
      IV. neděle postní 

1Sam 16,1.6-7.10-13 
Ef 5,8-14 
Jan 9,1-41 

Mistře, kdo zhřešil…? 

Jan 9,2 

Tak minulou neděli to nakonec dopadlo dobře: Samaritánka, žena, cizinka, hříšnice s neuspořádaným životem se stává Kristovým svěd-
kem a jeho učednicí. Ale naštěstí šanci mají i chlapi :-)… jako ten od narození slepý z evangelia dnešního. Ježíš si ho všimne. Už zase 
hledá Bůh člověka, ztraceného člověka, právě jako před týdnem u Jakubovy studny. On sám nekřičí, nic nežádá, možná ani neví, kdo ten 
nazaretský vůbec je. A i kdyby… nikdy neviděl světlo, tak jak by si ho mohl přát? A navíc se stydí. Jeho slepota je ostuda. Vždyť platí za 
hříchy svých rodičů. Nebo snad zhřešil dokonce on sám?! Už v matčině lůně?! A pokud ho tedy opravdu potrestal Bůh, tak jak by vůbec 
mohl po tak strašlivém Bohu chtít uzdravení?! Jenže tenhle Bůh ho vidí! Vidí jeho bolest, vidí jeho nouzi, vidí jeho ostudu. 
  

A přesto stačí trochu bahna a dotek, a slepec vidí.  Ježíš se ho dotýká a tento dotek mu dává světlo. Dotýká se ho a tento dotek mu dává 
svobodu. Už se nemusí opírat ani o hůl, ani o rodiče, ani o farizee. Je nezávislý, svobodný. Nemá strach, je silný, schopný svou víru ob-
hájit, dokonce si troufá na ironii: „Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ (Jan 9,27). Ježíš se ho dotýká a tento dotek mu dává radost. 
Vždyť vidí barvy, vidí tváře, vidí krásu. A nejen navenek. Celý jeho svět, jeho život je jiný, protože víra, která spočívá v tom, že vidí vě-
ci jinak, nově, mu všechno osvětluje. 
 

Farizeové se ale z jeho nových vidoucích očí neradují. Je zajímá Zákon, a ne štěstí člověka: žádné zázraky v sobotu! Nechápou, že by 
Bohu mohlo být milejší štěstí jeho synů než věrnost Zákonu. Nechápou, že Bůh mluví jazykem radosti, a proto ještě i dnes člověka svádí 
a přivádí k sobě. Jsou to úředníci pravidel a norem, všechno znají, ale mají negramotné srdce. Staví Boha proti člověku a to je snad to 
nejhorší, co se může naší víře stát! Ať si klidně chudí zůstanou chudí, ať se slepci raději spokojí s temnotou… jen ať je zachována sobo-
ta! Boží slávou je přece dodržené přikázání! Ne! Boží slávou je člověk, který nabude zraku, který vidí! A ten pak chválí Boha víc než 
všechny soboty dohromady. Pro nás je to tvrdá lekce. Farizeové nám tak připomínají, že můžeme být věřící, ale nebýt dobří, že můžeme 
být v Církvi, ale nemít soucit, že můžeme „dělat“ pro Boha, ale být proti němu, že můžeme být udělovateli svátostí, ale analfabety srd-
ce. Bůh vidí naši temnotu a chce nás přivést ke světlu. Pomalu, postupně, jako toho slepce. Klade si jen jednu podmínku: musíme hle-
dat, ptát se, umět zpochybnit sama sebe, své jistoty.  
 

 

„Musíme žít ten zvláštní paradox zakrvaveného kříže a radosti, která z kříže vyvěrá.“  

o. Mario Borzaga, omi 


