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9. nedÏle v mezidobí C 
 
Kdybych jeötÏ i teÔ chtÏl b˝t pÏkn˝ u lidí, 
nebyl bych Kristov˝m sluûebníkem/sluûebnicí. 
(Gal 1,10) 
 
 
První Ëtení 1. Královská 8,41-43 
 
äalomoun se modlil v chrámÏ: "Vyslyö, Hospodine, i cizince, kter˝ není z 
tvého izraelského lidu, jestliûe p¯ijde z daleké zemÏ kv˘li tvému jménu – neboù 
uslyöí o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém nap¯aûeném rameni – 
jestliûe p¯ijde prosit do tohoto domu, vyslyö ho v nebi, v místÏ, kde p¯eb˝váö. 
UËiÚ vöechno, o co tÏ bude cizinec prosit, aby vöechny národy zemÏ poznaly 
tvoje jméno, aby se tÏ bály jako tv˘j izraelsk˝ lid a aby poznaly, ûe byl tento 
d˘m, kter˝ jsem vystavÏl, pojmenován tv˝m jménem." 
 
 
Druhé Ëtení Galaùan˘m 1,1-2.6-10 
 
Pavel, apoötol (ustanoven˝) ne od lidí, ani prost¯ednictvím nÏjakého ËlovÏka, 
ale skrze Jeûíöe Krista a Boha Otce, kter˝ ho vzk¯ísil z mrtv˝ch, a vöichni brat¯i, 
kte¯í jsou se mnou, galatsk˝m církevním obcím. Divím se, ûe se od toho, kter˝ 
vás povolal v KristovÏ milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to 
naprosto není nÏjaké jiné (evangelium)! To vás jen jistí lidé matou a rádi by 
p¯ekroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my sami nebo andÏl z 
nebe hlásali evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buÔ 
proklet! Co jsem ¯ekl, opakuji jeötÏ jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium 
odchylné od toho, které jste p¯ijali, buÔ proklet! Snaûím se teÔ, abych si získal 
p¯ízeÚ u lidí? Anebo u Boha? Coû se ucházím o to, abych byl pÏkn˝ u lidí? 
Kdybych jeötÏ i teÔ chtÏl b˝t pÏkn˝ u lidí, nebyl bych Kristov˝m sluûebníkem. 
 
 
Evangelium Lukáö 7,1-10 
 
Kdyû Jeûíö domluvil ke sv˝m posluchaË˘m, p¯iöel do Kafarnaa. Jeden setník 
tam mÏl sluûebníka, na nÏmû mu velmi záleûelo; ten vöak byl nemocn˝ a 
umíral. Kdyû setník uslyöel o Jeûíöovi, poslal k nÏmu ûidovské staröí s prosbou, 
aby p¯iöel a sluûebníka mu uzdravil. Staröí p¯iöli k Jeûíöovi a horlivÏ se 
p¯imlouvali: "Je toho hoden, abys mu vyhovÏl, protoûe má náö národ rád a 
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vystavÏl nám synagogu." Jeûíö öel s nimi. Kdyû uû nebyl daleko od toho domu, 
poslal k nÏmu setník p¯átele se vzkazem: "Pane, neobtÏûuj se! Neboù si 
nezaslouûím, abys veöel do mého domu; proto jsem si ani netroufal p¯ijít k 
tobÏ osobnÏ. Ale ¯ekni jen slovo, a m˘j sluûebník bude uzdraven. Vûdyù i já 
jsem ËlovÏk pod¯ízen˝, ale mám pod sebou vojáky; ¯eknu jednomu 'jdi', a jde, 
a jinému 'p¯ijÔ', a p¯ijde, a svému sluûebníkovi 'udÏlej to', a udÏlá to." Kdyû to 
Jeûíö uslyöel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, kter˝ ho následoval, a 
prohlásil: "ÿíkám vám: Ani v izraelském (národÏ) jsem nenaöel takovou víru!" 
Kdyû se pak poslové vrátili do domu, shledali, ûe ten sluûebník je zdráv. 
 
 
K zamyölení 
 
Jak Ëasto jsme se modlili tato slova: "Pane, nezaslouûím si, abys ke mnÏ p¯iöel, ale 
¯ekni jen slovo a má duöe bude uzdravena."? Tato slova pat¯í vöem, kte¯í v katolické 
ví¯e vyrostli. Aniû bychom si to uvÏdomovali, jsou to moûná nejd˘vÏryhodnÏjöí 
slova v Bibli. Tato slova, která se modlíme kaûdou nedÏli p¯ed p¯ijímáním, dnes 
vyslovuje ¯ímsk˝ setník, kter˝ v evangeliu prosí Jeûíöe o pomoc a uzdravení jeho 
tÏûce nemocného sluûebníka. Do dneöního dne jsou tato slova p¯ítomná v liturgii, 
kdyû se modlíme: "Pane, nezaslouûím si…" Na rozdíl od ostatních proseb, které 
známe z Bible, není v tomto p¯íbÏhu hlavním sdÏlením uzdravení/vyléËení 
nemocného sluûebníka, n˝brû sm˝ölení ¯ímského setníka.  
Jeho postoj udivuje i Jeûíöe. Tento text je jedin˝m v evangeliu, kter˝ hovo¯í o tom, 
ûe Jeûíö nÏkoho obdivuje. Slova a jednání tohoto ËlovÏka, kter˝ nepat¯í do 
ûidovského národa, tedy jinovÏrce, udivují do souËasnosti. Pro nÏkoho p¯edstavují 
úctu k ûidovskému náboûenství – které není jeho vlastním – a jeho zákon˘m, neboù 
nechce p¯ivést Jeûíöe do rozpak˘ tím, ûe by se musel poskvrnit návötÏvou jeho 
domu. Pro jiné v˝raznÏ prosí za svého sluûebníka a tím se stává zá¯iv˝m p¯íkladem 
lásky k bliûnímu. Co ale nejvíce udivuje – a spolu s obÏma ostatními fakty Jeûíöe 
uvádí do úûasu – je jeho neuvÏ¯itelná d˘vÏra v Mesiáöe, jeho víra a jeho hluboké 
p¯esvÏdËení, ûe Jeûíöovo slovo je tak mocné, ûe samo o sobÏ je schopné na dálku 
uzdravit jeho sluhu.  
S ohledem na tento p¯íbÏh vyvstávají otázky t˝kající se naöí vlastní víry. Co pro nás 
znamená? Jak váûnÏ ji bereme? Jak ji ûijeme? "Pane, nezaslouûím si…" – bereme 
jeötÏ váûnÏ a opravdovÏ, co ¯íkáme? VÏ¯íme v Jeûíöovu moc, i kdyû se také zdá, ûe 
není "pod naöí st¯echou"? Kdybychom si byli plnÏ vÏdomi toho, co se zde modlíme, 
kdybychom tuto velkou víru, toto vyznání d˘vÏry, které se ztotoûÚuje v osobÏ 
¯ímského setníka, vzali na sebe, poté bychom i my byli uzdraveni a poûehnáni.  
JeötÏ jedno zamyölení nám p¯ináöí dneöní evangelium: V jakém vztahu vidíme naöi 
víru a víru ostatních? Bereme jejich víru váûnÏ? Uznáváme ji, i kdyû nepat¯í do 
naöeho spoleËenství, naöeho kostela nebo dokonce, kdyû nepat¯í do nÏkteré z 
oficiálních církví? Chodíme svÏtem s otev¯en˝ma oËima a uöima – a p¯edevöím s 
otev¯en˝m srdcem – a vidíme víru a d˘vÏru v Boûí uzdravující a ûehnající moc také 
tam, kde bychom ji nejprve v˘bec nerozpoznali? Jsme p¯ipraveni podílet se na 
ûivotních zkuöenostech a skuteËnostech tÏch, se kter˝mi se kaûdodennÏ setkáváme? 
Pokud ano, pravdÏpodobnÏ nás víra nÏkter˝ch naöich souËasník˘ velmi p¯ekvapí. 


