
4. neděle postní 

Evangelium – Jan 9,1-41 

Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, 

kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani 

on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě 

poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, 

jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem 

oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, 

umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, 

který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ 

On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk 

jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl 

se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho 

bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna 

sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi 

na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, 

protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková 

znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, 

když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý 

a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš 

syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: 

„Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu 

otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče 

řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, 

byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ Zavolali 

tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten 

člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, 

a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už 

jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy 

stát jeho učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My 

víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: 

„To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, 

ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči 

slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V 

hříších ses celý narodil - a ty 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: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: 

„Věřím, Pane!“ a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: 

aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a 

řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste 

hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.' Proto váš hřích trvá.“ 

Stejně jako minulou neděli i dnes si vypomůžu větou z knihy Malý princ: „Správně vidíme 

jen srdcem. Co je důležité, to oči nevidí.“ Ježíš se předchozí neděli v rozhovoru se 



Samaritánkou prezentuje jako "pramen živé vody", dnes při uzdravení slepého jako "světlo 

světa" a budoucí neděli při vzkříšení Lazara jako "vzkříšení a život". V prvním čtení jsme 

slyšeli, že Bůh Bible je Bůh vidoucí. Nedívá se jako člověk, který soudí podle zdání, 

Hospodin vidí do srdce. Následující čtení z Listu Efezanům nás vybízí, abychom „žili jako 

děti světla.“ Každý, kdo žije ve světle, v Božím světle, koná Boží skutky, protože jej osvěcuje 

Kristus. Můžeme namítnout: „My nejsme slepí, nás se tedy evangelium netýká.“ Opravdu? 

Slepý nejsem, ale krátkozraký: Vidím jenom to, co leží přímo přede mnou, problémy, které 

se mě bezprostředně dotýkají, detailů si nevšímám… 

Slepý nejsem, ale dalekozraký: Vidím do dáli. Angažuji se pro Srí Lanku a Indonésii, Kubu 

a Jižní Ameriku… Jenom to, co se děje před mým prahem, ve své dalekozrakosti nevidím: 

trudomyslného bližního, dřez plný špinavého nádobí, přeplněný koš,… Milovat vzdálené je 

mi lehčí než milovat bližní… 

Slepý nejsem, ale šilhám: Uchází mi jedno očko na materiální hodnoty. Pokukuji po těch, co 

se mají lépe než já, jsou oblíbení, co lépe vypadají, co lépe skládají zkoušky a bez problémů 

navazují kontakty… 

Slepý nejsem, jenom barvoslepý: Často vidím všechno černě, anebo jednobarevně, všechno 

si idealizuji, na vše se stěžuji, nechci vidět žádné problémy ani tam, kde opravdu jsou… 

Slepý nejsem, ale nosím brýle: Mám různé, pro každou příležitost jiné, které mohou nahradit 

masku. Jedny, s kterými vypadám intelektuálně, s jinými důležitě, nebo sluneční a zrcadlové -

aby nikdo do mně neviděl. Mám ještě plno dalších brýlí v arzenálu: stranické, církevní, 

rodinné, cizinecké, brýle, přes které se dívám na muže nebo ženy, brýle mých předsudků…  

Slepec uzdravený ze své slepoty postupně poznává, kdo je Ježíš. Jeho víra roste a prohlubuje 

se, padnutím na kolena jej vyznává jako Mesiáše. Prosme tedy, aby Pán i nám otevřel oči, 

abychom chápali temnotu a prázdnotu života bez něj, abychom viděli velikost jeho lásky, 

kterou nám dává, velikost uzdravení, které přinesl a přináší do našich životů. Najděme odvahu 

padnout před ním na kolena, přijmout jej - znovu a znovu - a otevřít se světlu, kterým je On 

sám. 

 

 


