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1. Přivedou k němu slepého 

Výrazným rysem Ježíšovy služby byl soucit s nemocnými a jejich uzdravování. Také tímto způsobem Ježíš 

prokazoval, že přicházející Boží království je silou proměny a obnovy. Zde se znamením přicházejícího Božího 

království stává bezejmenný slepec z Betsaidy. Nedočteme se o něm nic bližšího. Jen to, že byl k Ježíši 

přiveden. Má tedy kolem sebe ty, kterým na něm záleží. Vybaví se nám možná podobný motiv z příběhu o 

uzdravení ochrnutého. Čtyři ho nesli před Ježíše, iniciativně probourali střechu, když to kvůli tlačenici nešlo 

dveřmi, a otvorem ho spustili před Ježíše. Také zde jsou ti, kteří nemocného přivedou před Ježíše. Iniciativu 

zde vyvíjejí ti, kdo ho doprovází. Můžeme to dnes přirovnat k přímluvné modlitbě, kdy přinášíme jedni druhé 

před Boží tvář a prosíme o Boží zásah, o Boží milost, pomoc, uzdravení pro někoho, kdo nám leží na srdci. Je 

to vzácné a nezastupitelné. Někdy jsme natolik oslabeni a vyčerpáni, že už ani sami nemáme dost sil a možná 

ani dost víry na modlitební zápas. Jaké je tu požehnání křesťanského společenství, které nás podrží, které nás 

ponese svou vírou a svou modlitbou. Ti zde žádají Ježíše, aby se jejich nemocného dotkl. Dotek znamená 

blízkost. A Ježíšův dotek znamená Boží blízkost. A kde je Boží blízkost, tam je i přítomna i naděje.   

 

2. Vidím lidi, vypadají jako stromy 

Zvláštností tohoto příběhu je pak to, že slepý není plně uzdraven hned napoprvé, ale na dvakrát. Nejprve 

částečné prozření, a nakonec úplné uzdravení. Nejprve slepý vidí „lidi, kteří vypadají jako stromy, a chodí“ (v. 

24). Jinými slovy vidí jakoby v mlze. Vše je ještě rozpito, rozmazáno. Lidé nemají kontury. Sice už něco vidí. 

Možná se už alespoň částečně zorientuje v prostoru. Je to lepší než nic. Ale sám asi v té své odpovědi naznačuje, 

že to jaksi ještě není ono. Ježíš ho v tomto „polostavu“ neponechává. Znovu na něj pokládá ruce a poté „slepý 

prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně“ (v. 25). Nový div Boží moci, div doteku Božího království, 

Boží lásky a milosrdenství. Ale přece se neubráníme otázce, proč v tomto případě k uzdravení došlo jaksi „na 

pokračování“. Cožpak Ježíš v jiných případech neuzdravoval najednou? Proč zde nadvakrát? Nebyl zde Ježíš 

v kondici? Nebo byl tento nevidomý mimořádně obtížným případem? Nebo neměl dost víry, a „sbíral ji“ jaksi 

postupně během celého procesu? Nevíme. Inspirující pro nás může být tento příběh jako podobenství našeho 

života.  

 

3. Na cestě k prozření 

Někteří vykladači zde vidí ještě symbolickou rovinu příběhu. Slepota je v Bibli popisována jako stav fyzický, 

ale přeneseně také jako stav duchovní. Výstižně se to prolnulo v příběhu z J 9, kde Ježíš uzdravil slepého od 

narození a zároveň mu to dalo příležitost, aby mluvil o slepotě nebo lépe řečeno zaslepenosti farizeů a zákoníků: 

„´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.´“ Ti, kteří se považovali za „vidoucí“, za ty, kdo mají to jedině 

pravé poznání o Bohu, bývali vůči Ježíši a evangeliu nejvíce slepí. Ale všichni jsme nakonec nějak slepí a 

nevidomí vůči Bohu a Božímu působení. Bůh nám musí nejprve otevřít oči, abychom viděli a poznali ho. Když 

ten dnešní příběh převedeme na symbolickou rovinu, můžeme nám napovědět něco o tom, jak je to i s námi 

samými v naší „duchovní slepotě“. Ten uzdravený z našeho příběhu byl nejprve docela nevidoucí. Pak po 

Ježíšově doteku vidí částečně. A nakonec je mu dáno prohlédnout úplně a vidí vše jasně, ostře a čistě. Toto 

postupné uzdravení některé vykladače inspirovalo jako ilustrace k tomu, jak to chodí i s námi, když jsme 

uzdravováni ze své duchovní slepoty.  

Na začátku jsme všichni duchovně slepí. Nejsme schopni sami ze sebe vidět realitu Boží. „Nikdo není 

spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha“ (Ř 3,10-11). Tím, že jsme se jako 

lidé rozhodli jít vlastní cestou, bez ohledu na svého Stvořitele, tím jsme značně oslepli. Sami od sebe Boha 

nevidíme, nevnímáme a nehledáme ho. Duchovní hodnoty evangelia nám jsou cizí. Bible říká, že jsme byli 

„mrtvi pro své viny a hříchy“ (Ef 2,1), „duchovně neobřezáni“ (Ko 2,13). Nechápali jsme Boží realitu: 

„Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se 

dají posoudit jen Duchem“ (1K 2,14). Byli jsme slepí vůči Bohu. K tomu, aby mohl člověk prohlédnout a 

uvidět za hranice toho, co je viditelné fyzickým zrakem, k tomu musí člověku Bůh nejprve otevřít oči. A tady 

slyšíme mnoho nadějných slov z Bible, že Bůh chce člověku oči otevřít, aby viděl, pochopil a uvěřil. „Hospodin 

otvírá oči slepým“ (Ž 146,8), „I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze 



tmy“ (Iz 29,18), „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde 

spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých“ (Iz 35,4-5). A když Pán Ježíš vyhlašoval 

program své služby, použil k tomu text z Písma, kde se praví: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne 

pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým 

vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy“ (Lk 4,18-19). 

Zaznívá zde také, že Ježíš je poslán „slepým navracet zrak“. A činil tak jak způsobem fyzickým – jako v našem 

příběhu, tak způsobem duchovním, že dával lidem uvidět Boha v novém světle.  

 Je to velká a vzácná chvíle, když se člověku „otevřou oči“ a on uvidí něco důležitého, co dříve vůbec 

neviděl. A tak je to vždycky, kdy se nám otevřou oči a uvidíme Ježíše, uvidíme to, co pro nás vykonal a kým 

pro nás je, když uvidíme sami sebe v pravém světle, když uvidíme svět a život v novém světle a v nové 

perspektivě. To se nikdy nestane naším přičiněním. Bůh nám musí nejprve otevřít oči. Sami ze sebe jsme slepí. 

V Bethesdě nyní čteme Vyznání sv. Augustina, jednoho z nejvýznamnějších učitelů církve. V knize Vyznání 

koná důkladnou zpověď a popisuje svou cestu k Bohu. Byl to usilovný vnitřní zápas, který vyústil v okamžik, 

kdy mu nad jedním textem Písma konečně přišlo světlo a on se mohl cele obrátit ke Kristu: „…ne v hýření a 

opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a 

nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ (Ř 13,13) „Nechtěl jsem číst dále a nebylo toho ani 

třeba, protože s dočtením posledních slov vzešlo světlo jistoty v mém srdci a rozptýlilo všechny temnosti mých 

pochybností“. Mnoho se vnitřně pral, bojoval s pochybnostmi, až konečně přišlo světlo. Byl to jeho vnitřní 

zápas, ale byl to Bůh, kdo mu nakonec otevřel oči. Někdy to dlouho trvá, než člověk spatří světlo víry. Bojuje, 

pere se s Bohem i se sebou. Třeba už vidí záblesky světla, ale je mu to zatím jakoby zastřené mlhou. Vidím lidi 

jako stromy. Až najednou jakoby spadne závoj a člověku se otevřou oči cele. Až si řekne, vždyť je to tak jasné, 

jak jsem mohl být tak slepý. Dodejme, že ďábel rád drží lidi ve slepotě nebo aspoň v mátožném polozření. O 

ďáblu čteme v Písmu, že „oslepuje nevěřící mysl lidí, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy“ (2K 

4,4). Ale je tu ještě ten mocnější. Je zde Kristus, který otevírá oči slepým, který vede až k tomu plnému prozření 

a světlu evangelia.  

Ovšem i jako již věřící lidé máme jistě zkušenost, že nám někdy dlouho trvá, než něco dalšího z Božích 

cest pochopíme, spatříme, uvěříme a přijmeme. Někdy je to i s námi křesťany jako s tím slepým v našem 

příběhu. Poznáváme Krista a Boží cestu, ale přece se ocitáme v situacích, kdy vidíme jakoby v mlze, nejasně, 

zastřeně, nezřetelně. Hledáme, modlíme se, tápeme a utápíme se, pochybujeme. Jsme bezradní. Nerozumíme 

věcem, tomu, co se s námi a kolem nás děje. Máme otázky a otazníky. Boží světlo a prozření potřebujeme proto 

hledat neustále. Pán Bůh nám otevírá oči, ale někdy je to určitá cesta a vývoj. V Přísloví 3,6 čteme výzvu: 

„Poznávej ho (Boha) na všech svých cestách“. A ve 2Pe 3,18 čteme: „Kéž rostete v milosti a v poznání našeho 

Pána a Spasitele Ježíše Krista“. Nabývání zraku a poznávání Ježíše je něco, co může a má růst. A to je velmi 

povzbudivé. Bible přirovnává duchovní život křesťana k lidskému vývoji během života. Tedy obrazně řečeno 

od věku novorozeneckého (noví ve víře) až po zralost (duchovní vyzrálost) – a ještě dál; až na věčnost. Skrývá 

se za tím povzbudivá myšlenka, že Ježíše skutečně můžeme a máme poznávat stále víc a stále více do hloubky. 

Na všech našich životních cestách je prostor, jak růst v poznání Pána Ježíše a Boží milosti. Všelijaké naše 

slepoty a polozření můžeme svěřovat Ježíšovu léčivému doteku. Hledat u něj světlo, vedení, pomoc a orientaci 

– jasný zrak.  

 Ale nezoufejme ani nad tím, když nám něco zůstane zastřeno či v polozření po celý život. Ne všechno 

je určeno, aby nám bylo odhaleno tady na zemi. Něco skutečně patří až věčnosti. Ani jako křesťané nemáme 

plné odpovědi na všechny otázky a problémy života. Bible nás ovšem povzbuzuje tím, že poznávání Boha a 

skutečnosti v jeho světle nekončí tímto životem. Naopak. Na věčnosti v nebi poznáme, uvidíme a porozumíme 

ještě více a ještě plněji. Ap. Pavel napsal: „naše poznání (tady na zemi) je jen částečné, i naše prorokování je 

jen částečné; až přijde plnost (nebe), tehdy to, co je částečné, bude překonáno … Nyní vidíme jako v zrcadle, 

jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná 

mne“ (1K 13, 9-12). Takto pokorně hovoří velký apoštol a učitel první církve Pavel. Nyní poznávám jen 

částečně, ale jednou poznám plně.  

 Cesta křesťana vede tedy ze tmy do světla, ze slepoty k vidění, z částečného k plnému. To je naše 

naděje, že Bůh nám chce být v Kristu světlem, vždy plnějším a jasnějším. Vede nás ze slepoty a polozření až 

k chvíli, kdy spatříme „tváří v tvář“. Díky jemu za to. AMEN 
Neděle 13.8.2017 – Sbor CB Žižkov, M. Žemlička 

 


