HOMILIE 4. NEDĚLE POSTNÍ A
Kdo vidí a kdo je slepý?
Stařenka podstoupila transplantaci rohovky. Domů dostala oční kapky
v obdobných flaštičkách. Dcera jí je označila: flaštička číslo 1 a flaštička
číslo 2. Po týdnu šla babička na kontrolu. Sestřička jí změřila oční tlak
a potom se zeptala: „Jaké léky berete?“ Babička odpověděla: „Kapky číslo
jedna a kapky číslo dva.“ To, že starý člověk nevidí, je pochopitelné. Ale
vidí srdcem - nosí v sobě životní moudrost. Tělesné oči jsou slabé, ale
oči srdce jsou živé. Ježíš potřel slepci oči blátem a řekl mu: „Jdi se umýt
v rybníku Siloe… Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.“
Sv. Augustin píše: „Ježíš mu položil bláto na oči a víru do duše.“
Kdo je vlastně slepý a kdo vidí? Evangelium ukazuje ty, kteří jsou očima
zdraví, ale slepí na duchu. Na světě je mnoho těch, kteří vidí, ale zároveň
jsou slepí, neboť nevidí podstatu věcí a událostí. Povrchní pohled může
být doprovázený hněvem a zlostí. Pohled do hloubky je jiného druhu člověk se ztiší a ptá se: Pane, kdybys ty byl na mém místě, co bys
dělal? Tato schopnost nahlížení pomáhá vidět jinak.
Podporuje to i biblický příběh o volbě krále Davida. Jesse měl sedm
synů a prorok Samuel vybíral, který z nich bude „Hospodinův pomazaný“.
Konkurz dopadl tak, že všech šest mladých fešáků bylo odmítnuto.
Samuel si zavolal posledního, kterého přivedli z louky, aby ho pomazal
za krále nad Izraelem. Bůh nehledí jako člověk. Člověk soudí podle
zdání, Hospodin vidí do srdce (1 Sam 16, 7). Poselství evangelia nás zve
vyznat: „Ježíši, i moje oči potři, abych správně viděl a usuzoval! Když ty
budeš v mém životě, najdu mnoho řešení“. Přísloví říká: Odděl řeku
od pramene a zmizí beze stopy. Odlom větev ze stromu a uschne. Vyhoď
rybu na břeh a zahyne. Když se člověk odloučí od Boha, nemůže
správně vidět, komunikovat, usuzovat. Pouze v jednotě s ním
dostáváme život i světlo pro naše dny.

