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2. Královská 5,1-15c: Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a 
oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl 
postižen malomocenstvím. Jednou vyrazily z Aramu hordy a zajaly v izraelské zemi malé děvčátko. To 
sloužilo Naamánově ženě. Řeklo své paní: „Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten 
by ho jistě malomocenství zbavil.“ Naamán to šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvilo to děvče z 
izraelské země.“ Aramejský král řekl: „Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis.“ I šel. Vzal s 
sebou deset talentů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl 
dopis: „Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Naamána, zbav ho 
malomocenství.“ Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: „Jsem snad Bůh, abych 
rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a 
pohleďte, že hledá proti mně záminku!“ Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své 
roucho, vzkázal králi: „Proč jsi roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok.“ 
Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi 
vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé . Budeš čist.“ Ale Naamán se 
rozlítil a odešel. Řekl: „Hle, říkal jsem si: ‚Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno 
Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví 
malomocenství.‘ Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? 
Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho 
služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? 
Přece ti řekl: ‚Omyj se, a budeš čist.‘“ On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova 
muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým 
svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: „Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, 
jenom v Izraeli. 
 
2. Timoteovi 2, 8-15:  Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je 
moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. 
A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je 
to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i 
vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám 
sebe. Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k 
ničemu, leda k rozvrácení posluchačů. Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se 
nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 
 
Lukáš 17, 11-19:   Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné 
vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se 
nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z 
nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k 
Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je 
těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ Řekl mu: 
„Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“ 

 
Téma  

Jaká strašná společnost to jde Ježíši naproti: muži, kteří ztratili veškerou lidskou 
důstojnost. Nemají právo být se svými nejbližšími, jsou vyloučeni ze společnosti 
zdravých, svázáni společným neštěstím. Nemají domov, ani rodinu; mají jen svou 
komunitu bolesti a zoufalství. Vidí Ježíše, jdou mu naproti, ale nemohou k němu dojít. 
Musí se včas zastavit, protože se nesmí setkat se zdravými, u nichž budí svým 



znetvořením jen odpor a hrůzu z nákazy. Tolik by chtěli k němu přijít, ale nejde to. 
Zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi.“ 
Ježíš tu vzdálenost mezi sebou a těmito nešťastníky nezmenšuje tím, že by k nim došel 
sám a podal jim ruku na znamení své solidarity s jejich neštěstím. Také jeho odpovědí 
na jejich úpěnlivé volání, v němž se dovolávají jeho slitování, není okamžité uzdravení. 
Mohlo by to přece jít stejně tak rychle, jako v případě jiného malomocného, který mu 
řekl: „Kdybys chtěl, můžeš mě očistit.“ A Matouš dodává: „On vztáhl ruku, dotkl se ho a 
řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství.“(8,2) V našem textu 
však Ježíš nic takového neříká. Nejedná s každým člověkem stejně, protože každý je jiný 
a potřebuje jinou podobu jeho pomoci. Těch deset neslyší žádnou jistotnou větu o svém 
uzdravení, jen příkaz: „Jděte a ukažte se kněžím!“ 
Není zde žádná záruka, že všechno dobře dopadne a budou prohlášeni za zdravé. 
Vyžadovalo to naopak nemalou odvahu: jít ke kněžím, když předtím se ti nešťastníci 
neodvážili jít k Ježíši a zastavili se opodál. Kněží vždycky neoplývají laskavostí a 
soucitem. Ježíš je posílá k těmto reprezentantům starozákonní církve, aby potvrdili – 
jak to žádal Mojžíšův zákon – jejich uzdravení a znovupřijetí do společenství Božího 
lidu. 
Když ti muži, kteří k Ježíši volali o smilování, jej teď také poslechnou, je to jistě projev 
víry a věrnosti (důvěry). Kdyby mu nevěřili, sotva by podstoupili tuto riskantní cestu. 
A přece jen jediný z té skupiny, které Ježíš poslal ke kněžím, slyší slovo: „Tvá víra tě 
zachránila.“ Je to Samařan, člověk, který nepatří do společenství Izraele a kdoví, jestli 
by si vůbec troufl jít k židovskému knězi, když mezi Samařany a Židy byla vzájemná 
nevraživost. Možná, že musel dokonce hledat kněze svého vyznání – proto Pán Ježíš 
mluví v množném čísle o kněžích, jak se domnívají někteří vykladači. On sám posílá 
všechny, kterým chce pomoci, do církevních struktur, jak by se dalo říci, ke kněžím. 
Těch devět se s tím spokojilo, jen jeden nikoli – vrací se k Ježíši. Jakoby se tady opakoval 
příběh uzdraveného syrského generála Námana. Malomocenství mu zmizelo v 
jordánských vodách, všechno se vrátilo do normálních kolejí; teď může prásknout do 
koní a být co nejrychleji doma. Ale on se vrací k prorokovi, aby mu poděkoval. 
Ten Samařan se vrací, aby velebil Boha a na zemi u Ježíšových nohou mu odevzdal v 
hluboké pokoře svůj život. Ani kněží ani navrácené zdraví nezabrání tomuto návratu k 
Ježíši, který se nad ním smiloval. Nad těmi ostatními přece také. „Kde je těch devět?“ ptá 
se Pán Ježíš. V té otázce slyšíme stesk nad lidskou nevděčností a nevěrou, která tak 
snadno zapomene na Boží slitování.  
Všech deset malomocných prosilo o slitování, všech deset Ježíše poslechlo; byla tu víra, 
která jim přinesla uzdravení. Ale to je jen na čas. Muž věrný, který se vrátil s vděčností k 
Ježíši, však může jít do života s uzdravenou duší, zachráněn pro Boží království. Když se 
věrně vracíme stále v nové vděčnosti ke svému Pánu, který se nad námi smiloval a 
každý den je toho důkazem, když víme, že všechno jsme dostali z jeho lásky, pak tato 
vděčnost brání naši víru před zplaněním. Teprve ve vytrvalé vděčnosti víra skutečně 
žije. 
 


