
  

 

 

Biblická čtení: 

1Samuelova 16,1-13:  Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl 

jsem si krále mezi jeho syny.“ Když se dostavili a Samuel spatřil Elíaba, řekl si: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho 

pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. 

Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ Tak předvedl Jišaj 

před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou 

všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! 

Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného 

vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. 

A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.  

List 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. Musíme 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.“ 

 

Postní doba                                                                                       19. března 2023 

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete.  
                                                                                                                            Iz 66,10                                  



Jak se projevuje Bůh? 

Čtení vnímáme jako zázračný příběh. Je to příběh z Bible, a tak nad ním přemýšlíme nějak hlouběji, než 

jen co nás na první pohled napadne. A klademe si otázky: Jak to, že se narodil slepý, kdo se provinil, 

zhřešil? Lidé chápali nemoc jako trest. V průběhu rozhovoru s Ježíšem a tím uzdraveným se mění 

perspektiva pohledu na život, náš náhled na život. Snažíme se nedívat na to, co je před očima, ale co je 

v příběhu mnohem hlouběji, co má změnit naše srdce, naše chování.  

 

Tehdy byl slepý člověk vyvržený ze společnosti, nesměl žít ve městě (potkali ho na cestě), byl kulticky 

nečistý (nesměl do synygogy), byl zřetelně postižen a v každé chvíli svého života to zažíval. Objeví se 

síla, která přesahuje naše lidské možnosti. Uzdravení předchází setkání se slepým, postiženým 

člověkem, aniž bychom si ho ošklivili, odsuzovali ho. Není to pro něco příležitost? Utrpení ve světě, 

utrpení člověka je příležitostí k tomu, abychom my zasáhli.  

Sklonit se k takovému člověku, nehnusit si ho, jednat s ním, hledat možnost pomoci. Spolehnout na Pána 

Boha, na Boží pomoc, pak vidíme, že se síla pomoci zmnožuje. Objeví se síla, která přesahuje naše 

lidské možnosti. 

 

Jak se v životě projevuje Bůh? Farizeové zastávají pohled, že v předpisech a příkazech Mojžíšova 

zákona. Dnešní čtení ukazuje, že Boží vůle se projevuje tím, že Bůh slyší každého, kdo činí a ctí Boží 

vůli; a Boží vůle je dobrá, protože je to projevované milosrdenství. 

Pán Bůh vede člověka příkazy. Určité věci se zkrátka nedělají - to usnadňuje život, např. Desatero. Tam 

však, kde nemáme přímou odpověď či příkaz, se rozhodujeme podle určitého modelu, a tím jsou Ježíšova 

přikázání lásky (Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé mysli své a z celé duše své. Miluj 

bližního svého jako sebe samého.) A do třetice se křesťané učí rozhodovat podle modelu  Ježíšova 

jednání.  

Jak ten uzdravený slepec mluví o Ježíši? Za koho ho postupně považuje, jakou mu přisuzuje identitu.  

Ježíš se ho na to přímo ptá? Věříš v Syna člověka? Nevím, je to prorok (je potřeba ho brát velmi vážně), 

je to Syn člověka.  

Co můžeme odpovědět my na tuto otázku? Neznám ho, je to nějaký významný člověk  z minulosti, 

vymyšlená postava? Pak mu na své cestě víry v životě začínáme přisuzovat významnější místo, učíme se 

rozumět jeho zvláštnímu jednání a učení, snažíme se ho napodobovat. Nakonec se nám může poštěstit, 

že ho přijímáme jako Syna člověka a našeho zachránce (Spasitele).  

Syn člověka je titul starozákonní postavy, která reprezentuje Pána Boha při posledním soudu. (Někdy 

soudce, přísedící, obhájce). V Novém Zákoně se také jedná o rozhodující postavu na konci věků.  

Ježíš chce nám lidem předvést, co je to skutečný člověk, který žije podle Boží vůle. Člověk, který je věrný 

Pánu Bohu. Je pravým obrazem Božím.  

Může popis uzdravení posloužit někomu k víře? Musíme se snažit rozpoznávat sílu, která dává smysl 

celému životu.  

Stále si připomínat: Nehledět na to, co máme před očima, ale na to, co my máme v srdci a totéž 

uplatňovat i v uvažování o druhých lidech.  

 


