
Pondělí po 4. neděli postní 

Evangelium – Jan 4,43-54 

Jen jdi, tvůj syn je živ. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji 

není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli 

všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase do 

Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel 

nemocen v Kafarnau. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, 

aby šel a uzdravil mu syna - už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a 

zázraky, nikdy neuvěříte.“ Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě 

umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš 

řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je 

živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu 

hodinu odpoledne mu přestala horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu 

Ježíš řekl: `Tvůj syn je živ.' A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé znamení, které 

Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje. 

Muž byl zoufalý, neboť jeho syn umíral. Vyrazil tedy najít rabína Ježíše, o kterém tolik slyšel. 

Může Ježíš uzdravit jeho syna? Dostanou se zpět k jeho synovi včas? Každým krokem mu 

tyto a podobné otázky vířily v mysli, až dokud neuviděl Ježíše. Spěchal k němu a prosil ho, 

aby přišel a uzdravil jeho syna. Ježíš mu místo vykročení s ním řekl: „Tvůj syn je živ!" Přesně 

v tom okamžiku se staly dva zázraky. První byl ten, že syn se uzdravil. A co byl druhý 

zázrak? Muž „uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.“ V každém uzdravení, v každém skutku, 

který Bůh koná v našem životě, je výzva k důvěrnému vztahu s jeho Synem. Poznání, že Ježíš 

je náš Spasitel, náš Vykupitel a náš přítel, je víc než jakékoliv tělesné uzdravení. Když jedná v 

našem srdci, zjevuje se nám a naše víra se prohlubuje. Nic se nedá porovnat s vědomím, že 

Ježíš nás miluje a žije v nás. Tento Ježíš je dnes mezi námi, stále činí znamení, velká i malá, 

aby získal naši pozornost a přitáhl nás k sobě. Jaká znamení dává tobě? Jak tě zve, abys v 

něho uvěřil? A jak odpovíš? 

 


