
LUKÁŠOVO EVANGELIUM

19.ČÁST Luk. 7:1-17



1) JEŽÍŠ JAKO ZACHRÁNCE

Lukáš 7:1  Když dokončil všechna svá slova k lidu, vešel do Kafarnaum.
2  Otrok nějakého setníka, který byl setníkovi vzácný, byl na smrt nemocen.
3  Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a 
zachránil jeho otroka. 4  Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho prosili: „Je hoden, abys mu to 
prokázal; 5  neboť miluje náš národ, i synagogu nám sám vystavěl.“
6  Ježíš šel s nimi. Když již byl nedaleko od jeho domu, poslal k němu setník své přátele, 
aby mu řekli: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu.
7  Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo, a můj sluha bude 
uzdraven.
8  Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky; řeknu-li 
některému: ‚Jdi‘, pak jde; jinému: ‚Přijď‘, pak přijde; a svému otroku: ‚Udělej to‘, pak to 
udělá.“
9  Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel, a řekl: 
„Pravím vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru.“
10  Když se ti, kteří byli posláni, vrátili do domu, nalezli toho nemocného otroka 
zdravého.
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1) JEŽÍŠ JAKO ZACHRÁNCE

11  A stalo se, že hned nato šel do města zvaného Naim. A šli s ním mnozí jeho 
učedníci a veliký zástup.
12  Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a 
ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města.
13  Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“
14  Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, 
probuď se!“
15  Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce.
16  Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ 
a „Bůh navštívil svůj lid.“
17  A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí.
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2) NAŠE POVOLÁNÍ

Marek 16:17  Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou 
vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,
18  budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na 
nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které 
činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.

Takže naše povolání je stejné jako u Ježíše, máme činit dokonce větší skutky než ON.

Tedy by Bůh měl skrze nás uzdravovat na smrt nemocné a křísit mrtvé

Jak to, že realita je jiná? Uzdravení nejsou příliš často. Tyto 2 příběhy nám mohou 
pomoci porozumět.
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3) SYN VDOVY

12  Když se přiblížil k městské bráně, hle, 
vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a 
ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města. 13 
 Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a 
řekl jí: „Neplač!“ 14  Pak přistoupil a dotkl se 
már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, 
pravím ti, probuď se!“ 15  Mrtvý se posadil a 
začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce.

Tímto činem Ježíš potvrdil, že je Mesiáš.

Ta žena přišla o svého muže, to muselo být 
těžké, přišli i o finance, ale měla alespoň ještě 
jediného syna. Ale pak přišla další rána, přišla i 
o syna. Zůstala úplně sama, vdovy to měly 
těžké, pokud neměly děti.
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Vzkříšení syna vdovy z Naim, ilustrace z 
dánské bible



3) SYN VDOVY

Ježíš byl tou bolestí hluboce pohnut. 
Neznáme ani jméno té vdovy a jejího 
syna. Vdova ho ani neprosila o pomoc, 
ale Ježíš dává záchranu, aniž by si to 
zasloužila.

Ježíšova záchrana (řecky sózó, 
diasózó) tam, kde už není naděje, 
spojuje oba příběhy (mrtvý a druhý 
skoro mrtvý). Ukazuje to na Ježíše jako 
záchrance, spasitele. 

Nemohli si nějak zasloužit, aby Ježíš 
zasáhl – ale On zasáhl v tomto případě 
pohnut lítostí, v druhém případě 
pohnut vírou toho setníka.
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Tissot (1836-1902)



4) SETNÍK

3  Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu 
židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil 
jeho otroka. 4  Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho 
prosili: „Je hoden, abys mu to prokázal; 5  neboť 
miluje náš národ, i synagogu nám sám vystavěl.“

Setník byl Centurio(n) – tedy zkušený voják, který 
měl pod sebou posádku o 100 mužích. Tím, že 
Římané vládli nad Izraelem, tak byl reálným 
vládcem města Kafarnau. 

Obyčejně prošli tito vojáci nejprve nižšími 
hodnostmi, než se díky své zdatnosti a zkušenostem 
vypracovali na centuriony.
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Centurion, zdroj Wikipedia



4) SETNÍK

3  Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu 
židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil 
jeho otroka. 4  Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho 
prosili: „Je hoden, abys mu to prokázal; 5  neboť 
miluje náš národ, i synagogu nám sám vystavěl.“

Pro Židy to byl dobyvatel, okupant, někdo, kdo je 
násilně zabral, kdo utlačuje jejich zemi.
Měl autoritu nad celým městem Kafarnau.
V dnešní době by jeho hodnost odpovídala 
hodnosti poručíka.

Byl velmi laskavý ke svému otroku, což bylo velmi 
neobvyklé. Je jediný v NZ, kdo žádá od Ježíše 
pomoc pro svého otroka.
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Centurion, zdroj Wikipedia



5) ŽIDOVŠTÍ STARŠÍ
3  Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil 
jeho otroka. 4  Ti přišli k Ježíšovi a naléhavě ho prosili: „Je hoden, abys mu to prokázal; 5 
 neboť miluje náš národ, i synagogu nám sám vystavěl.“

Starší (nejspíše z města Kafarnau) šli za Ježíšem, 
je zvláštní, oni za Ježíšem nechodili, 
možná ho uznávali, ale drželi si ho od těla. 
Měli duchovní autoritu a v té autoritě věřícího 
měli vyhnat tu nemoc od toho sluhy setníka. 

Ale oni žádnou moc neměli.
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Setník mluví se staršími, biblická ilustrace, 
zdroj FreeBibleImages



6) POKORA

Naopak říká - nezasluhuji si to, nejsem ten 
nejvyšší, ten nejdůležitější. Nebudu tě ani 
obtěžovat. 
Porozuměl, že nemá žádné právo – vládl 
sice v tom městě, ale nad nemocí a smrtí 
vládu neměl, uvědomoval si, že jeho 
autorita je omezená. I když byl zvyklý 
velet, tak se pokořil pod Ježíšovo velení.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

6  Ježíš šel s nimi. Když již byl nedaleko od jeho domu, poslal k němu setník své přátele, aby 
mu řekli: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu.
7  Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. 

Starší říkali, on je toho hoden, ale on sám říká, já nejsem toho hoden. 



7) ODLIŠNOST

Zde je odlišnost – chápu to tak, že 
nejprve poslal své přátele, ale když 
Ježíš šel dál k jeho domu, šel mu 
naproti a setkal se s ním a on mu 
opakoval to, co nechal vzkázat po 
přátelích.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

6  ….poslal k němu setník své přátele, aby mu řekli: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, 
abys vešel pod mou střechu. 7  Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. 

Matouš 8:5  Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
6  „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ 7  Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím 
ho.“



8) ŘEKNI SLOVO

Tento setník porozuměl něčemu, co je velmi 
důležité. Ježíš je někdo, kdo je pod autoritou. 
Viděl, že Ježíš je někdo, kdo je úplně 
podřízen Otci a proto mu to funguje. Ježíš byl 
úplně pod Otcovou autoritou. Pak stačí říct 
jen příkaz a je splněn.

Jan 6:38  Neboť jsem sestoupil z nebe, ne 
abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne 
poslal.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

7  Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo, a můj sluha bude 
uzdraven. 8  Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky; řeknu-li 
některému: ‚Jdi‘, pak jde; jinému: ‚Přijď‘, pak přijde; a svému otroku: ‚Udělej to‘, pak to 
udělá.“



8) ŘEKNI SLOVO

Tento setník porozuměl, že to nebylo jen 
Ježíšem, ale že ta autorita a moc, kterou 
Ježíš má, je od někoho ještě mocnějšího a 
vyššího.
Pochopil, že jeho moc pramení z 
podřízenosti vedení jeho Otcem.

Izraelci to ale tak neviděli.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

7  Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo, a můj sluha bude 
uzdraven. 8  Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky; řeknu-li 
některému: ‚Jdi‘, pak jde; jinému: ‚Přijď‘, pak přijde; a svému otroku: ‚Udělej to‘, pak to 
udělá.“



9) JEŽÍŠ ŽASNE

Tento pohan, voják přivedl Ježíše k úžasu.
Přivést k úžasu Ježíše není tak jednoduché, 
jeho jen tak něco nepřekvapí.
Matouš uvádí u stejného příběhu, ze se Ježíš 
podivil.

Když porozumíme, jak funguje autorita, pak 
budou lidé žasnout a můžeme i Ježíše přivést 
k úžasu.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

9  Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel, a řekl: „Pravím 
vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru.“
Ježíše překvapilo, že je tady někdo, kdo to chápe, jak to funguje.



10) AUTORITA

Víra nefunguje, pokud nejsem podřízen 
autoritě. Čím víc budu podřízen autoritě 
(Boží, ale i lidí), tím víc mi Bůh může svěřit 
autoritu, dát mi Boží moc.

Ale já se podřizuji jen Bohu a nechci být 
podřízen lidem. Máme totiž obavu z 
manipulace, nechceme se pokořovat.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

Na tomto příběhu vidíme, že autorita nefunguje bez podřízenosti. S tím je ale velký problém v 
církvi – neumíme být podřízeni jakékoliv autoritě.
Mnozí říkají – to co si vymyslím, to jak si to představuji, to je to nejlepší. Takže mi neříkej, že se 
mám pokořovat, že mám být pod autoritou.



11) PODŘÍZENOST

Nepodřizujeme se lidem, ale tomu Božímu, co je v 
těch lidech, takže se podřizujeme Bohu.
Podřizujeme se tomu pomazání, které mají.

Když má někdo povolání jako učitel, pak se mu 
podřídím ve vyučování, protože mi může něco dát, 
díky jeho daru budu obohacen.
Když je někdo evangelista, pak dovede zaujmout lidi 
a pak mu dám přednost, když mám jiný dar. 
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

Efezským 5:21  Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem
1 Petrův 5:5  Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči 
druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘



11) PODŘÍZENOST

Bůh ustanovuje, ne my, On je ten, který rozhodne, 
komu co dá, jaké dary.

On ustanovuje, dává různá obdarování (pomazání, 
zmocnění) a my se nepodřizujeme tomu člověku, ale 
tomu obdarování, tomu, co mu Bůh dal. 

Př. když má někdo nějakou odbornost a my 
potřebujeme pomoc v tomto oboru, pak je lépe 
poslechnout radu odborníka.
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

1 Korintským 12:28  A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, 
potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.



11) PODŘÍZENOST

Pokora otevře dveře, pokud bychom se považovali 
za někoho lepšího, tak jsme právě zabouchli dveře.

Můžeme mít pocit, že když se pokořím, tak se moc 
ponižuji – podívejme se na toho setníka. Byl vládce, 
ale porozuměl, že zde se musí podřídit Ježíšově 
autoritě, jeho pomazání (Ježíše nemoci poslouchaly)

Bůh chce dávat zázraky a uzdravení, ale jeden z 
důvodů, je nevidíme, je se nechceme úplně vydat 
Kristu a jeden druhému. 
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Ježíš uzdravuje setníkova 
služebníka, Paolo Veronese 16.stol

Jakubův 4:6  …. Proto Písmo praví: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává 
milost.‘
1 Petrův 5:6  Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.
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