
„Viera ťa uzdravila“ 

Suspírium: „Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, 

Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, 

dokedy…? Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou 

milosťou!“ (Ž 6,3-5) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 190: „Zmiluj sa, ó, dobrý Bože...” 

 

Pozdrav: „Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Veď on ma vytrhol z 

každého súženia.“ ( Žalm 54,6.9a) Amen.  

 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Piatej knihe 

Mojžišovej v 6. kapitole od štvrtého po deviaty verš takto: 

„Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný! Milovať budeš Hospodina, 

svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes 

prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o 

nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať 

alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako 

pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje 

brány.“ (5Mojž  6,4-9) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 32: „Blahoslavený, kto má odpustené…“   

 

Vzdych: „...povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom 

chránení: milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!“(Júd 1b-2).“ Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 5, 21-34 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v piatej kapitole od 

dvadsiateho prvého po tridsiaty štvrtý verš nasledovne:  

„Keď sa Ježiš opäť preplavil člnom na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri 

mori veľký zástup.Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom 

Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k noháma úpenlivo ho prosil: „Dcérka mi 

umiera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila!“Ježiš s ním odišiel. 

Nasledoval ho veľký zástup a tlačili sa na neho.Bola tam istá žena, ktorá 

dvanásť rokov trpela na krvotok.Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na 

to celý svoj majetok, ale nič jej to neprospelo, ba stav sa jej neustále 

zhoršoval.Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho 

rúcha,lebo si povedala: „Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem 

uzdravená!“Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že je uzdravená 



zo svojho trápenia.Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a 

opýtal sa: „Kto sa dotkol môjho rúcha?“Jeho učeníci mu povedali: „Vidíš, že sa 

ľudia na teba tlačia, a ty sa ešte pýtaš: ‚Kto sa ma dotkol?‘“Ale on sa poobzeral 

dookola, aby videl tú, ktorá to urobila.Žena vedela, čo sa s ňou stalo; ustrašená a 

rozochvená prišla bližšie, padla pred ním a rozpovedala celú pravdu.On ju 

oslovil: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo 

svojho trápenia.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: 

Pane môj, Boh môj! S ochotou prichádzam k Tebe, aby si ma napojil ako stratenú 

ovečku Tvojho stáda. Modlím sa s vierou, s láskou a s nádejou, aby si ma 

uzdravil. Vyznávam pred Tebou, ako chorý a biedny človek, že potrebujem Tvoju 

štedrosť. Ty si jediný, ktorý opatruješ moju dušu a moje telo. Tvoja pozornosť je 

obozretná, čo sa týka mojej choroby a Tvojej blahodarnej moci. Hospodin môj 

skrze krv Ježiša Krista! Neprosím Ťa o jedinečnú silu, ale o to, aby si sa ma 

osobne dotkol Slovom života. Moja viera je slabá, prosím, posilni ju. Môj život 

chradne, prosím, oživ ma, aby som neustále videl Tvoju tvár. Viem, že Ty ma 

neopustíš, verný Kristus, ani vtedy, keď ma prežiera hnev, zlomyseľnosť 

a nechápavosť. Prichádzam k Tvojmu krížu a vidím Ťa, trpiaceho Krista, nášho 

Pána, ktorý skutočne vie, čo je opravdivý žiaľ a smútok, klamlivé prežieranie sa 

vnútra a neobyčajná pomoc v súžení. Drahý Ježiš, prosím Ťa, odkry všetky moje 

tajomstvá, aby som sa Ti verne odovzdal a padol k Tvojím nohám ako tí, ktorí 

vedia, že bez TEBA niet iného východiska z úskalia života. Prosím, vypočuj moju 

modlitbu a požehnaj spoločenstvo Tvojho ľudu. Amen.   

 

Pieseň: Chválospev č. 471:  „Poďme, Kristovi veriaci,...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.“(Žalm 32,10b) 

Amen. 

 

Textus: Evanjelium podľa Marka 5,34 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v piatej kapitole v tridsiatom 

štvrtom verši nasledovne: 

„On ju oslovil: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená 

zo svojho trápenia.“ 

 

 



Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi Kristovi! 

 K Ježišovi prichádza veľký zástup. V zástupe sa nachádza jedna žena, 

ktorá podľa starozákonných predpisov je nečistá, a nemá čo hľadať v tomto 

veľkom húfe ľudí. Každý, koho sa ona dotkne, je podľa starozákonných 

predpisov od tej chvíle taktiež nečistý. Dvanásť rokov hľadá východisko. 

Z ľudského hľadiska všetko vyskúšala. Lekári a liečitelia boli každodenní v jej 

živote. Je zúfalá a bezmocná. Už dvanásť rokov sa ničoho nemôže dotknúť. Už 

dvanásť rokov sa nemôže zúčastniť zhromaždenia Božieho. Už dvanásť rokov 

nemá prístup k životu, ktorý by sme mohli opísať prívlastkom normálny. Už 

dvanásť rokov márne bojuje proti svojej zákernej chorobe. Skúšala už všetko, 

dokonca sa celkom zadlžila, ale jej nemoc sa zhoršuje. 

 Prvou mienkou Božieho slova je charakteristika chorej ženy. 

Charakteristika biedneho človeka. To, čo táto žena koná, to je nad rámec Zákona. 

Mala by dodržať vzdialenosti. Mala by žiť v izolácii. Mala by žiť v karanténe, 

a nie sa niekam náhliť a tlačiť sa, ba dokonca sa niekoho zámerne dotýkať. 

Neznáma žena a jej opis je symbolom toho, že chorého človeka nezaujímajú 

paragrafy, symboly, karantény, vzdialenosti, ale má jediný cieľ: žiť nový život a 

zbaviť sa ustarostenosti. Človek, ktorý je chorý, má len jednu prosbu: Uzdravieť. 

Ona už má za sebou svojich 12 rokov. Svoje si už pretrpela. Behanie za doktormi 

ju už zunuje. Teraz však počula o Ježišovi. Vie, že uzdravuje. Vidí tento obrovský 

dav. Badá tú senzáciu okolo Ježiša. Ona sa však už nevie tešiť z ničoho, ale vie, čo 

chce: „dostať sa bližšie k Ježišovi.“ 

 Druhou mienkou Božieho slova je pochopiť zúfalstvo človeka v celej 

hĺbke. Ona podľa Zákona si už nič nemôže nárokovať. Ona podľa Zákona 

akokeby neexistovala. Ona podľa Zákona počuje prosbu Jairosa, a dúfa, že sa 

môže skryť za Ježišov chrbát. Ona podľa Zákona nemôže predostrieť svoju 

prosbu ako Jairos, lebo ju zbičujú. Ona podľa Zákona nemá inú nádej, ako ostať 



v anonymite. Ona podľa Zákona musí zostať v úzadí. Ona podľa Zákona sa 

nemôže predstaviť a predostrieť svoju prosbu Ježišovi, lebo zaživa ju ukameňujú, 

ale verí, že môže k Nemu pristúpiť i v tejto tlačenici. Hlava nehlava,ona nemá inú 

možnosť. Ešte trošku. Aspoň kúsok. Aspoň sa dotknúť Ježišovho plášťa. To málo 

jej stačí. Žena, chorá dvanásť rokov, vstupuje do deja, do reálneho zástupu. Ona 

psychicky musela zdolať všetko, ale chce vstúpiť do reality, do života, chce sa 

prinavrátiť k životu, nejakým spôsobom sa musí dostať bližšie k Ježišovi. Ju 

nezaujíma nikto v zástupe, len chce vykonať svoj skutok. Len jedno jej chodí 

v hlave: „Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená!“. Na nič iné si 

netrúfala. Znie to naivne a poverčivo, avšak: Krvácanie sa hneď zastavilo, takže 

na tele pocítila, že je uzdravená zo svojho trápenia. Ono to účinkuje. Nie je to 

klam. Evanjelista Marek zdôrazňuje, že nastala telesná zmena. Typické Markovo 

„ihneď“ je mohutným kontrastom prežitých dvanásť rokov utrpenia a psychickej 

záťaže. Marek používa doslovne slovo bič, ktorý vyjadruje trápenie a mučivú 

tieseň, ktorá po osobnom dotyku sa mení na skutočnosť:„Vyschol zdroj.“ Chorý 

človek nie je pozbavený svojej mysle, je len zúfalý. Zostať v skrytosti, avšak 

uzdravieť. Zostať utajený, avšak prežiť milosť. Zostať v anonymite, avšak prežiť 

milosrdenstvo.  

 Ježiš sa však otočil, totiž vyšla z neho sila. Celého davu sa pýta: „kto sa to 

dotkol môjho plášťa? Učeníci nevedia, čo sa udialo, a preto sa začudujú. Vidia len 

veľký zástup, ale v Ňom tú úbohú ženu nie. Akoby sa pýtali Ježiša: „O čom to 

rozprávaš, Majster?“ Aký veľký kontrast. Dav a v ňom chorá žena. Koľko 

učeníkov ani dnes nechápe prístup Ježiša k chorým. Koľko učeníkov hľadí aj dnes 

len na okolnosti. Ani učeníci nechcú spoznať chorých jednotlivcov. Ani učeníci 

nevedia čo robiť pri lôžku nemocných. Aj v našom spoločenstve sa vynárajú 

svedectvá: „Viem, že je chorý / chorá v našom spoločenstve, ale ako ho / ju mám 

navštíviť a potešiť. Masa ľudí, dav, zástup a v ňom jednotlivci. Kým sa ma 

choroba netýka, všetko je v poriadku. Chorý si pohľadá liečiteľa, ale chorého 



sprevádzať ako Ježišov učeník, je veľmi ťažké. Dvanásť rokov je nečistá a podľa 

Zákona nikto sa k nej nemal a nemohol priblížiť. Je to kruté, ale nakoniec ona si 

vybrala dav okolo Ježiša. Nakoniec už ona si vyberá lekára. Nakoniec už ona si 

hľadá doktora. Na Ježišovu otázku vie odpovedať len ten, kto je do zákernej 

problematiky sám zainteresovaný. Kto sa ma dotkol? Na Ježišovu otázku vie 

odpovedať len chorá, ale Ježišom uzdravená žena. Ona je však vydesená. Ona sa 

bojí. Ona chce zostať v anonymite. Ona nepotrebuje k svojmu životu vystúpenie a 

dav. Ona sa nechce predstaviť, ale nakoniec povie Ježišovi celú pravdu. Celá 

pravda o jej živote, je to, že sa prizná, čo urobila. Celá pravda o jej živote je tých 

zákerných dvanásť rokov. Ona predostrie svoju vlastnú diagnózu. Ona povie 

nakoniec tú pravdu, ktorá ju vyslobodí. Nemala možnosť okrem svojich liečiteľov 

povedať pravdu nikomu. Nemala možnosť povedať pravdu o svojom živote pred 

zhromaždením a pred davom. Bála sa, ako ju príjmu. Bála sa, čo jej povie Ježiš, 

ktorý ju uzdravil. Bojí sa tak isto, ako sa bála počas svojej dvanásť ročnej 

existencie. Báť sa pravdy. Pozrieť sa pravde do očí, ktorá nás vyslobodí. Je lepšie 

sa len dotknúť plášťa a povedať v tichosti: ZBOHOM, ako predstúpiť a povedať: 

TO SA MI PRIHODILO, TAKTO SA TO UDIALO. Žena však už nemá čo stratiť, 

veď všetko získala. Je očistená. Celá pravda pred Ježišom je autentická. Celá 

pravda: Takto to bolo. Moja pravda pred skutočnou Pravdou. Môj život pred 

veľkolepým Životom. Moja cesta pred Cestou, ktorá ma prinavráti k životu. Ježiš 

ju po celej pravde len vyprevádza. Oslovenie, „dcéra moja“ je vyjadrením 

obnovenia novej zmluvy a prijatia do spoločenstva. Takto by nepochodila ani 

u jedného lekára. Toto by sa nikdy nemalo stáť. Takto človek nemôže siahnuť po 

zdraví, ale vierou áno. Vo viere Ježiša Krista je to možné. S vierou v srdci 

prekonáme všetko. S vierou dvanásť rokov alebo 38 rokov: Je dokonané. Vo viere 

v Ježišovi Kristovi sa človek celkom vylieči. Viera v súvislosti  s uzdravením. Ježiš 

podotýka na život dcéry Siona. Jej život je neobyčajný. Jej život je 

povšimnutiahodný.  Jej viera bola a je silná, lebo spoznala zdroj sily. Nie tak samo 



od seba, veď Ježiš cítil, že tá sila z neho vyšla, ale viera ju viedla tam, kde bol 

skutočný zdroj sily. Ježiš je pravdivý zdroj lásky a vernosti. 

Drahí bratia a milé sestry! Príbeh v príbehu. Vsunutý život pred Ježiša. 

Nemenovaná chorá žena a jej obrovské tajomstvo života, a nakoniec uzdravený 

život z viery. Choroba v spojitosti s vierou. Uzdravenie v spojitosti s vierou. Živá 

viera jednotlivca na nemocničnom lôžku. Živá viera jednotlivca v sociálnych 

zariadeniach. Živá viera v Ježišovi Kristovi pomôže prekonať všetko. To malé, ten 

kúsok je na osoh nielen telu, ale aj duši, lebo v Ježišovi Kristovi je pre nás i pre 

našich chorých pripravené všetko. Amen.  

Modlitba: 

Ďakujeme Ti Pane náš, že v Tvojej „ruke je duša všetkého živého a duch každého 

ľudského tela.” (Jób 12,10) V našich modlitbách Ti prinášame tento chorý svet 

a v ňom jednotlivcov, ktorý spoločne s prorokom Jeremiášom takto vzývajú: 

„‚Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, 

lebo ty si moja chvála.” (Jer 17,14) Vieme, že Ty poznáš holú pravdu o našom 

živote. Ty vieš, akí a aké sme. Pred Tebou sa nemusíme skrývať. Ty vidíš našu 

bojazlivosť a pred Tebou je známa naša bázeň. Ján Krstiteľ mal pravdu: „Človek 

si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.” (Jn 3,27) Nauč nás drahý 

Kristus, „pamätať na Hospodina, nášho Boha (5Mojž 8,18a)!”, veď my „v ňom 

žijeme, hýbeme sa a sme…” (Sk 17,28a) Daruj nám nádej, ktorá nás „nezahanbuje, 

lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme 

dostali.”(R 5,5) Do Tvojich rúk vkladáme našich nečistých bratov a sestry: 

„Kiežby zo Siona prišla spása Izraela!“ Poteš nás a i naše vdovy a siroty, lebo len 

Ty si schopný Hospodin zmeniť údel svojho ľudu. Nech Jákob zajasá, Izrael sa 

poteší, keď badá Tvoje milosrdenstvo.” (viď. Ž 14,7) Konaj v prospech tých, ktorí 

Ťa najviac potrebujú. Daruj nám vieru, ktorá neoblomne hlása, Ty si život. Skroť 

náš život, aby sme sa zamysleli nad trpkým žiaľom biednych a chorých a každý 

deň sme sa poďakovali za to, že žijeme pod Tvojou ochrannou rukou. V mene 

Ježiša Krista, prijmi nás všetkých. Amen. Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa 

pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.“(IIK 8,9) 

 

Požehnanie: „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli 

milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ (Žid 4,16) Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 334: „Čo činí Boh, vždy dobré je...“ 


