cynickým člověkem, který je chromý, a nabručeným, vznětlivým, 
cynickým člověkem, který je zdravý. U toho chromého to možná můžeme chápat, ale takovému zdravému 
člověku se budeme raději vyhýbat. 
Pán Ježíš uzdravuje srdce tohoto muže. Je plné radosti, vděčnosti a chválí Boha. 
Díky Bohu za dnešní medicínu, která opravdu dokáže mnoho. Ale se zlomeným, bolavým srdcem si mnoho 
poradit neumíme. 

Iz 61,1-2 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 
radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a 
vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, … potěšit všechny truchlící, 

Naše srdce může být všelijak zjizvené. Pán Ježíš se ho dotýká, aby ho uzdravil. 
Kolik věcí si v životě s sebou neseme, kolik zranění, kolik ran za celý život dostaneme. Ale Bůh chce, aby naše 
srdce bylo zdravé, čisté, bez jediného škrábnutí, a proto poslal Pána Ježíše. 
 
Někdy si svou bolest, svá zranění hýčkáme, protože nám dávají možnost dívat se kriticky na svět kolem nás, 
pomáhají nám omlouvat naše postoje a rozhodnutí, můžeme říci: NEMÁM NIKOHO, nebo NIKDO MI 
NEROZUMÍ, a litovat sami sebe.  
Ta žena, o které jsem hovořil, která nikdy nezažila pohlazení, objetí a políbení měla zlomení srdce. Ale Bůh se 
jí dotkl, a ukázal jí, že si svou hořkost v srdci živila, a proto jednal stejně se svým synem. Také ho nikdy 
nepohladila, nepochválila, neobjala, nepolíbila… 
Měla zraněné srdce, ale zároveň zraňovala srdce toho, kdo jí nejvíc potřeboval. 
Díky Bohu za to, že se jí dotkl, srdce uzdravil, a narovnal její vztahy.  
 
 
HŘÍCHY  
Pán Ježíš odpustil tomuto muži hříchy. Proto může radostně běhat po městě, děkovat a chválit Boha. 
Hřích je to, co nás nejvíce svazuje, co nám brání prožívat Boží lásku. Co nás vzdaluje od Boha i od lidí. Proto 
přišel Pán Ježíš, aby vzal naše hříchy na sebe, zaplatil za ně a nám daroval odpuštění. 
Když se pak v chrámě Ježíš s tímto mužem setkávají, říká mu: už nehřeš… 
Jak snadné by bylo opět upadnout do pocitu sebelítosti, zklamání z lidí… 
Radostně běhá po městě, chválí Boha, takový zázrak, a hned se najde někdo, kdo ho srazí. Neběhej zde, to se 
nesmí, co to vyvádíš…  
Už nehřeš, nedopusť, aby ses vrátil do vyjetých kolejí! Uzdravil jsem tvé tělo, uzdravil jsem tvé srdce, 
odpustil jsem tvé hříchy – nasměroval jsem Tě na novou cestu. Jdi po ní! Je to vesta následování Krista. 
 
 
NOVÝ SMĚR 
Pán Ježíš dává našemu životu nový směr. 
 

Turista v Praze – stojí bezradně na rohu ulice, v ruce má mapu, kterou otáčí všemi směry, přes rameno mu 
kouká manželka, snaží se najít na rohu budovy jméno ulice… nakonec jim nezbude nic jiného, než se zeptat. 
Snad nenarazí na dalšího bezradného turistu, ale na někoho, kdo jim ukáže cestu. 
 
Představte si, že jste ve velkoměstě, nemáte mapu, neznáte jazyk (a nikdo nezná ten Váš)… 
Nebo v divočině, a nikde nikdo. Nebo v noci, ve tmě a nikde ani světélko… 
 
Tak se někdy cítíme v našem životě. Nemáme nikoho, kdo by nám poradil, kdo by nás vedl, kdo by nás 
nasměroval k cíli. Pán Ježíš řekl:  

J 8,12 "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." 
 
Před lety jsem si koupil motorku JAWA 125, kývačka, od kamaráda. Jedu v noci domů, a před Zručí n. 
Sázavou křižovatka. Zastavil jsem, protože jsem si nebyl jistý kterým směrem jet. V tu chvíli mi zhasnul 
motor. Zhaslo i světlo, protože motorka neměla baterii, a svítila, jen když jela. 
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Tma jako v pytli… Motorku jsem postavil, a rukama jsem šmátral po zemi, kudy vede silnice. Pak jsem 
naslepo motorku roztlačil (bylo to z kopce), a čekal jsem, co se bude dít. Jestli neskončím v příkopě, nebo do 
něčeho nenarazím. Díky Bohu, motorka po pár metrech naskočila, světlo se rozsvítilo, a pak jsem dojel až 
domů. Hrozný okamžik. Jak jsem ohmatával asfalt, abych zjistil, kudy vede cesta. 
 
Proto přišel Pán Ježíš, abychom nemuseli žít ve tmě, ale měli světlo, které nás bude provázet životem. 
 
 
Ale ještě jeden důležitý moment vidím v našem příběhu. 
Uzdravený muž popadl své lehátko, svou deku a běží domů. Plný radosti, nadšení, naděje! Je zdráv! 
Ten muž, který ho uzdravil, v tu chvíli zmizel v davu. 
Kdo to byl? 
 
Když našeho hrdinu muži zákona zastavují a napomínají ho, že je sobota, a on běhá po městě s lehátkem a 
dekou, (v sobotu se v Izraeli nesmí pracovat), odpovídá jim: ten, který mne uzdravil, mi řekl: vezmi své lože a 
choď. Tak o co jde. Jsem zdravý, běžím domů! 
A na to ani: a kdo je ten člověk? Uzdravený se najednou zarazil: nevím, neznám ho, setkal jsem se s ním 
poprvé. Myslím, že si najednou tento muž uvědomil, vždyť jsem mu ani nepoděkoval. A kdo to vlastně je, že 
má takovou moc? Já hlupák, že jsem ho nechal odejít!!! Máš šanci se s ním ještě setkat? 
 
Pán Ježíš ho nenechal jít životem bez vysvětlení. Vyhledal ho v chrámě a dal se s ním do řeči. 
To, že uzdravený muž změnil místo svého pobytu – již není u rybníka Bethesda, není ani někde v hospodě, 
aby oslavoval své uzdravení, ale je v chrámě! To vypovídá o tom, že si uvědomoval, že za jeho uzdravením je 
Boží ruka. 
A zde se s ním Ježíš setkává. Jejich rozhovor byl asi delší, než zaznamenal apoštol Jan, ale to podstatné se zde 
dozvídáme. 

14 Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo 
něco horšího!" 

 
Jinými slovy, tehdy jsi mi řekl: NEMÁM NIKOHO, ale pak ses setkal se mnou. Uzdravil jsem Tě, odpustil jsem 
Tvé hříchy, dal jsem Tvému životu nový směr. Už se nevracej na starou cestu! Cestu hříchu, ale pojď za 
mnou. Máš mne, a já se o tebe postarám. Povedu Tě životem, a dovedu tě do cíle. Cílem je nebe, kde se 
setkáš s Bohem. 
Nikde o tomto muži již nečteme, ale jsem přesvědčen, že nikdy Ježíše neopustil. 
 
Může se stát, že nám v naší nouzi přijde Pán Ježíš naproti, odpoví na volání našeho srdce. Přijde, dotkne se 
nás, zdraví, vyplní naši prázdnotu, ale my nevíme, kdo to byl. Něco úžasného jsme prožili, ale říkáme si: kdo 
za tím stojí? 
 
Bible nás nenechá na pochybách. Pán Ježíš se vrátí. On chce, abychom věděli, kdo nás vysvobodil, kdo nám 
pomohl, kdo nás miluje, a komu na nás záleží. 
 
Když se podívám zpátky na svůj život, vidím, kolikrát mi Bůh pomohl, kolikrát ke mně přišel a zasáhl v můj 
prospěch. Mnohdy jsem si to v tu chvíli neuvědomil. Ale později m to došla – za tím byla Boží ruka. 
A to mne vede k vděčnosti, a k důvěře. On mne miluje, ví o tom, co prožívám, nenechá mne padnout, ale 
vždy znovu a znovu vstupuje do mého života, aby mne pomohl, aby mne zachránil. 
 
Díky Bože. 
 
 
 
 


