
1. čtení: Izajáš 6, 8-10

8 Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, 
pošli mne!“ 9 Odpověděl: „Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, 
dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.‘ 10 Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby 
očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven.“ 

(při shromáždění čteno jen evangelium, text zmíněn v kázání)

2. čtení: Jan 9, 1-41

1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 2 Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se 
prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ 3 Ježíš odpověděl: „Nezhřešil 
ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 4 Musíme konat skutky toho, 
který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5 Pokud jsem na 
světě, jsem světlo světa.“ 6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím 
blátem oči 7 a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, 
umyl se, a když se vrátil, viděl. 8 Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, 
kdo tu sedával a žebral?“ 9 Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám 
řekl: „Jsem to já.“ 10 I řekli mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“ 11 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.“ 12 Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ 13 Přivedou toho, který byl 
dříve slepý, k farizeům; 14 toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. 15  
Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: „Položil mi bláto na oči, 
umyl jsem se a vidím.“ 16 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. 17 Řekli tedy znovu tomu slepému: „Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?“ On 
odpověděl: „Je to prorok.“ 18 Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho 
rodiče 19 a nezeptali se jich: „Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní 
vidí?“ 20 Rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 21 Jak to, že nyní vidí, 
to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ 
22 To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná 
jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. 23 Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho! 24 
Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: „Vyznej před Bohem 
pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ 25 Odpověděl: „Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že
jsem byl slepý a nyní vidím.“ 26 Řekli mu: „Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?“ 27 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?“ 28 Osopili se na něho: „Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci 
Mojžíšovi. 29 My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ 30 Ten 
člověk jim odpověděl: „To je právě divné: Vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči! 31 Víme, že 
hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. 32 Co je svět světem, nebylo 
slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. 33 Kdyby tento člověk nebyl od Boha, 
nemohl by nic takového učinit.“ 34 Odpověděli mu: „Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš 
poučovat?“ A vyhnali ho. 35 Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna 
člověka?“ 36 Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ 37 Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je 
to ten, kdo s tebou mluví.“ 38 On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. 39 Ježíš 
řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ 40 
Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ 41 Ježíš jim odpověděl: 
„Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“



V Kristu milé sestry a bratři, milí hosté, přátelé,

protože je dnešní oddíl poměrně obsáhlý využijme strukturu a způsob Janova vyprávění k základní 
orientaci v textu. Jan zde krom vlastního popisu stěžejní události uzdravení slepého člověka 
zachycuje sedm rozhovorů. Padne v nich mnoho otázek i odpovědí.  A otázkou začíná celá tato 
perikopa. Vlastně ne. Ona začíná tím, že to byl on Ježíš, kdo uviděl člověka, který byl od narození 
slepý. Možná drobnost, ale není v tom celé evangelium? Ježíš přeci přišel mezi nás lidi, aby nám 
byl světlem, aby nám byl životem. Světlem tam, kde je tma a životem, kde je života poskrovnu. 
Tam, kde my nic nezmůžeme – tam přichází Ježíš. A nespleteme se, když si z Ježíše vezmeme 
příklad. Pak budeme mít na pravém životě podíl. „Cestou uviděl člověka, který byl od narození 
slepý.“

První rozhovor a první otázka na to navazuje. Je to otázka učedníků a je velmi, velmi nemístná. 
Ukazuje, jak lidé smýšleli a ještě i dnes smýšlejí. „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil 
slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ 
Učedníci pokládali nemoc za trest a důsledek nějakého provinění. To je živé dosud. Takové to: „Co 
jsem to udělal, že musím tolik trpět?“ Ježíš tyto domněnky vyvrací a celou otázku otáčí. Pro něj je 
situace tohoto postiženého člověka příležitostí ke zjevení Boží velikosti, která se projevuje 
především v pomoci nemocným, chudým a bezbranným. Slepota byla ve starověku považována za 
nejhorší postižení. Slepý byl opravdu vyvržen ze společnosti a nemohl žít ani uprostřed města. 
Takoví lidé byli považováni za kulticky nečisté. Evangelium rozráží předsudky, které měli i židé i 
když si to zdůvodňovali Písmem. Ale už ve starém zákoně je patrná snaha nefatalizovat. Nebrat 
výroky o Boží stíhání viny na synech a dcerách do třetího i čtvrtého pokolení jako neměnnou 
danost. Ezechiel tento posun zaznamenává velmi jednoznačně, když zdůrazňuje jednak osobní 
odpovědnost každého za své provinění. A především. Bůh, je slitovný a nejvíc milosrdný. To je od 
počátku základní charakteristika Boží. Žel, upozaděna. Boží milosrdenství, které máme jako lidé 
napodobovat ve vztahu k bližnímu nám lidem vlastní není. K němu musíme být vyzváni a jsme 
vyzváni právě Ježíšem. Takže nezhřešil nikdo. Ježíš důvody a příčiny nerozvíjí. Zaměřuje se na 
pomoc. Lze to brát jako příležitost k Božímu dílu. K projevení jeho skutků. A ty jsou milosrdenství. 
Jež začíná soucitem, ale pokračuje účinnou pomocí z Boží moci. Ježíš učedníkům řekne: „Musíme 
konat skutky toho, který mne poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 
Pokud jsem na světě , jsem světlo světa.“ 
V těch slovech je velká naléhavost! Nepromarnit příležitost k pomoci. Všimněme si množného čísla
– musíme konat skutky toho, který mne poslal. Výklad, že Ježíš mluví o sobě a svém Otci 
nevylučuje možnost, že mluví i o svých učednících, ale já to čtu tak, že mluví především o sobě a 
učednících, kteří rozhovor začali otázkou. Otázkou sice nesprávnou a navíc nelogickou v tom, že od
narození slepý se těžko mohl nějak provinit, ale teď od Ježíše slyší, že jsou i oni do konání skutků 
milosrdenství zahrnuti. Že to je něco, co se dotýká smyslu celého následování jejich mistra a Pána. 
To je i jejich poslání. Propásnout možnost konání skutků Božích – je jako zaspat den, kdy je možné 
vidět na práci a tedy účinně a správně pomoci.

Ježíš možná ještě svoji lekci nedokončil, ale už jedná. Plivne na zem, udělá ze slin bláto, potře tím 
blátem oči a řekne mu: „Jdi a umyj se v rybníce Siloe. On šel, umyl se a když se vrátil, viděl.“ Siloe 
znamená Poslaný. A tak nám i to zdůrazněné jméno rybníka, vlastně jezera, ukazuje na poslání 
Kristovo a jeho následovníků. Měnit beznadějnou perspektivu života, v nadějnou. To je naše 
poslání. A my víme, že potřebujeme v tom být napojeni na zdroj Boží moci a síly. 

Druhý rozhovor je mezi lidmi, kteří tohoto uzdraveného dříve viděli žebrat a nyní už nežebrá, neboť
mu Ježíš oči otevřel. V tomto rozhovoru se začne rozehrávat zvláštní motiv. A sice. Slepý od 
narození je uzdraven. Nevídaná věc. Ale nevyvolá to radost přítomných svědků. Vyvolává to spíše 
podezření zda nejde o podvod.  A vše začíná od teď být jeden velký výslech. „Jak to, že se ti 



otevřeli oči? Kde je ten člověk, který tě uzdravil?  Zvědavým lidem se dostane jednoduché 
odpovědi. Ovšem je to zřejmě problém, protože lidé se zajímají především o to, kde je ten, co 
slepého uzdravil. Proč asi? Těsně před naším textem slyšíme o tom, že jej jeho bratři a sestry, chtěli 
kamenovat. A to proto, co jim Ježíš říkal, ale teď udělal skutek. Uzdravil slepého od narození v 
sobotu. A to tak, že udělal ze slin bláto a potřel slepému tím blátem oči. A tedy pracoval v sobotu.
A už ho mají. Kde je? Vyvstává otázka, proč mnozí lidé nesnesou Ježíše? Proč jim vadí? Protože 
koná skutky, které jim mluví do svědomí? Které zasahují do toho jejich známého světa, který by 
nejraději měli takový, jako ho znali, takový, jaký byl, než do něj Ježíš zasáhl. Včetně všech svých 
slepých žebráků – kterým mohli blahosklonně hodit nějakou tu korunu a cítit se dobře? 

Další rozhovor je skutečně výslechem, na němž ti sousedé a další lidé, mají evidentně zájem. 
Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům.; Ti pátrají po jednom. Jak jsi nabyl zraku? Popiš 
nám to. „Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ Pro některé to je dostačující svědectví o 
tom, že Ježíš porušil sobotu. Pro druhé, je ale přeci jen důležité ono znamení, tady zázrak uzdravení
a tak s odsudkem váhají a vzniká spor. Najednou se odkrývá, že na pozadí skutku milosrdenství, se 
odhalují pravé pohnutky a smýšlení odpůrců Kristových. Světlo, které Ježíš vnesl svým skutkem do 
tohoto světa, uzdravením od narození slepého, popřením, že by se jednalo o trest za hřích, tohle 
světlo se nehodí. Ruší to farizejské představy  ve světě jednoznačných odpovědí, světě, kde se 
neustále hledá viník a řeší se kdo si co zaslouží nebo nezaslouží. Mysl Kristova je jiná. Zaměřená 
na proměnu světa, na šíření Boží vlády, jeho království. Na podkladě tohoto rozhovoru, se děje ale 
ještě něco důležitého. Uzdravenému je položena otázka, za koho Ježíše pokládá. Již dříve o něm 
mluvil jako o člověku Ježíši, teď na vyzvání farizeů a na základě roztržky, které byl svědkem a do 
které byl vtažen řekne: „Je to prorok.“ Klíčí tu víra, která bude později vrcholit vyznáním Věřím, 
Pane. 

Na scénu jsou zavoláni rodiče. Rozhovor 4. I zde jde o výslech. Situace je vážná, neboť usnesení 
jasně potvrzuje trest vyloučením pro toho, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš. Tedy, že Ježíš je z Boha. A 
že to, co činí, činí z Boží moci. Rodiče potvrzují identitu syna a také to, že byl od narození slepý. To
tedy už zpochybnit lze těžko. Rodiče nebyli u oné situace uzdravení, těžko mohou vědět jak se to 
stalo a už vůbec ne, jak je možné, že jejich syn vidí. „Ať vám to řekne sám, je dospělý.“

Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten 
člověk (Ježíš) je hříšník. Zde je už patrno, že o opravdu spravedlivé posouzení věci nejde, že je to 
zakázka na přichycení Ježíše u nějakého prohřešku. Živý důkaz uzdravení a ještě slepého od 
narození – skutečně takový případ uzdravení ve starověké literatuře nenalézáme – takový důkaz se 
nehodí. Je třeba na panáčka zatlačit. To, co tento člověk odpovídá, je lekcí každému, kdo má 
postranní úmysly a chce někoho nachytat na holičkách. Neboť nejlepší obranou je upřímnost. A pak
vychází najevo, jak doslova směšná je snaha farizeů a všech, komu Ježíš kazí jejich pravověří. A 
odhaluje, jak slepá může víra v Boha být. Víra soustředěná pouze na vztah k Bohu, tedy k našim 
představám o Bohu, kdy je zásadně oslaben vztah k bližnímu, tedy k tomu, kdo je potřebný, kdo je 
bezbranný, kdo je na okraji. Trochu odbočím, ale vzpomněl jsem si na Bonhoefera, který v roce 
1938, vyzýval k odporu vůči nacistům, v době kdy Hitler už podnítil ty temné stránky v lidech 
nejen v Německu a docházelo po Evropě k útokům na příslušníky židovského národa: Ditrich 
Boenhoefer snad především ke křesťanům svého národa směroval výrok: „Kdo nekřičí na obranu 
Židů, nemůže zpívat gregoriánský chorál.“ Křesťan nemůže mlčet k marginalizování slabých, 
nemůže být lhostejný k těm, kdo jsou na cestách, těžko si může vystačit s tím, že on přeci situaci 
těch druhých nezavinil – křesťan, pokud je hodný toho jména, pokud je učedníkem Kristovým, 
musí křičet na obranu trpících, musí se zastávat nespravedlivě trpících. Samozřejmě, že myslím na 
Ukrajinu, kterou okupuje ruská armáda. A svým nespravedlivým tažením vyvolává tolik bolesti. 
Kéž by Kristovi učedníci nemlčeli, ale nejen to. My dnes nemusíme hledat a tápat, co máme dělat v 
této situaci. Víme, že musíme pomáhat, kde to jen jde, kde to účinně umíme a je to možné. Obětavě.
To je naše poslání a naučil nás to náš Pán.  



Ten uzdravený znovu popíše skutek, vyzná: „Jak to udělal, nevím, ale udělal to, to vím, protože 
vidím.“
Znovu vznesené otázky jak to udělal, co ti učinil jsou už jen dorážením farizeů. Reakce 
uzdraveného je krásně odvážná a i vtipná: „Už jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí, 
proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“

Takto ironicky položená otázka ohledně učednictví dá prostor k zřetelnému vyjádření farizeú, čím 
se oni vlastně zaštiťují. Zaštiťují se Mojžíšem, následováním Zákona. S poukazem, přeci je jasné, 
že Bůh mluvil k Mojžíšovi. A Ježíš jim ten jejich názor na Mojžíše kazí. A jejich výklad smyslu 
Písem. Poselství Starého zákona, Mojžíš a zákon, který byl dán skrze něj, ukazuje k Ježíši. Ukazuje 
na Boží lásku a milosrdenství. Ježíš dokonce řekne podle svědectví Janova 12, 47 – „Kdo slyší má 
slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem abych soudil svět, ale abych svět spasil.“  
Ježíš není Mesiáš ve smyslu potrestání viníků nějakým ohněm z nebe, nebo nemocí, nebo něčím 
podobným.

Ježíš se zaměřuje na záchranu světa a uzdravený člověk je znamením tohoto poslání. I když každé 
uzdravení může být zpochybněno, a i když je dostatek důvodů pro víru v Krista a jeho následování, 
tak tuto cestu málo kdo nalézá. 

I my se zaměřme jako náš Pán, na proměnu a záchranu, raději než na hledání viníků a nestavějme se
do role soudců světa, ale křičme na obranu a následujme Krista ve skutcích dne – ve skutcích 
milosrdenství. 

Ještě dva rozhovory:

Ten první je rozhovor Ježíše s uzdraveným. Je vrcholem celého příběhu. Ježíš se totiž dozvěděl, že 
farizeové toho uzdraveného vyhnali. A vyhledal ho. Vyhledal ho. Jakmile se dozvěděl, že ho vyhnali
– najde si ho znovu. Aby mu položil otázku po víře: Věříš v Syna člověka? Ten titul Syn člověka – 
je vzat z proroka Daniele i Žalmů. Byl to mezi širokými lidovými vrstvami titul pro někoho, kdo 
ztělesní Naději lidí po svobodě bez okupantů. Po normálním životě bez útisku, po životě v plném a 
po životě věčném. Ono uzdravení, bylo znamením ukazujícím na Boží moc, kterou Ježíš mění zlý 
úděl v dobrý, ale teď Ježíš přichází s otázkou po víře. A představuje se jako ztělesnění Naděje pro 
člověka. Já jsem to! Pomoc a záchranu vidíš před sebou. Záchrana se týká tebe samého, ty oči, které
vidí jsou symbolem člověka, který vidí – neuzamkl se v slepotě svého života, byť náboženského 
přesvědčení, ale mrtvého, ale stává se služebníkem svého Pána a Spasitele, padá na kolena s 
vyznáním: „Věřím.“ 

A poslední rozhovor shrnuje proč je celý příběh a vlastně celé svědectví vykládáno: 

Je tu užito slovo soud a výslovně se říká, že Ježíš přišel k soudu: ale pozor – čtěme dál: soud tu není
trest, ale rozlišení. Ježíš svým příchodem umožňuje člověku vidět. Prohlédnout, jaký je Bůh a jaký 
je jeho záměr. Ten není smést člověka z povrchu zemského. Ten je o milosti a proto přišel Ježíš, 
jeho poslání se brzy naplní. Brzy se toto znamení o Božím plánu záchrany dovrší – když ten, který 
hříchu neučinil – bude obviněn, vyloučen a ukřižován. Jako nepohodlný. Jako někdo, kdo se prostě 
nehodil do lidských sobeckých záměrů. Jeho oběť bude skutečně soudem – při němž vyjdou najevo 
záměry lidských srdcí. Bude odhalena slepota těch, kdo se pokládali za spravedlivé a především, ti, 
co neviděli, prohlédnou a uvidí Ježíše, jako svého Pána a budou jej z celého svého srdce následovat.
I když je za to budou vylučovat a pronásledovat je. 
Pokud jde o hřích, který tedy nebyl příčinou nemoci, neznamená to, že ježíš hřích neodhaluje, že ho
nějak přehlíží. Ne, on jej snímá, a ukazuje v čem je hřích. Týká se těch, kdo nejsou vyloučeni, 
všechno je při starém. Cítí se být v pořádku. Amen.


