
 4. postní neděle                                                      22. března 2020 

 
  

 
Biblické texty:  
Žalm 146, 5-10:  Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, 
svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává 
věrnost. 
Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá 
oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo 
jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude kralovat 
věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja. 
 
Efezským 5, 8-14: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti 
světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. 
Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni 
dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde 
se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 

    
   Jan 9, 1-41:  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře,  
   kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl:  
   „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musím konat skutky  
   toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na  
   světě, jsem světlo světa.“ Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem  
   oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a  
   když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a  
   žebral?“ Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám řekl: „Jsem to já.“ I řekli 
   mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“ Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl  
   mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“   
   Odpověděl: „To nevím.“ Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; toho dne, kdy Ježíš udělal  
   bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A  
   on jim řekl: „Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ Někteří z farizeů říkali: „Ten člověk není 
   od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní naopak říkali: „Jak by mohl hříšný člověk činit taková  
   znamení?“ A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: „Za koho ty jej pokládáš,  
   když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si  
   nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: „Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že  
   nyní vidí?“ Rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to 
   nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To  
   řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako  
   Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho! Zavolali tedy  
   ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! My víme,  
   že ten člověk je hříšník.“ Odpověděl: „Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní  
   vidím.“ Řekli mu: „Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Již jsem vám to řekl, ale vy  
   jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“   
   Osopili se na něho: „Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi  
   mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je právě divné: Vy  
   nevíte, odkud je – a otevřel mi oči! Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí  
   jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby  
   tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.“ Odpověděli mu: „Celý ses narodil v  
   hříchu, a nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu:  
   „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho;  
   je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl:  
   „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ Farizeové, kteří  



   tam byli, to slyšeli a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí,  
   hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“ 
 

Příběh o uzdravení slepce vypověděl evangelista Marek v pěti verších (Mk 8,22-26). Jan mu však dal 
osmkrát větší rozsah. Je zřejmé, že chce i víc vyjádřit. Ježíš Kristus otevírá těm, kdo v něho uvěřili, 
duchovní zrak, dává jim dar nového vidění veškeré skutečnosti. Vzniká tím však zároveň konflikt 
mezi Kristem a vidoucími na jedné straně a mezi těmi, kdo si libují ve své duchovní slepotě, na 
straně druhé. Kdo uvěřil v Ježíše Krista a ví, jak velké dobrodiní od Pána přijal, měl by se k tomu 
ochotně přiznávat, děj se co děj, i proti opačnému mínění ostatních.  Janova kapitola končí 
nadějným zaslíbením: komu Spasitel pomohl, toho již neopustí. Postará se, aby víra uzdraveného 
zesílila a byla jasná, jednoznačná. Na nás je, abychom přijali od Pána jeho pomoc a nikdy 
nezapomínali, co pro nás učinil. 
 
Myšlenky k meditaci: 
 Nemoc je trest – i teď nás to může napadnout. Tak uvažují učedníci, ale Ježíš říká, že nemoc je tu 
proto, aby se zjevila Boží moc a sláva. Mění pohled na život. Je jedno, jestli si to lidé zavinili sami, ale 
potřebují pomoc. Utrpení ve světě je příležitostí k tomu, abychom zasáhli v dobrém. Proč my 
nedovedeme zasahovat jako Ježíš? Nevím. On spoléhal na Pána Boha absolutně. Člověk se cítí vůči 
zlým věcem bezmocný, ale když se pustí do pomoci, zjišťuje, že se síla pomoci zmnožuje.  Když i my 
spoléháme na Boží pomoc, daří se pomáhat a napadá nás také jak.  
Jak se projevuje Pán Bůh, kde je Bůh. – Projevuje se jenom příkazy Mojžíšova zákona, anebo se 
projevuje oním,  - kdo ho ctí a činí jeho vůli. Jeho vůle je dobrá (milosrdenství). Normou plnění Boží 
vůle je vlastní jednání, příkazy, zvyky jsou druhotné. Jsou bezesporu důležité – Pán Bůh vede 
člověka příkazy (Desatero je pomocné, usnadní nám to život. Nemusím nad vším přemýšlet). Ale 
tam, kde nemám jasný příkaz, musím se rozhodovat sám podle modelu (Ježíš ho vyslovil v 
dvojpřikázání lásky a také podle Ježíšova chování, které je ve prospěch druhých). 
 
Utrpení není důsledek hříchu.  
 
Ježíšova identita 
Věříš v Syna člověka? Tím dochází příběh svého cíle: nevím, je to prorok, je to Syn člověka. To je 
postava, která jakoby reprezentuje Boha při posledním soudu (soudce, přísedící, obhájce).  Ježíš 
lidem předvádí, co je to pravý člověk. Člověk, který žije podle Boží vůle. Lidství a božství = člověk se 
vším všudy, který je věrný Bohu. (Není to vševědoucí člověk.) 
Ten uzdravený slepec postupně  rozeznává v Ježíši toho pravého člověka. Nejde jen o uzdravení. 
V uzdravení je potřeba rozpoznat sílu, která dává smysl celému životu,.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


