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     Milí bratři a sestry,

příběh, který máme před sebou bychom mohli nazvat příběhem „o milosrdném 
Ježíši“. Ježíšovo milosrdenství je zde velmi zjevné - skloní se a pomůže člověku, 
kterému jiní hodí nanejvýš nějaké drobné a věnují mu také právě jen tolik času, co 
drobná mince letí z jejich dlaně do jeho nastaveného klobouku. Ale možná bychom 
mohli v tomto příběhu položit důraz spíše na Ježíšovu velkorysost, za kterou vidí-  
me Ježíšovo široké srdce - je dostatečně prostorné, aby v něm mohl najít své místo   
i tento slepý žebrák.
     Pokusme se do této události vstoupit jako do nějakého trojrozměrného obrazu, 
stát se jejími účastníky. Nechme ji před našima očima ožít. Náhle před sebou máme 
především Kristovy učedníky. Vydali se se svým Mistrem do Jeruzaléma a chtějí tam 
v určitou dobu také být. Jdou jako v nějakém slavnostním procesí poutníků, jejich 
mise bude patrně dost důležitá. Nyní, se nesmí nechat ničím zdržet ani rozptýlit. 
Jejich oči a pozornost jsou upřeny k velikému cíli před nimi, kterým je Jeruzalém. 
Tam potřebují s Ježíšem dojít, a proto musí jít nyní všechno osobní stranou, tomuto 
cíli musí být podřízeno vše.
     Zcela jinak se ale v této chvíli chová onen slepý žebrák. Nezajímá ho jejich cesta, 
ani její důležitost a důstojnost. Tvrdý životní úděl jej uvrhl do role nuzáka a vystrčil na 
okraj cesty. A teď se dozvídá, že velmi blízko něj bude procházet Ježíš. Slyšel o něm 
již z různých stran a v popředí jeho zájmu, stojí pouze jediné a právě jen toho se 
svým silným hlasem také dožaduje. Volá po Ježíšově pomoci, volá po tom, aby jej 
zbavil jeho tvrdého údělu. Nic a nikdo mu v jeho hlasitém křiku nezabrání, ví přesně 
co chce, všechno ostatní mu je v této chvíli zcela lhostejné. Ať si je Ježíšova cesta 
do Jeruzaléma sebedůležitější ten slepý na něj křičí, aby přišel k němu a pomohl 
právě jemu.
     A konečně máme před sebou samého Ježíše, hledí mnohem dál a vidí mnohem 
více než jeho učedníci. Je na cestě do Jeruzaléma, jde mu na ní o život a bude o něj 
připraven. On však z daného řádu této cesty vystoupí a ještě jednou se obrátí také 
k tomuto ubohému jednotlivci. Odpomůže mu od jeho osobního utrpení, a pak dále 
pokračuje ve své cestě. Jak veliká a podivuhodná velkorysost! Ježíš přeruší svou 
cestu, která má charakter světového významu, protože zde je jeden nuzný člověk; 
přeruší ji třebaže tento křičící člověk myslí jen na svůj problém a nerozumí a ani ho 
nezajímá veliká vážnost jeho cesty.
     Obraz, který nám zde evangelista staví před oči nám je dost povědomý. Též my 
dnes stojíme v podobných situacích. A platí to na obě strany - ať už se vžijeme do 
situace učedníků a jejich reakce při setkání s tímto žebrákem, anebo se srovnáme 
přímo s ním. Nezřídka se opravdu chováme jako Kristovi učedníci v tomto příběhu, 
když hledíme svrchu na ty, kteří stojí na okraji církve, sboru: „Vždyť tito lidé nemají 



ani potuchy o co tady vlastně jde!“ Zlobí nás, když se pak, ve více nebo méně 
vhodných příležitostech, přihlásí a něco si žádají.
     Avšak mohou být tito lidé, jen tak a jednoduše přirovnáni k onomu slepému u 
Jericha? Jistěže mnozí z těch, kteří stojí dnes na okraji, k tomu nemají žádné do 
hloubky sahající důvody. Ale víme to vždy tak přesně? Co když zde přece jen něco je 
co jim přijít brání nebo bránilo a dnes jim přítomnost ve sboru již nijak nechybí. 
Možná tito lidé zakusili od těch, kteří si říkají křesťané, hořké zklamání. Nebo na 
církev zanevřeli proto, že se jim jevila jako ne příliš důvěryhodná organizace. Možná 
mají také strach, aby po nich víra mnoho nežádala, aby si na jejich život nedělala 
příliš velké nároky. Mohla to být ale také třeba jen nějaká jejich neprozíravost, 
krátkozrakost, proč se v dřívějších letech sami postavili na okraj. Jak k tomu již 
vlastně došlo? Kdo ví? Nyní však stojí v každém případě na okraji a zpozorní jen 
příležitostně, ve chvíli, když nastane kolem Ježíše nějaký „hluk“, jako zpozorněl onen 
slepý u Jericha. Může je na Ježíšovo jméno upozornit a upomenout třeba jen 
vzdáleně doléhající zvuk kostelních zvonů.
     Ježíš se tehdy u toho slepého zastavil a byl skutečně velmi velkorysý. Neptal se 
ho na Zákon, a nevyžadoval od něj vůbec nic, ani tu nejnepatrnější připravenost 
k následování - „otázal se ho: Co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl: 
Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Prohlédni!“ Ježíš velmi prostě vstoupil do jeho 
zcela osobní nouze, nic jiného. A ten slepý člověk byl jeho velkorysostí tak zasažen a 
zajmut, že poté, co prohlédl, „šel za ním a oslavoval Boha“ a také „všechen lid, 
který to viděl, vzdal Bohu chválu.“
     Je důležité, abychom byli také my Ježíšem - důvěrou v něj - takto uchopeni a 
zaujati, pak nám nebudou ti na okraji lhostejní, budeme toužit s nimi hovořit. A 
nebude nám kamenem úrazu ani jejich odmítnutí nebo nezájem a ani jejich představy 
o víře nám nebudou připadat tak absurdní. Možná pak z toho, co v rozhovoru 
uslyšíme mezi řádky, vyrozumíme, že z nich vlastně mluví jejich osobní nouze, bolest 
nebo zklamání - a ovšem také to, jak málo o cestě Kristově i církve ví. Mysleme na 
Ježíšovu velkorysost a jeho široké srdce, bude nám to otevírat naše srdce pro 
bližního.
     A ono to nezůstane bez odezvy. Ti na okraji nejspíš nebudou hned vedeni k jádru 
společenství nebo jeho zbožnosti, ale možná se pak budou podobat alespoň lidem, 
kteří tenkrát v Jerichu stáli při okraji cesty, kudy Ježíš procházel - „všechen lid, 
který to viděl vzdal chválu Bohu.“ Možná v sobě opět začnou objevovat sympatie 
k tomu, co v nich bylo dávno zasuto a upadlo v zapomnění. Možná se v nich začne 
probouzet nová touha ohledat základy křesťanské víry. Možná nově porozumí také 
církvi jako společenství Božího lidu a stane se pro ně opět společenstvím 
důvěryhodným, které mohou spoluutvářet také oni, místem, kde se i oni smí cítit 
doma.
     Jestliže se však právě takto začneme zabývat Ježíšovým velkorysým 
milosrdenstvím, pak je nezbytně nutné, abychom se poctivě zamysleli také sami nad 
sebou. A tu si velmi brzy uvědomíme, že s tím slepým člověkem máme i my velmi 
mnoho společného. Ten slepý křičel ze své prosté nouze: „Synu Davidův, smiluj se 
nade mnou!“ Nemyslel při tom vůbec na nějaké odpuštění hříchů. Necítil se jako 
duchovně slepý, který by mohl prohlédnout skrze víru. Křičel jednoduše o pomoc jen 
pro sebe, pro svůj zcela osobní život. Zkusme někdy v klidu přezkoumat obsah 
našich osobních modliteb - o co vlastně prosíme, když se ve svých modlitbách 
naléhavě obracíme ke svému Pánu? Zpravidla v nich nejde o ono ústřední téma naší 
víry, o odpuštění hříchů. Nejde v nich většinou ani o zásadní připravenost 



k následování Ježíše Krista ať to pro nás znamená cokoliv. Jsme-li poctiví, pak 
přiznáme, že v nich obvykle jde o osobní přání, které se týká našeho zdraví, štěstí, 
všelijakých našich plánů do budoucnosti. Modlíme se za to, aby nám byl Ježíš 
nápomocen a žehnal nám, naopak aby nás uchránil všeho zlého a těžkých zkoušek. 
Prosíme o klid a spokojený život, do kterého by příliš nezasahovaly nějaké rušivé 
elementy.
     Jestliže tomu tak opravdu je, pak v tomto bodě patrně patříme i my mezi ty, kteří 
stojí také nějak na okraji a dost se podobáme těm, které kritizujeme. Nemáme snad 
tam, kde jde o Kristovu cestu kříže, nechávat naše mnohá osobní přání spíše 
v pozadí? A co se týče Ježíšova milosrdenství? Musíme říci, že ani zde není mezi 
námi a tím slepým žádný velký rozdíl. Náš Pán je vůči nám mnohem trpělivější a 
velkorysejší než my vůči jiným. Ale On se na své důležité cestě do Jeruzaléma 
zastavuje také u nás, obrací se k nám i tehdy, když nás zrovna nenapadá, že jsme 
povoláni k tomu, abychom cestu „do Jeruzaléma“ podstupovali spolu s ním.
     Příběh o uzdravení slepého na cestě do Jericha je svědectvím o milosrdném a 
velkorysém Ježíši. Obracejme se k Ježíšovu milosrdenství a jeho velkorysosti, když 
potkáváme člověka, který stojí kdesi na okraji sboru a má o víře své představy, 
člověka všelijak lhostejného vůči nám nebo víře, kterou mu chceme nějak dosvědčit. 
A obracejme se k Jeho velkorysosti kdykoli přemýšlíme také nad naší vlastní vírou a 
životním směřováním.
     Na cestě „do Jeruzaléma“ - cestě o kterou jde a o které Kristus od samého 
počátku říká: „nes každého dne svůj kříž a následuj mne“ (Lk 9,23) - po nás Pán 
žádá spoléhající víru a ochotu k odříkání. On nás ovšem také obdarovává, žehná 
nám, pečuje o nás také v našich osobních nouzích. Právě toto Jeho široké srdce 
nám dovoluje více pochopit, jak je tomu s Ježíšovým milosrdenstvím. A když se mu 
stále více otevíráme, stáváme se také více jeho lidem, „který to všechno vidí a 
vzdává Bohu chválu.“

                                                                Amen.


