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627 Má  duše Boha velebí 

S57 Vzácný hosti přijď 

422 Ó světlo světa Ježíši 

692 Temnou, divnou mlhou  

622 Zůstaň s námi, Pane 
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Milé děti, milí bratři a sestry, 
 

Je to setkání dvou mužů. Jeden je slepý a druhý je 

vidoucí. Jeden nevidí vůbec a druhý vidí dobře. Slepý 

muž nemá jméno. A ten druhý muž je Pán Ježíš. A ten 

si slepého člověka všiml. Nebyl mu lhostejný. Tento 

člověk  nikdy  neviděl. Slepý se již narodil. V biblických 

dobách byl tak téměř zcela odkázán na pomoc druhých 

neboť nemohl pracovat.  

 

Setkali jste se někdy se slepým člověkem? Znáte 

někoho, kdo je slepý už od narození? Zkusme si 

představit, jak se cítí člověk, který nevidí. Hráli jste 

někdy hru, kde jeden nevidí? Hráli jste někdy hru „na 

slepou bábu“? Co slepý člověk nemůže? 
 

Kdo je vlastně slepý a kdo je vidoucí? Co to znamená 

vidět a co být slepý To, co se zdá být jasné, je v tomto 

příběhu zpochybněno. Kdo tedy vidí a kdo je slepý? 

Zda člověk vidí, či zda je slepý, se totiž pozná podle 

toho, zda člověk vidí či nevidí, že Ježíš je Syn Boží.  
 

Šestý div. Příběh o uzdravení slepého od narození je v 

Janové evangeliu šestým Ježíšovým divem, znamením. 

Vzpomněli byste si ještě na jiné Ježíšovo znamení?  

Tyto divy jsou svým způsobem jakási podobenství.  

 

Izaiášovo zaslíbení. Ježíš přišel kvůli slepým. Přišel,  

aby slepé uzdravoval. Přišel, aby jim navracel zrak. 

Přišel jako lékař, jako Spasitel. Tak o něm vypráví 

prorok Izaiáš: „Lid tento chodě v temnostech, uzří  



                                            -2- 

 

světlo veliké, a bydlícím v zemi stínu smrti světlo zaskví 

se.“ (Iz 9.2).  
 

Ježíš jako poslaný. Je poslaný od samého Hospodina: 

„Já Hospodin povolal jsem tě v spravedlnosti....abys 

otevíral oči slepé.“ (Iz 42. 6,7) Ježíš je ten, který otevírá 

oči. Ježíš je Boží Syn. Ježíš je Spasitel. 

 

Ježíšovi učedníci. Učedníci si také všimli slepého 

člověka. Ale asi je ani nenapadlo, že by mohl být 

uzdraven, že by se mu otevřely oči. Jejich úvahy jsou 

jiným směrem - pro nás lidi příznačným A tak se ptají: 

Proč? Kdo zhřešil? Kdo za to může? Jeho rodiče nebo 

snad on sám?  

  

Nemoc jako Boží trest. Tak si to lidé v tehdejší době 

mysleli. Každá nemoc, každé postižení je Božím trestem 

za nějaký hřích. A když byl tento člověk slepý již od 

narození, nabízelo se vysvětlení, že zhřešili jeho rodiče a 

on byl postižen slepotou kvůli nim. Takoví jsme už my 

lidé: Raději hledáme viníka, místo toho, abychom 

usilovali o uzdravení, záchranu, spásu. Ježíš je ale jiný. 

Ježíš je Spasitel. 

 

 Ani dnes nevíme. Proč se někdo  narodí slepý. 

Mohl by to snad být Boží trest za nějaký hřích rodičů? 

Naší víře se dnes příčí, že by milosrdný Bůh takto 

trestal dítě, které teprve přichází na svět. Věříme v 

Boha, který je milosrdný a který odpouští, který 

uzdravuje.  
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Ježíš přemýšlí jinak. Neukáže na nikoho prstem. 

Neřekne: Tenhle zhřešil a proto tenhle trpí. Ježíš na to 

jde z jiné strany. „Ani tento zhřešil, ani rodičové jeho, 

ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm.“ Slepý od 

narození je slepý proto, aby se zjevily „skutky Boží“, 

aby se zjevila Boží milost a sláva. 
 

Ježíš i činí jinak. Pro něj je tu slepý člověk proto, aby 

ho jako od Boha „Poslaný“ mohl uzdravit. Je poslaný 

proto, aby odpouštěl hříchy, aby uzdravoval, aby 

otevíral oči. Aby člověku otevíral oči pro to, že je Syn 

Boží. 
 

Otevírat oči. To je Ježíšovo poslání, které dostal od 

svého nebeského Otce. To je Ježíšovo dílo, kterým ho 

pověřil sám Hospodin. Čas, který žil mezi námi lidmi 

nazývá evangelium dnem.  

 

Čas dne. Ježíšovo kázání, jeho uzdravování, jeho radost 

i smutek s druhými – to je pro nás den. Je to den, je to 

čas, kdy můžeme od Ježíše slyšet Boží slovo odpuštění a 

naděje, kdy můžeme být od Ježíše uzdraveni, kdy s ním 

můžeme zažít radost ve společenství i potěšení v úzkosti.  

 

K Ježíšovu příběhu patří i noc. Temnota lidská i 

ďábelská odsoudila Ježíše k smrti. Toho, který přinesl 

Boží lásku a záchranu tomuto světu odsoudili jako 

zločince ke smrti na kříži. Evangelista ale vypravuje, že 

zatím je den a tak Ježíš dělá to, k čemu je poslán. 

Odpouští, uzdravuje, otevírá oči. Ježíš je světlo, které 

svíti v temnostech. 
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Když žijeme je den. Je to příležitost, abychom poznali 

Krista, abychom přijali jeho odpuštění i lásku. Je to 

příležitost, abychom si od něj nechali uzdravit svoji duši 

i svoje vztahy. Je to čas, aby nás Ježíš může zbavit 

slepoty, kdy nám může otevřít oči. 

 

Ježíš je světlo. Ježíš o sobě v Janově evangeliu mluví 

jako o světle. „Já jsem světlo světa.“ (J 8.12) A hned v 

první kapitole čteme: „Tentoť byl to pravé světlo, 

kteréž osvěcuje každého člověka přicházejícího  

na svět. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho 

neobsáhly“ (J 1.9, 1.5).  

 

Světlo je Boží, je dobré. Se světlem máme dobrou 

zkušenost. Světlo nám umožňuje orientaci v prostoru, 

světlo nás chrání, abychom nezakopli a neupadli. Světlo 

zahání smutek. Světlo dává naději a dobrou náladu. 

Temnota je naopak symbolem pro to zlé a ďábelské. 

                                   

 Ježíš je světlem. A to nejenom pro Židy nejenom 

pro křesťany. Ježíš je světlem pro všechny, pro celý 

svět. Pro každého člověka, který touží nalézt smysl 

života, který touží poznat pravého Boha. Ježíš je 

světlem pro každého člověka, který touží po uzdravení 

ze své slepoty. Ježíš je světlem, které ukazuje k 

nebeskému Otci.   

 

Sliny a bláto. Způsob, jakým Ježíš slepého člověka 

uzdravil tehdy nebyl až tak neobvyklý. Sliny a bláto – 

tímto způsobem (možná trochu magickým) se měla 

přenést Ježíšova léčivá moc na slepého. Ze svých slin  

                                               -5- 

 

udělal Ježíš bláto a tím pomazal oči slepého. Ježíš tady 

jednal se stvořitelskou mocí svého nebeského Otce. Ježíš 

zde slepému  stvořil zrak. Tento člověk bude vidět to, co 

nikdy předtím neviděl. 

 

Rybník Siloe. Tak jako vždy ale Ježíš chce něco i od 

uzdravovaného. Má se jít umýt k rybníku Siloe. Slepec 

Ježíše poslechl a šel se umýt k rybníku Siloe (Poslaný).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Neboť uvěřil, že mu Ježíš otevřel zrak. Podobně se 

kdysi šel umýt do Jordánu Náman Syrský. A byl 

uzdraven ze svého malomocenství. V Písmu k uzdravení 

vždycky patřila také víra uzdravovaného.  

 

Tělesné a duchovní oči. Ježíš nejprve slepého uzdravil 

tělesně. Otevřel jeho fyzické oči. A potom jej uzdravil 

také duchovně. Otevřel oči jeho duše. „Věříš-liž ty v 

Syna Božího? Odpověděl on a řekl: I kdož jest, Pane, 

abych věřil v něho? I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi ho, 

kterýž mluví s tebou, onť jest. A on řekl: Věřím, Pane, a 

klaněl se jemu.“ (J 9. 35b-39)  

 

Vidět duchovním zrakem pravdu. Totiž, je Ježíš je Syn 

Boží. Uzdravený uvěřil, že Ježíš je ten od „Poslaný“, od 

Boha poslaný Spasitel. Neboť, jak čteme u Matouše, 

tam, kde je Ježíš „slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní 

se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, a chudým 

evangelium se zvěstuje“ (Mt 11.4).  

 

Dar slepému. Dostal zrak, který nikdy neměl. I nás, 

kteří jsme hříšní, kteří máme sklon ke zlému již od 

svého narození, i nás může Ježíš uzdravit. Může a chce  
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nám odpustit naše hříchy, může nás zbavit slepoty, 

může nám otevřít duchovní zrak víry.  

 

Příběh nám ukazuje, že ti, kdo nevidí, že Ježíš je 

„Poslaný“ od Boha, že Ježíš je Syn Boží, že ti jsou slepí. 

Jen ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží, jen ten opravdu 

vidí. Vidí duchovní pravdu duchovním zrakem. 

  

Všichni jsme slepí od narození. Od narození jsme 

poznamenaní hříchem. Kdo za to může? Na to neumíme 

odpovědět. Ale i otázka, kdo za to může, není moc 

dobrá. Ježíš na špatnou otázku však odpověděl velmi 

dobře: Jsme hříšní, nemocní, umírající právě proto, aby 

se i při nás mohli zjevit skutky Boží. Aby i nám bylo 

odpuštěno. Abychom i my byli uzdraveni. Abychom i 

my prohlédli. A uvěřili, že Ježíš je Boží Syn. 

 

Slepému od narození byl darován zrak, který nikdy 

neměl. I pro nás, kteří jsme hříšní od narození, je v 

Ježíšovi naděje uzdravení a záchrany. Ježíš totiž i nám 

odpouští naše viny, zbavuje nás slepoty a dává nám 

duchovní zrak víry. Ježíš – ten  „Poslaný“ od Boha nás 

všechny chce uzdravit z naší duchovní slepoty.  

 

Ježíš přináší do tohoto světa světlo, abychom viděli Boží 

pravdu a spásu. Ježíš je světlo světa. V jeho světle má 

tento svět smysl a budoucnost. V Kristově světle má 

smysl a budoucnost i náš život. Vždyť i na nás se zjevili 

skutky Boží. Vždyť i nám otevřel oči. A tak jsme uvěřili, 

že Pán Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel. 

                                                                       Amen                                                       

 


