
XXX. neděle v mezidobí 
Jer 31,7-9 
Žid 5,1-6 
Mk 10,46-52 

Mistře, ať vidím! 
Mk 10,51 

Tak kdo je tady opravdu slepý? O předchozích nedělích jsme slyšeli spoustu Ježíšových proslovů k apoštolům. A šlo vždy o vážná téma-
ta: o manželství, o následování, o bohatství a chudobu. Ale ještě minulou neděli bylo jasné, že nejbližší Ježíšovi učedníci z toho nic moc 
nepobrali. Dnes u bran Jericha sedí slepý žebrák Bartimaios. Jericho je poslední zastávkou na cestě do Jeruzaléma, davy dobře naladě-
ných poutníků procházejí kolem, třeba z toho nějaký drobák kápne. Nejen pár drobných! Bartimaios se dnes stane vzorem každého 
učedníka. Pravého učedníka. 
  

Ježíš prochází kolem. Bartimaios ho nezná, ale slyšel o něm, někdo mu o něm už vyprávěl. A tak začne křičet: „Synu Davidův, Ježíši, smi-
luj se nade mnou!“ (Mk 10,48) Prosí o smilování. Nejhorší, co by se mu/nám totiž mohlo stát, by bylo zamilovat se do vlastní slepoty. 
Smiluj se nade mnou! Křičí jako každý z nás, když nás život mele, a my se přesto nechceme dát; křičí jako každý z nás, když se v nás pro-
budí otázka po smyslu toho všeho; křičí jako každý z nás, když nám dojde, že i my jsme žebráci, že nemáme v sobě všechny odpovědi, že 
žebráme o lásku, o smilování. Ale právě na jeho chudobě ulpí první Ježíšův pohled, ne na jeho chování, ale na jeho bolesti. 
 

Jenže je zdvořile okřiknut, aby mlčel. Od těch, pro které je hloupost a ztráta času ptát se po smyslu a hrabat se uvnitř sebe. Nebo spíš od 
věřících, kteří nastavují podmínky a hranice, kteří se na toho, kdo žebrá o smysl, o smilování, dívají z výše jistot své víry. Lepší je mlčet, 
Stejně Bůh není, a pokud náhodou je, tak jistě ne pro takové, jako jsi ty. Ale Bartimaios křičí dál. A Ježíš slyší a posílá za ním jednoho z 
učedníků. Bůh se nás chce dotknout skrze tvář bratra, který nás možná ani nezná, ale kterému o nás jde. „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ (Mk 
10,49) A najednou jako by všeho bylo nějak o kousek víc: slepý nemluví, ale křičí; neodkládá plášť, ale odhazuje ho; nezvedá se, ale vy-
skakuje. Víra je něco navíc, víra je přemíra, nová síla ve všem, co děláš, něco, co rozmnožuje život: „Přišel jsem, aby měli život a aby ho 
měli v hojnosti.“ (Jan 10,10) Odhazuje plášť, jedinou pokrývku žebráka. Dělá to, co bohatý mladík nedokázal. Odhazuje to staré, co mu 
brání v uzdravení, v následování Ježíše. Pak vyskočí a jde k Ježíšovi. Snad i my jsme schopni křičet svou bolest, lamentovat… ale máme 

odvahu Ježíši důvěřovat? Odhodit svůj plášť? Běžet mu naproti? A pak už jen krátký dialog, ze kterého naskakuje husí kůže: „Co chceš, 
abych pro tebe udělal?“ (Mk 10,51) Ježíš se nás i dnes ptá, po čem toužíme, co si přejeme, jde mu o naše štěstí. Co bych dnes odpověděl 
já? Co opravdu nosím v srdci...? „Mistře, ať vidím!“ (Mk 10,51) Křesťan prožívá stejné těžkosti a problémy jako ostatní, není jiný ani lepší, 
ale vidí svět ve světle evangelia, a věci už nenahánějí strach, temnota je snesitelná a život se proměňuje, stává se plnějším. 
  

 

„Musíme mít trochu odvahy a důvěřovat v Boha, který nám naznačí cestu a nikdy nás neopustí.“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


