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     Milí bratři a sestry,

máme po vánočních svátcích a jedeme opět na plné obrátky. Takový je život, 
nedovolí nám, abychom příliš dlouho na něčem ulpěli, táhne nás neustále kupředu. 
Ale událost, kterou si o Vánocích zvěstujeme v nás má žít neustále. Tak jsme to také 
zpívali, abychom nezapomněli: „Tak Bůh tento svět miloval, že nám k spasení 
daroval to, což měl nejmilejšího; chvalme lásku Nejvyššího. Syna jednorozeného 
poslal k nám z trůnu věčného, aby nám byl Spasitelem, služby hříchu zprostitelem.“ 
Bůh daroval člověku, lidstvu, svého Syna. A tak tedy zpíváme dále: „Přijmiž ho každý 
s radostí, nezhrdej jím s nevěrností, jehož Bůh poslal k své slávě, on se tě ujal 
laskavě. Vzývej a chval ho s vděčností, služ mu se vší poddaností, následuj jeho 
učení, v kterémž jest cesta spasení.“ Ježíš Kristus stojí a má stát ve středu našeho 
života jako ten, kterému důvěřujeme, na kterého se spoléháme, o kterého se 
opíráme v každé situaci našeho života - i v nouzi, úzkostech a doléhajících 
nesnázích.
     V našem textu přichází Ježíš opět do Kány, která leží v Galilejských horách. Zde 
jej vyhledá a navštíví jeden muž, který žil dole u Galilejského jezera, v Kafarnaum. 
Byl obtížen velikou bolestí. Jako královský služebník byl bohatý a také velmi vlivný, 
ale byl to zároveň člověk, který naléhavě hledal pomoc. A když se dozvěděl, že do 
této oblasti zavítal Ježíš, nemyslel již na nic jiného než na svého nemocného syna. 
Chlapec ležel na posteli s vysokými teplotami a bylo to s ním velmi zlé, „byl už 
blízek smrti“.
     Za Ježíšem tedy přichází člověk, který se - pro povahu svého povolání - netěšil 
mezi lidem příliš velké oblibě. Byl ale sevřen velikou tísní, které dobře rozumíme. 
Možná také my, pokud nejsme uzavřeni do svého soukromí, zakoušíme, jak lidé, 
kteří nám nemusí být příliš blízcí hledají pomoc - třeba právě u nás. Stává se to při 
návštěvách nemocnic, domovů různého druhu, při návštěvách opuštěných v jejich 
soukromí. Každou chvíli nás někdo o něco žádá! Jak se vůči těmto lidem chováme? 
Neříkáme si, že s nimi vlastně nemáme vůbec nic společného, tak ať nám dají pokoj? 
Nevyzařuje z nás právě tento postoj? Nebo naopak - zahlédnou při nás tito lidé něco 
z Ježíšovy lásky, který se věnoval a pomáhal každému, kdo jej vyhledal a obracel se 
na něj o pomoc?
     Ten ustaraný otec Ježíši vypráví o těžké nemoci svého syna a prosí jej, aby s ním 
sestoupil z Kány v horách dolů do Kafarnaum a uzdravil jeho chlapce. „Pane, pojď, 
dříve než mé dítě umře!“ Ježíš však nejedná podle přání tohoto muže ihned. Padne 
tu několik kritických slov o víře. O víře, která se na něj obrací jen ve chvíli zvláštních 
potíží a potřeb, a pak chce okamžitě vidět znamení a zázraky. Jistěže je možné o 
uzdravení Ježíše prosit, vždyť On je přece tak dobrý a laskavý! Víme ale také o tom, 



že jsou zde ruce lékařů a nejrozmanitější metody a výdobytky moderní medicíny, 
které jsou též plně zapojeny v Božích službách.
     Často se však plné uzdravení nedostaví, dosáhne se třeba jen určitého potlačení 
obtíží, zmírnění bolestí, úlevy, nebo si nemoc jde svou cestou. Je to tvrdé, ale mnozí 
se museli, nebo budou muset, naučit se svou nemocí prostě žít. Vždyť tyto potíže 
velmi jasně odkazují k omezenosti našeho lidského, fyzického bytí a také omezenosti 
našich schopností určité potíže nějak zásadně ovlivnit. Kdo není dostatečně zdravý 
nemůže třeba sportovat a jestliže sportoval, pro nemoc se musí sportu vzdát. Může 
to prožívat jako velkou újmu, hodně to pro něj znamenalo. Ovšem ještě silněji cítí 
přítomnost nemoci člověk, který jí je omezován ve výkonu svého povolání, nebo ten, 
který se musí - pro svou nemoc nebo postižení - svého povolání vzdát. Také apoštol 
Pavel, který byl plný nadšení a touhy zvěstovat evangelium o Ježíši Kristu co 
největšímu množství lidí, těžce nesl nějaký neduh, který ho v jeho službě omezoval. 
Třikrát úpěnlivě prosil svého Pána o uzdravení, ale dostává se mu odpovědi: „Stačí, 
když máš mou milost; vždyť ve slabosti se projeví má síla.“ A kdybychom šli 
ještě dále, pak víme, že vedle nás mohou žít nebo žijí lidé, kteří ví: Tato nemoc, která 
se tvrdě vlomila do mého života bude - možná zanedlouho - příčinou mé smrti. 
Přitom to mohou být lidé mladí, plní života a touhy po něm.
     Pánu Ježíši určitě nejsou naše starosti o zdraví lhostejné, má pro ně porozumění. 
A přece mu nejde jen o to, aby nám náš pozemský život nějak ulehčoval nebo 
prodlužoval. Je nádherné, když se smrtelně nemocný třeba mladý člověk nemusí 
bolestně loučit se svým milovaným partnerem, svými dětmi a je ze své nemoci 
uzdraven, ať se to už odehraje způsobem, nad kterým lékaři nechápavě kroutí 
hlavou, nebo způsobem, za kterým stojí moderní lékařská praxe. Za všechno co se 
k nám dostává z této oblasti můžeme být jen vděčni. Ale Ježíš chce dát člověku 
přece jen ještě více: Chce těm, kteří mu důvěřují a patří k jeho společenství, darovat 
něco, co si toto jméno „Život“ skutečně zaslouží. Teprve tento Život, Život ve kterém 
smíme prožívat plné společenství s Ježíšem, činí náš život plně hodnotným a 
cenným. Takový Život nemůže být zničen ani samotnou smrtí.
     Toto se Ježíš snaží osvětlit tomu ustaranému otci. Ten je ovšem Ježíšovým 
otálením znepokojen a myslí jen na své smrtelně nemocné dítě - není divu. A tak 
Ježíše opět naléhavě prosí, aby se již konečně vydal na cestu za jeho nemocným 
chlapcem: „Pane, pojď, dříve než mé dítě umře!“ Ježíš s ním ale nejde. Místo toho 
mu řekne, nebo spíše přikáže: „Vrať se domů, tvůj syn je živ!“ Zde se dostáváme 
k samému jádru našeho textu. Tím vlastním a největším zázrakem v této popisované 
události byla vlastně reakce tohoto muže na Ježíšovo slovo. Čteme tam: „Ten 
člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.“ 
     Zrodil se zde zázrak pravé víry. Protože ten člověk Ježíšovu slovu uvěřil, proto byl 
schopen také uposlechnout a jít - bez toho, že by již něco viděl, bez nějakého 
hmatatelného důkazu, tento muž se prostě obrátil a šel domů. „Ještě když byl na 
cestě šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: Tvůj syn žije.“ Nyní si to ten 
člověk nechal převyprávět, jak k celé události došlo a dozvídá se, že „včera hodinu 
po poledni mu přestala horečka“. Poznává, že to bylo právě ve chvíli, kdy mu 
Ježíš pověděl: „Vrať se domů, tvůj syn je živ!“ A evangelista Jan zde ještě jednou 
zdůrazní: „A uvěřil!“
     Víru, která znamená důvěru a spolehnutí se na Věrného, člověk nemá, nevlastní 
nějak „jednou provždy“. Ona v člověku vždy znovu   a nově povstává. Zde se jedná o 
víru aktivně žitou, víru, která dovede s Ježíšovým slovem počítat, vzít je opravdu 
vážně, ano, spolehnout a postavit se na ně! Z našeho textu se dozvíme, že uvěřil 



nejen otec zachráněného dítěte, ale „on i všichni v jeho domě“ - celá jeho nejbližší 
rodina i celá pospolitost, která žila pod střechou jeho domu. To je nádherné! Též 
mnozí z nás mohli nebo mohou žít v bezpečí křesťanských rodin, ve kterých se 
mohou společně sdílet také na modlitbách. Jiným toto společenství chybí a cítí se 
někdy bolestně sami mezi těmi, kteří jim stojí nejblíže. Společenství sboru - i toho 
našeho - má být, jako společenství Boží rodiny, otevřeno všem. My všichni máme 
také pečovat o to, aby tomu tak skutečně bylo. Takové křesťanské společenství pak 
také může být posilou každému, kdo do něj přichází a sloužit mu k poznání: jakou 
radostí je být křesťanem!
     V našem textu Ježíš tímto učinil další ze svých znamení záchrany. Také my jej o 
ně smíme prosit. Avšak chceme v pokorné důvěře přijímat jakékoli jeho rozhodnutí. 
Pán nás nevede všechny stejnou cestou. Vzpomeňme na učedníka Petra - když mu 
vzkříšený Pán v rozhovoru naznačí „jakou smrtí oslaví Boha“, Petr poté ukáže na 
Jana a zeptá se: „Pane, co bude s ním?“ Slyší však Ježíšovu dost odměřenou 
odpověď: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne 
následuj!“ ( J 21,19nn). On jedná s každým osobně. To platí až podnes, avšak 
všichni společně smíme směřovat - chvála Jemu - k Jeho nebeskému domovu!
     Věřím, že smíme, ve spolehnutí na našeho Pána, povědět: Nechtějme si tedy na 
něm něco tvrdě vydobývat a vynucovat, jeho vůle může být jiná než naše přání. Víra, 
víra kristovská, ví jen o jediné jistotě o kterou je možno se opírat v každém čase 
našeho života a tou je - náš Pán. My všichni, ať zdraví nebo nemocní, smíme 
nacházet právě v něm spásu (záchranu) a Život - pro tento prožívaný okamžik, tuto 
chvíli, ale i pro všechny dalších chvíle, které jsou před námi, pro celou naši kratší 
nebo delší budoucnost.

                                                                     Amen.


