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GOSPODOVE PRIDIGE 
»Ozdravitev uradnikovega sina« 

 

 

Janez 4, 47-53: V Kafarnaumu je bil neki kraljevi uradnik, ki je imel bolnega sina. 

Ko je slišal, da je prišel Jezus iz Judeje v Galilejo, se je odpravil k njemu in ga 

prosil, naj pride in mu ozdravi sina, ki že umira. Jezus mu je tedaj dejal: 

»Če ne vidite znamenj in čudežev ne verujete.« Uradnik pa mu je 

rekel: »Gospod, stopi dol, preden moj otrok umre.« Jezus mu 

je dejal: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu 

jo je rekel Jezus, in je odšel. Že med potjo pa so mu 

prišli naproti njegovi služabniki in mu sporočili: 

»Tvoj sin živi.« Poizvedel je od njih, ob kateri uri 

se mu je stanje izboljšalo. Rekli so mu: »Včeraj 

ob sedmih mu je vročica popustila.« Oče je 

spoznal, da se je to zgodilo tisto uro, ko 

mu je Jezus rekel: »Tvoj sin živi.« In 

začel je verovati sam in vsi 

njegovi domači. 

 

To poglavje pripoveduje, kako Sem povrnil zdravje umirajočemu otroku samo z Besedo. Dokazuje vam 

moč Besede in kako ta, združena s čvrsto voljo, lahko doseže stvari, ki navadnemu človeku izgledajo 

nemogoče. 

Tudi ta uradnik je doživel isto, ko so mu, ob povratku domov, služabniki, ki so mu prihiteli nasproti, 

povedali, da se je njegovemu otroku povrnilo življenje v trenutku, ko Sem spregovoril značilno Besedo. 

S tem dejanjem Sem imel v mislih tri različne stvari. Najprej Sem hotel pokazati Mojim učencem in 

privržencem, da je tukaj človek višjega stanu, da je tudi pogan, in nenazadnje, da je preizkus njegove 

trdne volje namenjen, da odpre oči vseh prisotnih temu, kar je njim še vedno nadvse primanjkovalo. 

Ob neki drugi priložnosti Sem že naznanil Judom, da jim bo vse odvzeto in dano poganom, ker so bili 

oni, prvoizbrani, preveč trdoglavi, da bi sprejeli Mene in Moj poslanstvo. Torej jim bo milost odvzeta in 

dana poganom, kjer bo Moj nauk naletel na boljšo zemljo. 

Želel Sem jim prikazati, da ne bodo k Meni prišli samo preprosti ljudje nižjega stanu, temveč da se tudi 

ljudje višjega stanu, izobraženi v znanostih ne bodo sramovali tega, da bodo pohiteli k Meni in Me 

milo prosili za pomoč z besedo in dejanjem. 



V tem primeru ni bila samo vera v Mojo moč, temveč je bila predvsem ljubezen do sina tista, ki je 

pripeljala tega Rimljana k Meni; kajti k njemu je prišlo prepričanje šele po ozdravljenju. Zato Sem mu 

rekel: ''Če ne vidite znakov in čudežev, ne verujete!'' To Sem rekel dobro vedoč, da si po ozdravljenju 

sina ta mož ne bo mogel pomagati, da ne bi veroval. Soočil se je z otipljivim dejstvom: s ponovno 

oživljenim zdravim otrokom, namesto mrtvim. 

Vendar je bila najpomembnejša točka tretja. Želel Sem pokazati Mojim učencem in drugim častilcem 

Moje Besede s primeri, da je pri vseh Mojih delih glavni dejavnik, ki je potreben, moledovalčevo 

zaupanje v Moje besede, katero jim je pogostokrat primanjkovalo. Na ta način jim je ta primeren 

dogodek pokazal, da tisti, ki trdno veruje in zaupa v Mojo Besedo, ne bo nikoli razočaran. 

Uradnik, ki je moral preiti dokaj veliko razdaljo do svoje hiše, Me je zapustil s trdnim zaupanjem, da bo 

njegov sin živel – zaradi Mojih besed: ''Tvoj sin živi!'' To zaupanje in trdno vero v Moje besede, ki je 

lahko in mora biti prisotna, Sem želel prikazati Mojim učencem in poslušalcem. 

Tako je bilo to dejanje koristno za ljudi okoli Mene, kajti zagotovil Sem, da so jim bili razloženi trije 

vzroki in Moj namen za njimi. 

Tudi med njimi so bili dvomljivci; celo uradnik je bil v dvomu, kljub veri v mene. Od svojih služabnikov 

je izvedel, ob katerem času se je njegovemu bolnemu sinu stanje izboljšalo, in šele, ko se je podučil, da 

se je to zgodilo v trenutku, ko Sem mu tako rekel, je postal prepričan o Mojem Božanstvu, in on, ter 

vsa njegova hiša, je verovala v Mene in v Moje poslanstvo. 

Sedaj vam ta primer – ki je člen v veliki verigi, s katero Sem hotel učvrstiti in za stalno osnovati Moj 

nauk na zemlji – kaže, da se dober uspeh doseže samo s čvrsto vero prosilca. Tudi sedaj vas želim 

opomniti, da ne morete pričakovati zadovoljivih rezultatov brez trdnega zaupanja v Mene, in brez vere 

v obljube, ki Sem vam jih često podal. Tako, kakor je pri ozdravljenju telesa, ki ni zdravnik edini, ki 

vzpostavi zdravje; temveč je vera vanj in učinkovitost njegovih zdravil dejavnik, najpogosteje glavni 

dejavnik, ki prinese izboljšanje. Tako je z vsako prošnjo k Meni – bodisi za duhovne ali posvetne stvari 

– kjer sta zaupanje in vera v Mene najmočnejši vzvod, s katerim se lahko pričakuje in udejanji njena 

izpolnitev. Takšno čvrsto zaupanje Me pravzaprav obvezuje, da uslišim prošnjo Mojega otroka. Le kje 

drugje bi se lahko odražala Očetovska ljubezen, če ne v uslišanju? Zagotovo ne v zavračanju! 

Že prej Sem vam govoril o ''zaupanju'' in nedavno tudi o ''veri''; in sedaj Bom govoril o obeh, vendar na 

drugačen način. Tukaj bo zaupanje tolmačeno kakor zaupanje v Mene in kakor vera – ne kot 

najmočnejši vzvod za posameznikovo lastno izvajanje, temveč kot trdno prepričanje v težo Mojih 

besed in obljub. 

Uradnik v Evangeliju je imel takšno zaupanje in  močno prepričanje, da se Moje besede morajo 

uresničiti, torej je odšel domov potolažen. Prepričan je namreč bil, da bo njegov sin ozdravel. 

Ali si lahko predstavljate to vero, tako močno v srcu očeta, da ni vztrajal na Mojem prihodu v njegovo 

hišo, čeprav je bilo na kocki življenje njegovega edinega sina? 

Kje ste vi, ki vas tako obilno oblivam z mnogimi besedami milosti, pokazali takšno zaupanje, da bi 

pogostokrat dejansko dokazovali, da Sem vedno z vami? – Pošteno in odkrito priznajte, da ste še 

vedno daleč za tem človekom v Evangeliju, kar se tiče vere in zaupanja! 

Izgubljate pogum ob najmanjši nesreči, hitite k Mojemu pisarju in sprašujete po Mojih neposrednih 

sporočilih, ker ste še vedno gluhi za Moj glas, ki bi vas tako često rad tolažil v vašem srcu. Taki ste vi, ki 

bi radi spadali k izbranim! 

S tem primerom vam želim povrniti pravo mero samospoštovanja, da bi lahko spoznali, česa v vas še 

vedno primanjkuje in koliko ste še vedno oddaljeni od dejanskega prerojenja. 



Če ste vi, priviligirani takšni, kaj lahko potem pričakujem od tistih, ki nimajo teh besed milosti, ki so 

vrženi v vrtinec sveta, in ki, ne glede na Moja opozorila in trpljenje, kar dovolim, da jih doleti, ne 

morejo preiti k pameti? 

V tem sporočilu vam želim pokazati, kje naj bo mejnik vašim vprašanjem Meni, da Me ne sprašujete 

nenehno ob vsaki priložnosti. 

Vsako vaše vprašanje Meni, dokazuje primanjkovanje vašega zaupanja, zavesti, vere, vaše 

nedojemanje Mojih besed in nerazumevanje, kaj pravzaprav pomeni želeti Me vprašati. Če imate 

pravo predstavo o Moji veličini in Moji svetosti, boste našli resnico Mojih besed v Evangelijih, kjer Sem 

odgovoril na vaša, često neumna, vprašanja. Moj namen je bil, da vam razložim vse skrivnosti, ki se 

nanašajo na Moj značaj, na vaša srca, na Moj prihod na zemljo in na mojo vrnitev v času, ki prihaja. 

Vendar, ker ste še vedno daleč od razumevanja, kaj pravzaprav je Stvarnik in Gospod vesolja, mi 

pogostokrat zastavljate neumna vprašanja, na katere seveda ne odgovarjam kot Gospod, temveč kot 

potrpežljiv in ljubeč Oče. Vendar morate resnično z več zrelosti pretehtati kaj so mnoga sporočila, ki 

Sem vam jih do sedaj podal preko Mojega pisarja. Ne samo, da jih berete, razmnožujete in vežete; ne, 

stremeti morate, da postanejo del vas samih. Preko njih se boste naučili vedno bolj in bolj razumeti 

Moje celotno materialno stvarstvo, resnično vrednost posvetnih stvari in vaše poslanstvo in položaj v 

vesolju. V najmanjšem atomu in prahu, ki lebdi v zraku, do največje, najbolj oddaljene zvezde, ki vam 

kakor središčno sonce pošilja svojo svetlobo preko milijonov in milijonov kilometrov, vsepovsod boste 

spoznali vašega Očeta, ki se ne glede na njegovo veličino, pojavlja najmogočnejši v najmanjših in v 

najponižnejših stvareh. 

Takšno razmišljanje naj vam dokaže, da so Njegove besede tako resnične in učinkovite, kot je jezik 

Njegovega stvarstva, in kako je On velik, brezmejen, prijazen in ljubeč. Njegovim obljubam se mora 

brezpogojno verovati. Kajti to niso besede končnega, temveč neskončnega Najvišjega Bitja, ki se je v 

skromni človeški obliki ponižal, da bi vam podal dokaz o največji ponižnosti in samozatajevanju. 

Podučite se od uradnika v Evangeliju, kaj pomeni zaupati Moji Besedi! V njegovi največji žalosti ob 

bližajoči izgubi svojega sina, je postavil Moje besede nad svojo žalost, popolnoma zaupajoč v Mene in 

ni bil razočaran v svojih pričakovanjih. 

Uporabil Sem to priliko iz Janezovega Evangelija, da bi postavil enotno merilo, ne za vso bodoče 

človeštvo, temveč za Moje izbrane, kako naj zaupajo in razumejo Mojim besedam: Kajti samo, če bodo 

imeli resnično zaupanje v Mene, lahko upajo, da bodo vzbudili podobno zaupanje v drugih. Drugače 

bodo podobni večini vaših duhovnikov, ki pridigajo o nečem, kar sami v sebi ne verjamejo. Na takšen 

način se ne more osnovati Moje Kraljestvo na zemlji. 

Če želite, da vam bodo ljudje sledili, morate vi in vsi bodoči izbrani najprej podati dober vzgled, kakor 

nekoč Moji učenci! 

Vzemite za vzgled tega uradnika! Postanite močni v zaupanju in veri, takrat boste imeli spokoj in mir, 

katerega boste lahko razširjali naokrog! Amen. 

 

Gottfried Mayerhoffer: Gospodove pridige (str. 310 - 315) 


