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Mt 8,5 Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 
6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." 
7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." 
8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj 
sluha bude uzdraven. 
9 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', pak 
přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá." 
10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru 
jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 
11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v 
království nebeském; 
12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." 
13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil. 
 
L 7,1 Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. 
2 Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen. 
3 Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho 
otroka. 
4 Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; 
5 neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl." 
6 Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj 
se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. 
7 Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. 
8 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', pak 
přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá." 
9 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velikou 
víru jsem nenalezl ani v Izraeli." 
10 Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. 
 
 
Evangelium Matouše 

 narození Ježíše 
 Jen Křtitel a Ježíšův křest 
 pokušení na poušti 
 Začátek činnosti a povolání učedníků 
 Kázání na hoře (5-7) 

Ihned na začátku evangelia, jen co představí Matouš Pána Ježíše, zaznamenává v  kázání na hoře jeho učení, 
teologii. Hlavní důrazy, požadavky, vztah k zákonu, k lidem a k Bohu. 
Čtenáři by mohli po přečtení kázání na hoře Matoušovi položit otázku: jakým právem na nás Ježíš vkládá své 
nároky? Kdo mu k tomu dal kompetenci? Odkud bere takovou odvahu, nárokovat své požadavky na můj 
život?  
Podobně nakonec na Ježíše reagovali farizeové, když se ho ptají: Jakou mocí to činíš? (Matouš 21,23-27). 
Tedy, kdo Ti dal autoritu, právo, oprávnění klást na nás své požadavky? 
 
Matoušovou odpovědí je další – tedy osmá kapitola, která hned po kázání na hoře následuje. 
Bez dlouhého vysvětlování zde Matouš popisuje několik příběhů, v kterých nám představuje kdo Pán Ježíš je. 

 uzdravení malomocného 
 uzdravení ochrnutého otroka – slovem na dálku 
 uzdravení Petrovy tchyně 
 utišení bouře na moři 
 osvobození dvou mužů, spoutaných démony 

mezi těmito příběhy je vloženo slovo o následování Ježíše 
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Má Pán Ježíš autoritu klást na nás své požadavky?  
Ano, odpovídá Matouš. Podívej se na jeho život. Uzdravuje dotykem, uzdravuje slovem, má moc nad 
přírodou a má dokonce moc v duchovním světě - nad satanem a démony. Je to Boží Syn, a proto má autoritu 
mluvit do mého a tvého života. 
Matouš své evangelium píše především pro Židy, a ti měli problém Ježíše přijmout. Matouš je 
nepřesvědčuje, ale říká jim – sledujte Jeho život, jeho činy, přemýšlejte, hledejte, odhoďte všechny 
předsudky, a pokud budete upřímní sami k sobě, musíte dojít k jedinému závěru: je to zaslíbený Mesiáš, je 
to Boží Syn, je to Bůh sám, který v lidském těle sestoupil mezi nás. A proto má právo klást na nás své 
požadavky, mluvit nám do života, volat nás k následování. Protože On je ta cesta, po které můžeme přijít 
k Bohu. 
Jestliže na jeho slovo jsou lidé uzdravení ze svých nemocí, jestliže ho poslouchá příroda, kapitulují před ním 
jakékoliv duchovní síly, kdo jsi ty, člověče, aby ses stavěl proti němu! Podřiď se mu, dej mu svůj život, své 
srdce, následuj ho, protože to je to nejlepší, co můžeš ve svém životě udělat. 
A pokud se rozhodneš ho následovat, pak pro tebe platí jeho zaslíbení (toto je poslední věta Matoušova 
evangelia): 

Mt 28,20 A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. 
 
Matouš píše své evangelium, aby v našich srdcích vzbudil víru v Ježíše. Jak to vyjádřil Jan na závěr svého 
evangelia: 

Jan20,30-31 Za dobu svého působení Ježíš před zraky učedníků vykonal mnoho dalších mocných činů, 
které nejsou v této knize zaznamenány. Ty činy, které jsou zaznamenány, ve vás mají vzbudit víru v 
Ježíše jako Božího Syna a zajistit vám tak věčný život.  

 

Jan20,31 Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v 
jeho jménu. 

 
Mají vzbudit víru, víru, která nám otvírá cestu k věčnému životu. 
 
Podívejme se teď na jeden z příběhů právě v osmé kapitole Matoušova evangelia. 
 

Mt 8,5 Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 
6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." 
7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." 
8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj 
sluha bude uzdraven. 
9 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', 
pak přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá." 
10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou 
víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 
11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a 
Jákobem v království nebeském; 
12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." 
13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil. 

 
Tento muž byl velitel vojenské posádky v Kafarnaum, Říman. Tedy pohan, tak ho vnímali židé.  
Lukáš, který zaznamenává stejný příběh, se zmiňuje o tom, že tento muž miloval izraelský národ, a dokonce 
nechal v Kafarnaum vystavět synagogu. Ale přesto všechno to byl v očích Židů pohan. 
Římané věřili v mnoho bohů.  Většinu z nich přebrali z řecké a etruské mytologie, pouze jim dali svá jména. 
Židé, kteří ctili jediné Boha – Hospodina, jimi pohrdali. 
 

Ale Pán Ježíš jeho víru ocenil. Dokonce ho dal za příklad a řekl: že tak velikou víru jako měl tento muž, 
v Izraeli nenašel u nikoho. Dokonce i své učedníky, kteří s ním chodili, musel mnohdy napomínat pro jejich 
nevěru, ale tohoto muže dává za příklad. Podívejme se tedy na jeho víru. 
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Mt 8,5 Tu když přišel do Kafarnaum, 
přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 
6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a 
hrozně trpí." 
7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." 
8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem 
hoden, abys vstoupil pod mou střechu 
 

L 7,44 Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: 
"Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého 
domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, ona 
však skropila mé nohy slzami a otřela je 
svými vlasy. 
45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co 
jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. 
46 Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona 
však vzácným olejem pomazala mé nohy. 
47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí 
odpuštěny, protože projevila velikou lásku. 
Komu se málo odpouští, málo miluje." 
 

1. Víra v Ježíše Krista 
Setník se obrací na Ježíše. Pán Ježíš v té době začínal své působení, nebyl ještě tolik známý. Ti, co ho 
znali, ho vnímali jako jednoho z rabínů. Ale tento muž spolehlivě věděl, že žádný jiný rabín, učitel, člověk 
mu nepomůže. Proto jde přímo za Ježíšem. 
Tento muž měl duchovní rozpoznání. Neobrací se na učedníky, ale přímo na Ježíše. Jako by tušil to, co 
mnohem později vyjádřil apoštol Petr: 

Sk 4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 
mohli být spaseni." 

Přesto, že byl jednou z nejdůležitějších osob ve městě, v postoji k Ježíši vidíme úžasnou pokoru.  
Přichází k Ježíši a prosí (přesto, že byl zvyklý rozdávat 
příkazy). Uvědomuje si, že zde je někdo větší než on. 
Někdo, kdo nepřijímám rozkazy, koho nemůže přinutit 
k naplnění svých požadavků, ale kdo dává těm, kdo 
prosí. 
Je zajímaví, že Ježíš bez průtahů na jeho prosbu 
odpovídá: „já přijdu a uzdravím ho“. 
Já bych byl s odpovědí spokojený, ale tento muž vidí 
věci jinak.  
"Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 
Co tím myslí? Nechce Ježíš pozvat k sobě? Je v tom takt, protože ví, že Ježíš jako Žid by se znečistil 
vstupem do pohanova domu? 
Myslím, že o to nejde. Já osobně vnímám z tohoto postoje úžasnou pokoru.  

"Pane, nezasloužím si, aby ses namáhal ke mně domů. Vždyť stačí tvé slovo a bude uzdraven. 
 

Ježíši, máš toho mnoho, nechci tě zatěžovat cestou ke mně.  
Kdo jsem já, proti Tobě, abys mne poctil svou návštěvou? Nezasloužím si, abys ke mně vstoupil. Nejsem 
na to připraven. Kdybys měl přijít, musel bych vše dát do pořádku, všechny poučit, jak se mají chovat, 
ale na to není čas, můj otrok by potřeboval rychlou pomoc… 
 
Vzpomínáte na farizea jménem Šimon, který pozval Ježíše 
na večeři? (Lukáš 7,36-48) 
Jak rozdílný přístup. Pozval Ježíše, ale když přišel, nenabídl 
mu bodu na opláchnutí nohou, natož aby mu je sám umyl, 
jak bylo u vzácných hostů zvykem. Nepolíbil ho – což bylo 
znamením nejen přátelství, ale i úcty. Nepomazal mu 
olejem hlavu…  
Protože jeho pozvání Ježíše bylo jen společenskou 
záležitostí, aby se mohl pochlubit, případně aby mohl 
ukázat svou intelektuální, či náboženskou nadřazenost nad 
Ježíšem.  
Jak jiný přístup má tento setník. On by doma vše připravil, 
ale má vůbec právo Ježíše pozvat?  
Pane, nejsem hoden… 
 

Kdo znáte liturgii katolické církve, víte, že tato slova říkají lidé, než přistupují k eucharistii: 
„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou středu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ 
 

Taková má být i naše víra.  
Nasměrovaná k Ježíši. K ničemu a k nikomu jinému. Pokorná víra. Nezasloužím si, Pane Ježíši nic, nejsem 
hoden, aby ses mnou zabýval, ale přesto tě prosím: smiluj se nade mnou.  
Vědomí Ježíšovy velikosti a naší nepatrnosti, Ježíšovy svatosti a naší hříšnosti nás nemilosrdně přitlačí 
k zemi. Ale jestliže máme v srdci víru v Ježíšovu lásku a milost, pak máme odvahu volat: smiluj se nade 
mnou.  
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Pokorná, nenárokující a přesto odvážná, prosící a očekávající víra, to je to, co se Bohu líbí. 
 
 
 
 

2. Víra v Ježíšovo slovo 
8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj 
sluha bude uzdraven. 
Tento muž věřil v moc Ježíšova slova.  
Bible na svém začátku konstatuje: Bůh řekl a stalo se… 
Petr říká, že Božím slovem byl stvořen svět (1. Petrova 3,5-8), Božím slovem byl zničen potopou, a Božím 
slovem je udržován celý vesmír. (Podobně mluví i Pavel – Židům 11,3). 
Setník to vysvětluje na základě svých pracovních zkušeností: když dám vojákovi rozkaz, on ho splní, když 
svému otrokovi řeknu: udělej to, on to udělá. 
Věří, že Boží slovo – v tomto přídě slovo Ježíše má moc, bez ohledu na okolnosti, stádiu nemoci, 
vzdálenosti. Stačí Tvé slovo, slovo řečené teď na tomto místě, a to co vyslovíš, se stane. 
 
Žijeme dnes v jiné době. Pán Ježíš je u Otce v nebi, nemůžeme za ním fyzicky přijít jako tento muž a 
prosit ho o naše potřeby. Ale On nám své slovo zanechal. Bible je plná slov Pána Ježíše. Zaslíbení, která 
platí. Ať už zazněla z úst Hospodina, nebo Ježíše. Apoštol Pavel nám říká: 

2K 1,20 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní 
i naše 'Amen' k slávě Boží. 

 
Věříme tomu, počítáme s nimi?  
Věříme, že to co řek Pán Ježíš je pravda, a že jeho slovo platí i dnes? 

 1J 1,9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 
očišťuje nás od každé nepravosti. 
 

 2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
 

 Ř 14,4 O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej 
podepřít. 
 

 2P 2,9 Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den 
soudu; 
 

 1J 4,4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste…, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který 
je ve světě. 
 

 J 3,16-17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze 
něj byl svět spasen. 

 

 Žd 13,5 … Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.' 
 

Věřit, že to, co řekl Bůh, se stane – to je nás zápas. Jsme ovlivnění racionálním myšlením dnešní 
společnosti. Bible nás vybízí: spolehni se na Boží slovo a jednej podle něj. 
 

Jako Petr 

 Na slovo Pána Ježíše jede lovit na místo, kde podle něj nemá úspěch… 
L 5,4-6 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" Šimon mu 
odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím 
sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. 

 Na slovo Pána Ježíše jde k němu po vodě 
Mt 14,28 Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" 
29 A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 
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3. Víra ve slovo, které přináší život 

řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 
Setník věří, že slovo Ježíše přináší uzdravení, život. 
Je to dobré slovo. Nemusíme se ho bát, nemusíme mít rozpaky, zvažovat co mi přinese. 

Jr 29,11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o 
pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 

 

Pán Ježíš nikdy nikomu neublížil. Nikoho neproklel (jen fíkovník, který nenesl ovoce), nikoho neponížil, 
nikoho svým slovem nezranil.  
 
I když ho nespravedlivě obviňovali, ponižovali, bili, posmívali se mu, mučili ho a nakonec ho ukřižovali, 
z jeho úst nezaznělo jediné slovo soudu. 

1P 2,23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž 
soudí spravedlivě. 

Modlil se za své nepřátele, odpustil jim… 
 
Jeho slovo přináší život. 
I dnes. Nemusíme se bát věřit tomu, co Ježíš řekl.  
Když dnes podepisujeme nějakou smlouvu, hledáme, co je napsáno pod čarou malými písmeny. Protože 
tam jsou občas nenápadně skryté informace, které pro nás na první pohled výhodnou smlouvu 
komplikují.  
Se slovem Ježíše to tak není. Žádné nevýhodné sankce, žádné skryté podmínky.  
Jeho slovo přináší život.  
On zemřel, abychom my mohli žít. 
Můžeme mu důvěřovat. 
 
 
 
 

10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou 
víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 
11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v 
království nebeském; 
12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." 
13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil. 

 
Pán Ježíš si víry tohoto muže cenil. A stejně si cení i naší víry. 
Víry nás, kteří jsme neviděli, ale uvěřili! (Jak řekl Tomášovi Jan 20,29). 
 
Víra v Hospodina patřila Židům. Oni byli vyvolený národ, Bůh se jim zjevoval, vedl je, dal jim zaslíbení. 
Jako vyvrcholení Boží milosti, Božího plánu záchrany přišel Pán Ježíš. 
Ale oni ho nepřijali. 
 
Pán Ježíš zde odkrývá budoucnost. Jeho záchrana, spasení je pro celý svět. Nejen pro Židy. Každý kdo uvěří, 
bude zachráněn. 

Ř 10,12-13 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho 
vzývají, neboť 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. 

 
Mnozí od východu i západu – mnozí i z České republiky, i z města Kladna přijdou, budou stolovat 
s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. 
 
Patřím k těmto mnohým i já? 
Patříš k nim i Ty? 
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Pokud ne, pak: 
S důvěrou přijď k Ježíši, s vírou v jeho slovo, které přináší život. 
 
Pokud ano,  
pak se drž toho, co vyznáváš. Ať Tvá víra roste.  
 
Žd 4,14 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se 
toho, co vyznáváme. 
15 Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna 
pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
16 Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 
 
Žd 10,21 Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, 
22 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí 
a s tělem obmytým čistou vodou. 
23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


