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� Texty na tento týden - Mk 2:1–12; 1Kr 19:1–8 
 

� Základní verš 
„Hospodin je sv�tlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych m�l 
strach?“ (Ž 27:1) 
 

   Mnozí lidé, se kterými se Ježíš setkal b�hem své pozemské služby, byli nemocní, �asto na pokraji smrti. 
Davy lidí se shromaž�ovaly kolem Ježíše a hledaly u n�j uzdravení a úlevu od svého utrpení. A Ježíš napl-
�oval jejich pot�eby. 
   N�kdy sta�ilo, aby Ježíš �ekl slovo, a lidé byli zázra�n� uzdraveni. N�kdy se nemocného �lov�ka dotkl,    
a tak mu vrátil zdraví. Jindy je poslal dom� a k uzdravení došlo po cest�. Ježíš uzdravoval muže, ženy i d�ti, 
Židy i pohany, bohaté i chudé. Ani ty nejhorší p�ípady malomocenství �i slepoty nebyly nad jeho síly.        
A dokázal pomoci i t�m, kte�í podlehli tomu nejv�tšímu nep�íteli – smrti. 
   Tento týden se podíváme na dva velmi rozdílné p�íklady uzdravení. V jednom byl nemocný na tom tak 
špatn�, že se ani sám nemohl dostat k Ježíši, a jeho nemoc byla jasn� vid�t. V tom druhém p�ípad� nebylo 
na první pohled nic z�ejmé. V obou p�ípadech p�išlo uzdravení v Bohem daném �ase a tak, jak B�h uznal za 
dobré. 
   Když budeme studovat téma úlevy od bolesti a utrpení, zamyslíme se také nad otázkou, se kterou jsme se 
ve svém k�es�anském život� již nejednou setkali: Co se d�je, když naše modlitby za uzdravení z�stávají 
nevyslyšené? 
   Jak potom najdeme klid?  
 

� Osnova lekce: 
   P�i studiu této lekce se zam��íme na touhu po úlev�, kterou prožívají všichni nemocní, a� už jde      
o nemoci fyzické, psychické nebo duchovní. Názorn� to uvidíme na p�íb�zích dvou biblických muž� – 
ochrnutého muže z Ježíšovy doby a proroka Elijáše. 
 

I. Mk 2: Ochrnutý muž toužící po úlev� 
• Mk 2:1–4: Nemoc, zoufalství a beznad�j (ned�le) 
• Mk 2:8.9: Pot�eba odpušt�ní (pond�lí) 
II. 1Kr 19: Elijáš v depresi 
• 1Kr 19:1–5: Deprese ni�í Elijáš�v život (úterý) 
• 1Kr 19:4: Elijášovo vy�erpání (st�eda) 
• 1Kr 19:5–8: Boží dar úlevy a odpo�inku (�tvrtek) 
 

NE 15. srpna – Uzdravující klid 
Mk 2:1-4  „1Když se po n�kolika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 2Sešlo se tolik 
lidí, že už ani p�ede dve�mi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3Tu k n�mu p�išli s ochrnutým; �ty�i ho nesli. 
4Protože se pro zástup nemohli k n�mu dostat, odkryli st�echu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili 
dol� nosítka, na kterých ochrnutý ležel.“ 
 

PO 16. srpna – Lé�ba p�í�in nemoci 
Mk 2:8.9  „8Ježíš hned svým duchem poznal, o �em p�emýšlejí, a �ekl jim: „Jak to, že tak uvažujete?     
9Je snadn�jší �íci ochrnutému: ‚Odpoušt�jí se ti h�íchy,‘ anebo �íci: ‚Vsta�, vezmi své lože a cho�?‘“ 
Mk 2:5-12  „5Když Ježíš vid�l jejich víru, �ekl ochrnutému: „Synu, odpoušt�jí se ti h�íchy.“ 6Sed�li tam n�kte�í ze záko-

ník� a v duchu uvažovali: 7„Co to ten �lov�k �íká? Rouhá se! Kdo jiný m�že odpoušt�t h�íchy než B�h?“ 8Ježíš hned svým 

duchem poznal, o �em p�emýšlejí, a �ekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? 9Je snadn�jší �íci ochrnutému: ‚Odpoušt�jí se ti 

h�íchy,‘ anebo �íci: ‚Vsta�, vezmi své lože a cho�?‘ 
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PÁ 20. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
   „Jak se neustále m�ní okolnosti našeho života, m�ní se i naše zkušenost. Tyto zm�ny v nás zp�sobují 
radost nebo smutek. Zm�na okolností však nemá moc zm�nit Boží vztah k nám. On je tentýž v�era, dnes       
i nav�ky. A touží, abychom bezpodmíne�n� d�v��ovali jeho lásce.“ (HP 120) 
   „Modlete se, up�ete sv�j pohled na Ježíše a p�ijm�te jeho sílu, i když ji necítíte. Krá�ejte vp�ed, jako by 
každá vaše modlitba vystoupila až k Božímu tr�nu a našla odpov�� u toho, jehož zaslíbení nikdy neselžou. 
Krá�ejte vp�ed, zpívejte Bohu z celého srdce, i když jste sklí�eni smutkem a b�emeny, která nesete. �íkám 
vám to jako n�kdo, kdo ví, že nakonec zasvítí sv�tlo, naplní nás radost, mlha a mraky se rozplynou. A my 
budeme moci vyjít z tísnivé moci stín� a temnoty do jasné slune�ní zá�e jeho p�ítomnosti.“ (2SM 242.243) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. V�tšinou je nesmírn� náro�né pomáhat n�komu, kdo trpí depresí nebo duševní chorobou. Co byste mohli 

jako sbor ud�lat pro to, abyste se lépe nau�ili rozum�t, jak pomáhat lidem s depresí? 
 

2. N�kte�í lidé mají problém být p�ed Bohem otev�ení a up�ímní. Uvažujte o žalmech, v nichž si autor vylévá 

srdce p�ed Bohem a otev�en� mluví o svých pocitech. Jak m�žete podobný p�ístup podporovat i ve vašem 

sboru? V �em mohou spo�ívat úskalí „p�ílišné“ otev�enosti p�ed celým shromážd�ním? 
 

3. Když �lov�k prožívá depresi, bývá pro n�j náro�né se modlit. Jak v takových p�ípadech m�že pomoci 

p�ímluvná modlitba? 
 

4. Pro� je d�ležité uv�domovat si, že víra není pocit? Když prožíváme depresi, úzkost, strach nebo obavy, 

neznamená to, že Bohu nev��íme nebo ned�v��ujeme. Znamená to prost� skute�nost, že podobn� jako mno-

hé biblické postavy a mnozí lidé kolem nás práv� te�, i my prožíváme strach, úzkost nebo obavy. Pro� je 

d�ležité v takových chvílích neopustit svou víru, i když se nám zdá, že nefunguje? 

 

 
Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 
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10Abyste však v�d�li, že Syn �lov�ka má moc na zemi odpoušt�t h�íchy“ – �ekne ochrnutému: 11„Pravím ti, vsta�, vezmi 

své lože a jdi dom�!“ 12On vstal, vzal hned své lože a vyšel p�ed o�ima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „N�co 

takového jsme ješt� nikdy nevid�li.“ 
 

ÚT 17. srpna – Út�k 
1Kr 19:1-5  „1Achab oznámil Jezábele vše, co ud�lal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky me�em. 
2Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „A� bohové ud�lají, co cht�jí! Zítra v tento �as naložím          
s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ 3Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. P�išel do 
Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 4Sám šel den cesty pouští, až p�išel k jednomu trni-
tému ke�i a usedl pod ním; p�ál si um�ít. �ekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si m�j život, vždy� nejsem 
lepší než moji otcové.“ 5Pak pod tím ke�em ulehl a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: „Vsta� a jez!““ 
1Kr 18:40  „Elijáš jim poru�il: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich a� neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je 

Elijáš dol� k potoku Kíšonu a tam je pobil.“ 
 

ST 18. srpna – Unavený a vy�erpaný 
1Kr 19:4  „Sám šel den cesty pouští, až p�išel k jednomu trnitému ke�i a usedl pod ním; p�ál si um�ít. 
�ekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si m�j život, vždy� nejsem lepší než moji otcové.““ 
1Kr 18:36.37  „36Nastal �as , kdy se p�ináší ob�tní dar. Prorok Elijáš p�istoupil a �ekl: „Hospodine, Bože Abraham�v, 

Izák�v a Izrael�v, a� se dnes pozná, že ty jsi B�h v Izraeli a já tv�j služebník a že jsem u�inil všechny tyto v�ci podle tvého 

slova. 37Odpov�z mi, Hospodine! Odpov�z mi, a� pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi B�h. Ty sám obra� jejich srdce zp�t 

k sob� .““ 

Fp 3:9  „Abych získal Krista a nalezen byl v n�m nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je        

z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na ví�e.“ 
1Kr 19:7  „Hospodin�v and�l se ho však dotkl podruhé a �ekl: „Vsta� a jez, máš p�ed sebou dlouhou cestu!““ 
Ž 34:19  „Hospodin je blízko t�m, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachra�uje lidi , jejichž duch je zdeptán.“ 

Mt 5:1-3  „1Když spat�il zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, p�istoupili k n�mu jeho u�edníci. 2Tu otev�el ústa 

a u�il je: 3„Blaze chudým v duchu, nebo� jejich je království nebeské.“ 
Ž 73:26  „A� mé t�lo i mé srdce ch�adne, B�h bude nav�ky skála mého srdce a m�j podíl.“ 
Iz 53:4-6  „4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je ran�n, ubit od Boha 

a poko�en. 5Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho 

jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 

nepravost nás všech.“ 
 

�T 19. srpna – Uklidn�ní a odpo�inek 
1Kr 19:5-8  „5Pak pod tím ke�em ulehl a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: „Vsta� a jez!“ 6Vzhlédl, 
a hle, v hlavách podpopelný chléb, pe�ený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a op�t 
ulehl. 7Hospodin�v and�l se ho však dotkl podruhé a �ekl: „Vsta� a jez, máš p�ed sebou dlouhou cestu!“ 
8Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu �ty�icet dní a �ty�icet nocí až k Boží ho�e Chorébu.‘“  
1Kr 19:15.16  „15Hospodin mu �ekl: „Jdi, vra� se svou cestou k damašské poušti. Až tam p�ijdeš, poma-
žeš Chazaela za krále nad Aramem. 16Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna 
Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.“ 
2Kr 2:11  „Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý v�z s ohnivými koni je od sebe odlou�il a Elijáš vystupoval ve vichru 

do nebe.“ 
2Kr 1:10  „Elijáš veliteli t�ch padesáti odpov�d�l: „Jsem-li muž Boží, a� sestoupí ohe� z nebe a poz�e tebe i tvých pade-

sát!“ I sestoupil ohe� z nebe a poz�el jej i jeho padesát.“ 
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