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Mk 8,22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. 
23 I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: 
"Vidíš něco?" 
24 On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí." 
25 Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. 
26 Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!" 
 

Zj 3,14 Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek 
stvoření Božího: 
15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 
17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a 
nahý. 
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo 
vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet 
a on se mnou. 
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 
 

2Kr 6,8 Kdykoli se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky: "Můj tábor bude 
na tom a tom místě." 
9 Muž Boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval: "Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří 
Aramejci!" 
10 Izraelský král posílal zvědy na místo, které mu muž Boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na 
pozoru; stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. 
11 Ta věc pobouřila mysl aramejského krále; svolal své služebníky a řekl jim: "Proč mi neoznámíte, kdo z 
našich donáší izraelskému králi?" 
12 Jeden z jeho služebníků řekl: "Nikoli, králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje 
izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici." 
13 On poručil: "Jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout." Oznámili mu: "Hle, je v Dótanu." 
14 Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. 
15 Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. 
Mládenec Elíšovi řekl: "Běda, můj pane, co teď budeme dělat?" 
16 Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi." 
17 Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči a 
on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. 
18 Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu: "Raň tento pronárod zaslepeností!" I 
ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. 
19 Elíša jim řekl: "To není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte." A 
dovedl je do Samaří. 
20 Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, ať vidí." Hospodin jim otevřel oči a spatřili, 
že jsou uprostřed Samaří. 
21 Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi: "Můj otče, mám je dát pobít?" 
22 Řekl mu: "Nepobíjej. Což jsi je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil? Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a 
pijí. Pak ať jdou ke svému pánu." 
23 Připravil jim tedy velkou hostinu. Když se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pánu. A 
aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. 
 

Gn 21,16 Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." 
Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. 
17 Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: "Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh 
slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. 
18 Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ." 
19 Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 
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Ojedinělý příběh v evangeliích.  
Lidé přivedli slepého muže k Ježíši a prosí, aby se ho dotkl. Pán Ježíš to udělá, pro nás poněkud zvláštním 
způsobem – potřel mu slinou oči a vložil na něj ruce.  
Proč sliny? Lidé na blízkém východě v době Ježíše věřili, že sliny mají uzdravující schopnost. Když se někdo 
řízne do prstu, první věc, kterou často i podvědomě udělá, že ho strčí do pusy…. A Pán Ježíš jednal způsobem, 
který byl lidem kolem něj blízký a kterému rozuměli. 
 

Potřel mu tedy oči slinou, vložil na něj ruce a ptá se ho: Vidíš něco? 
Vidím lidi, jako stromy ale chodí… 
Předtím neviděl vůbec, teď alespoň něco.  Obrysy, možná v oku zbyl nějaký zákal, nebo silná krátkozrakost. 
To Ježíši nestačilo. Pokud se má tento člověk zařadit do společnosti, pak je třeba, aby viděl dokonale. A proto 
na něj opět vládá ruce, slepý je uzdraven – vidí vše zřetelně. 
 

Pán Ježíš se nespokojil s „polovičatou prací“, s „polovičním uzdravením“, ale vrátil tomuto člověku kompletní 
zrak.  
 

Nebudu tento příběh vykládat, ale chci poukázat na princip, který jsem z něho pochopil. 
 

Totéž, co se stalo tomuto muži v Betsaidě v rovině fyzické, můžeme aplikovat na každého z nás v rovině 
duchovní. Boží vůle pro nás je, abychom prohlédli. Aby náš duchovní zrak byl ostrý, ne zamlžený.  
Ale to se neděje v jeden jediný okamžik, to je proces, kterým nás Bůh provází. 
Když se setkáme s Pánem Ježíšem, on otevře naše oči, a my vidíme svou hříšnost, svou ztracenost, to, že 
jdeme vstříc věčnému zahynutí. Tak to prožil Petr (při rybolovu) 

L 5,8 Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem 
člověk hříšný." 

 

Ale v ten samý okamžik duchovní otevření našich očí způsobí, že najednou naprosto jasně pochopíme, proč 
zemřel Pán Ježíš. Udělal to proto, aby mne zachránil. On na sebe vzal můj hřích, mé prokletí, mé odsouzení a 
daroval mi milost. Odpustil mi. Nemusím žít ve strachu, nemusím se bát Božího soudu! Bůh pro mne přestává 
být nesmiřitelný soudce, ale stává se milujícím Otcem. A to vše, pro oběť Božího Syna – Pána Ježíše Krista. On 
mne zachránil a dal mi novou identitu, nový, věčný život. 
 

Tomuto okamžiku říká Bible obrácení, nebo také znovuzrození.  
Obrátili jsme se, změnil se směr našeho života, zatímco předtím jsme šli vlastní cestou, nyní jsme vykročili na 
cestu k Bohu. Obrácení je naše rozhodnutí. Znovuzrození je stvořitelský Boží čin. On nám, kteří jsme byli mrtví 
pro své viny a hříchy dal nový život (Ef. 2,1-5). Znovu jsme se narodili, na jako se rodí děťátko pozemským 
rodičům, ale narodili jsme se z Boha (Jan 1,13). On sám do nás vložil věčný život. 
A bez tohoto znovuzrození nemůžeme mít podíl v Božím království (Jan 3,3). 
 

Od tohoto okamžiku vnímáme lidi, svět, Boha, Ježíše, smysl života, i věčnost novým způsobem. Otevřely se 
nám duchovní oči. Nedíváme se kolem sebe pouze fyzicky, ale i duchovně.  Náš život dostal nový rozměr.  
 

Na otázku Pána Ježíše: vidíš něco?, odpovídáme slovy: vidím… 
Tato zkušenost je pro nás tak silná, je to něco zcela nového, krásného, hlubokého, proniká to celou naší 
osobností. Jsem novým člověkem, minulost je odpuštěna a přede mnou je úžasná budoucnost. 

2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista… 

 

Ano, tak to je. Ale stojíme na začátku. Musíme se ještě mnoho učit. Vidíme, ale možná podobně jako ten 
slepec. „Vidím lidi, vypadají jako strom a chodí!“  
On je tím nadšen! Vidí lidi, a vídí jak chodí. Dříve si na lidi mohl jen šáhnout, teď je vidí. Pravda – on se 
dotýkal i stromů, a teď když se jeho oči otevřely, vidí podobnost. Lidé jako stromy, ale CHODÍ! 
Vidí pohyb, to dříve neznal. Jak je to úžasné!  
Ježíši, to je fantastické! Jak jsi to dokázal! Vidím siluety, vidím pohyb, vidím barvy… 
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A tak je to mnohdy s námi. Naše oči se otevřou, my jsme uchváceni tím, co vidíme. Ale to je jen první krok. 
Před námi je dlouhá cesta. Nikdo z nás nemže říci: vím vše, rozumím všemu, jsem expert na duchovní věci, 
protože Ježíše se mne dotknul a otevřel mé oči.  
Pokud to takto vnímáme, pak je v našem srdci pýcha.  
 

Apoštol Pavel říká: 
1K 13,9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; 
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 
12 Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, 
ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 

 

Možná, že tento slepý muž byl tolik nadšený, že už chtěl utíkat do vesnice všem povědět o tom, co se stalo.  
Ale Pán Ježíš to viděl jinak. Potřebuješ víc, než je vidět lidi jako stromy, i když vidíš, že dokonce chodí. 
Potřebuješ ostrý a jasný zrak, oči bez vady. Potřebuješ ještě další dotek, a uzdravuje jeho zrak dokonale. 
 

Je důležité uvědomit si, že obrácením se všechno nekončí. Potřebujeme nový dotyk Ježíše, potřebujeme nové 
poznání, potřebujeme se učit vnímat svět tak, jak ho vnímá Bůh, potřebujeme myslet a jednat jako Ježíš, 
potřebujeme rozpoznávat Boží hodnoty a neslučovat je s hodnotami tohoto věku, jak říká apod. Pavel. 

 Ř 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé 

 

Proměněná mysl, proměněné srdce, proměněná vůle – to vše je proces, kterým nás Bůh chce vést. Proto nám 
dal Ducha svatého. On nám představuje Krista, On nám zjevuje Boží vůli, On nás uvádí do veškeré pravdy, On 
koriguje, řídí náš život (Jan 15,26; Jan 16,13; Gal.5,25).  
A Bible – Boží slovo, které nám také dal Bůh, aby nás skrze něj vedl, se stává díky Duchu svatému životodární 
silou. Přestává být mrtvou literou zákona, ale duchem, který dává život (2. Kor 3. kapitola). 
 

Nebezpečí, které hrozí celé církvi, ale i jednotlivým křesťanům je duchovní pýcha. 
Je to zvláštní, že pokud se člověk upřímně a celým srdcem rozhodne žít s Bohem, pak pro něj nejsou 
největším pokušením skutky těla (Gal 5,19-21), ale duchovní pýcha (Řím 14. kapitola). 
 

Když píše apoštol Jan ve Zjevení vzkazy jednotlivým církvím, zmiňuje se tam v listu církvi v Laodikeji toto: 
18 Radím ti, abys u mne nakoupil …  mast k potření očí, abys prohlédl. 

 

Proč jim toto vzkazuje Pán církve? Protože je mezi nimi duchovní pýcha. Jsou přesvědčeni o sobě, že jsou 
bohatí – tedy duchovně bohatí, že mají vše a již nic nepotřebují. Ale Pán Ježíš je vidí jinak: ubozí, bídní, slepí a 
nazí. A proto je vybízí (verš 18): 

Zj 3,14 Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, 
počátek stvoření Božího: 
15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 
17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý 
a nahý. 
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a 
nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou. 
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho 
trůn. 
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 
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Vraťme se k našemu příběhu: 
 

Určitě jste si všimli Markovy poznámky, jak a kde probíhalo Ježíšovo setkáním slepcem.  
Mk 8,22 -23 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za 
ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" 

 

K Ježíši ho přivedli lidé z vesnice a prosí ho, aby se ho dotknul. Záleželo jim na něm. A tak jistě postávají okolo 
Rabína a čekají, co se bude dít. Pán Ježíš ale udělá něco, čemu nerozuměli. Místo aby obrátil oči k nebi, modlil 
se, vkládal na slepého ruce, udělá něco jiného. Vezme slepého za ruku, a jde se s ním projít a ostatním řekne, 
aby zůstali ve vesnici. Až když je se slepým sám, mimo dav lidí, začíná s ním jednat. 
Co asi cítil slepec, když ho lidé k Ježíši přivedli? Určitě byl rozechvělý, v srdci byla jiskřička naděje – je-li Ježíš 
tak mocný, jak se o něm říká, mohl by mne uzdravit. Ale jak to udělá, co se bude dít, co budu muset udělat 
já? Nezesměšní mne před druhými lidmi, nebude mi klást nepříjemné otázky? Tolikrát mne lidé ponížili, čeká 
mne něco podobného? A co, když mne neuzdraví, nebude z toho další trapas, další zklamání? 
 

Slyší slova svých přátel: „Mistře, prosím dotkni se ho.“  
A najednou cítí, jak se Ježíš dotýká jeho ruky, ne slepých očí, ale bere ho za ruku a odvádí pryč z vesnice. 
Věřím tomu, že tento dotek ho uklidnil. Kníže Pokoje (jak je Pán Ježíš nazýván) ho vzal za ruku, v tu chvíli Boží 
pokoj naplnil jeho ruce (Fil. 4,7). Nebude to divadlo, nebude to ponížení, Ježíš mne nepoužije jako nástroj pro 
demonstraci své moci. Cítím, že mu na mně záleží. Jeho rozechvělé srdce čeká, co se bude dít. 
 

Ano, je to tak. Když se nás Ježíš dotýká, nemusíme se bát, že nás poníží. On zná naši minulost, naše selhání a 
hříchy, ví, jací jsme, zná nás lépe, než známe my sami sebe. Ale když s námi jedná, nepostaví nás na pranýř, 
neudělá z nás exemplární případ pro poučení druhých, ale vezme nás za ruku, a v soukromí, ne na očích lidí 
uzdravuje to, co je nemocné. Proměňuje naše srdce. Když z našich očí tečou slzy pokání, když mu vyznáváme 
své hříchy, děje se to za vesnicí, ne na podiu, na náměstí, nebo před televizní kamerou.  
Pán Ježíš nás nepřišel ponížit, ale uzdravit, nepřišel nás zesměšnit, ale zachránit.  
 

 
Mar 8,25 Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. 
26 Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!" 

 

Pán Ježíš se po druhé dotýká jeho očí, a slepý je dokonale uzdraven. Vidí vše zřetelně. Teď by mohl jít a všem 
vyprávět o moci Ježíše, kázat o tom, svědčit, vybídnout druhé k víře, o odvaze přijít ke Kristu. Vždyť co více 
lidi osloví, než příběh člověka, kterého znali a který na sobě zakusil Boží zázrak. 
Místo toho mu Pán Ježíš říká: nechoď do vesnice, ale běž domů. 
 

O co jde?  
Bůh nás chce vyučovat. Ano, máme jít a svědčit o něm lidem kolem nás. On nás vysílá. Ale nejdřív nás chce 
proměnit uvnitř. A to se děje doma – v soukromí, v našem modlitebním pokojíku. 

Mt 6,6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který 
zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 

 

Tam nám Bůh ukazuje své záměry, zjevuje své pravdy, tam proměňuje náš charakter, naše postoje, naše 
pohledy. 
 

Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jak mnoho z mých postojů je ovlivněno dobou v které žijeme.  
Téměř na vše s čím se v životě každodenně potkávám, mám svůj názor. Ale když přijdu do své pracovny, 
zavřu dveře, kleknu k modlitbě a hovořím s Bohem, zjišťuji, že Boží názory a mé se často dost radikálně liší. 
Z mnoha svých názorů musím dělat pokání, a prosit Ducha svatého, aby mne naučil vnímat lidi, věci a situace 
tak, jak je vidí Bůh.  Znovu a znovu prosím: Pane Ježíši, nedopusť, abych byl převálcován myšlením této doby, 
ale abych rozuměl tomu, jak se na věci díváš Ty. 

Ř 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé 
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Pokud trochu studujete historii společenských věd, nebo filosofii a psychologii, nemůžeme Vám uniknout, jak 
rychle se mění názory společnosti na určité oblasti. Ať už je to rodina, manželství, výchova dětí, žebříček 
hodnot, nebo pohled na stáří a umírání, či naopak otázka práva dítěte na život, tedy otázka interrupcí, 
potratů… a mohl bych vyjmenovat stovky dalších témat – jak rychle se pohledy a názory na tyto věci ve 
společnosti mění. A jak rozdílné jsou v různých zemích, kulturách. 
 

Ale to, co řekl Bůh ve svém slovu je stále platné, nehledě na to, jak staré tyto výpovědi jsou. 
Ne vše je řečeno jasně a jednoznačně jako třeba přikázání: nezabiješ. (I když i to je krapánek složitější, než se 
na první pohled zdá. Stačí se podívat na Mat.5,21-22). 
A právě proto se potřebujeme učit praktikovat to, co řekl Pán Ježíš uzdravenému muži. 
Jít domů, modlit se a hledat. Studovat Bibli, hledat mezi řádky, prosit Ducha svatého aby nám otevřel 
duchovní oči, abychom porozuměli, jak myslí Bůh a pak abychom měli odvahu jeho principy přijmout pro svůj 
život. 
 
Věřím tomu, že Bůh chce, abychom rozuměli jeho myšlení. 
Vzpomeňte na učedníky, kteří šli do Emauz, Pán Ježíš jim otevřel duchovní zrak, aby pochopili Boží záměr, a 
aby pochopili, proč musel Pán Ježíš zemřít. A když se to stalo, najednou jim bylo vše jasné. Puzzle zapadlo a 
skládanka měla smysl. Pán Ježíš zemřel, ale vstal z mrtvých a žije. A díky jeho smrti jsou jim odpuštěny hříchy 
a díky jeho zmrtvýchvstání mají podíl na věčném životě! Jak je možné, že to dřív nechápali? 
 
Kolik toho z Božích plánů nechápeme my, já? 
Možná právě proto prožíváme v životě občas beznaděj, opuštěnost, samotu, depresi, únavu, vyčerpanost, 
smutek, úzkost, sevřenost – protože jasně vidíme, v jakém světě žijeme, co nás obklopuje, a kam se všechno 
kolem nás řítí, ale schází nám duchovní vhled. Neznáme pohled Boží. Nevíme, jak řekl Pán Ježíš těm dvěma 
učedníkům: že tak to mělo být. Teprve když Pán Ježíš otevřel jejich duchovní zrak, mohou s radostí svědčit: 

L 24,32 Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" 
  
 
Jsme mnohdy jako Hagar, služebná Sáry, manželky Abrahama, která bloudí po poušti a chce zemřít, protože 
ona a její syn Izmael umírá žízní. 

Gn 21,16 Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." 
Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. 
17 Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: "Co je ti, Hagaro? Neboj se! 
Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. 
18 Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ." 
19 Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 

 
A když v samotě poušti naříká, Bůh k ní promluví, otevře jí oči. Hagar i její syn jsou zachráněni. 
 
Anebo jako služebník proroka Elíše v Dótanu: 

2.král.6, 15 Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo 
město. Mládenec Elíšovi řekl: "Běda, můj pane, co teď budeme dělat?" 
16 Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi." 
17 Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci 
oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. 

Vidí jen a jen nebezpečí. Město je obklíčeno nepřátelskou armádou. Co budou dělat? Začne panikařit. Nikdo 
nás nezachrání. Běda nám, říká Elíšovi. Ale Elíša je zkušený Boží muž. On se dívá jinak – Božíma očima.  
To, co vidí fyzické oči je beznadějné, ale on ví, že nad každou situací je Bůh, který má moc vytrhnout, změnit 
situaci, vysvobodit. A opravdu – jeho duchovní oči vidí Boží ochranu. Celá hora je plná koní a ohnivých vozů 
nebeského vojska. 
Pokud se díváme kolem sebe pouze svýma očima, můžeme propadat chaosu, strachu a panice. Víra nám říká: 
Bůh má moc, a duchovní zrak tuto Boží moc vidí. Proto potřebujeme „mast k potření očí, abys prohlédl“ Zj.3,18 
Modlíme se s Davidem: 

Ž 119,18 Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. 
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Pán Ježíš se dotknul našich očí. Díky němu jsme zachráněni. Jsme znovuzrození, patříme Bohu! Proměnil naše 
srdce. Smazal naši minulost a dal nám slavnou budoucnost. Chvála mu za to! 
Ale tím to neskončilo. On se nás chce znovu dotknout. Aby proměnil naši mysl. On chce, abychom byli 
podobní jemu. V myšlení, slovech i činech. V charakteru, v lásce. 
 
A tak nám říká: jdi domů. Jdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se. 
Jde-li Ti opravdu o to, abys porozuměl Boží vůli, pak do tvého pokojíku sestoupí Duch svatý, uvede Tě do 
veškeré pravdy. Otevře Tvůj zrak, abys uviděl Boha. A jeho přítomnost promění tvé srdce. 
Není to otázka jediného okamžiku, ale je to proces. Vyžaduje to od nás pokoru, nové a nové rozhodnutí: 
Bože, nechci čerpat z principů, návodů a rad tohoto věku, ale toužím pochopit Tvou neměnnou a dokonalou 
moudrost. Protože jedině ta vede k životu. 
A tam, kde se takto modlíme, se nad námi otevře nebe. 
 
_______________________ 
 
Rad se koupu ve vaně. Často si tam beru nějakou knížku, anebo se modlím, přemýšlím a dělám poznámky ke 
kázání. Když z vany vylezu, využiji toho, že mám krásně zvlhčenou pokožku a oholím se. 
Ale tady nastává problém. Potřebuji zrcadlo, abych se viděl, jenže zrcadlo v koupelně je totálně nepoužitelné. 
Pára na něm vytvořila filtr, přes který není nic vidět. Zrcadlo vypadá jak mléčné sklo. 
Nejprve jsem to řešil tak, že jsem zrcadlo utřel. Trochu to pomohlo, ale za chvíli se zase zapařilo, a hlavně – 
bylo pak celé umatlané, plné šmouh. 
Našel jsem lepší způsob – vzal jsem do dlaní studenou vodu, a na zrcadlo jsem jí šplouchnul. Na chvíli to 
pomohlo, ale pára se na něm za chvíli začala znovu usazovat, a hlavně – všude kapalo plno vody, která z něj 
po mém zásahu stékala. 
Samozřejmě jsem věděl, že mohu otevřít okno a dveře, udělat průvan, ale to by trvalo dlouho, než by pára 
zmizela, a hlavně bych za tu dobu nejspíše nastydnul. 
Ale pak jsem přišel na způsob jak si pomoci. Vzpomněl jsem si, že Gražyna má silný fen. Strčím ho do zásuvky, 
zapnu na maximální teplotu, namířím na zrcadlo a pak pozoruji, jak pára pod náporem horkého vzduchu mizí 
a zrcadlo je nejen zbaveno neprůhledné vrstvy, ale je zároveň nádherně lesklé a čisté.  
A pára se na něj už nechytá. Mohu se v klidu oholit. 
 
Uvědomil jsem si, že tak je to i v mém životě. Mé oči na sobě mají často usazenou páru. Vidím, ale jako 
v mlze. Nerozeznávám jasné kontury, ale neuvědomuji si i to. Nemám totiž srovnání, stejně jako ten slepec. 
Někdy se snažím tuto mlhu odstranit, vymýšlím různé způsoby, ale nepomáhá to.  
Ale pokud Pán Ježíš vezme fen Ducha svatého, a namíří na mé oči, pak pára, mlha najednou mizí, a já vidím 
ostře. Vidím tak, jak vidí Bůh.  
Závoj je odstraněn, slepý vidí, krátkozraký je zbaven svého handicapu, zákal je odstraněn, Bůh otevřel můj 
duchovní zrak. 
 

2K 3,12 Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 
13 Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té 
pomíjející záře. 
14 Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a 
zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. 
15 A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. 
16 Avšak 'když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn'. 
17 Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 
18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále 
větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. 

 
 
Prosím Tě. Duchu svatý, otevři naše oči, zbav nás naší slepoty, dej, ať jsme v jednání, myšlení, slovech i 
charakteru podobni Tvému synu Pánu Ježíši Kristu. 
Amen. 
 


