6_ mezidobí B
AI První část mše svaté se nazývá bohoslužba slova. Skládá se ze tří čtení. První
je starozákonní, pak jsou to Listy (především svatého apoštola Pavla) a
evangelium. Někdy si možná řekneme: je třeba číst i Starý zákon? Je nám
vzdálený a někdy mu ani nerozumíme tak, jak evangeliím. A právě dnešní neděle
nás poučuje, že je to velmi potřebné. Můžeme vidět jak se řešily některé situace
ve Starém zákoně a jak je řeší sám Ježíš.
KE Hlavním problémem je vztah k malomocným.
DI Právo Mojžíše mělo přísně vyjádření ve vztahu k malomocným. Museli bydlet
sami a pobývat mimo tábor. Pokud šli kolem lidé, museli volat: "Nečistý, (jsem)
nečistý". Tato nařízení vycházely z péče o svatost Boha a jeho lid. Nic nemocné
a nečisté se nesmělo přiblížit k živému Bohu.
V evangeliu vidíme, jak se k malomocnému choval Ježíš. Přišlo mu ho líto.
Vztahuje nad něho svou ruku. Dotýká se ho a uzdravuje. Bylo to v době, kdy byli
všichni přesvědčeni, že kdo se dotkne malomocného se stejně nakazí a stane se
nečistým. I takový člověk byl vyloučen z kultu Božího.
Ježíš koná tak, neboť ví, v čem spočívá největší "malomocenství" člověka. Ne
ve vyrážce na těle, ale v tom, co vychází ze srdce člověka (srov. Mt 15, 11 nn).
Tedy v hříchu. (Připomeňme si homílií minulé neděle – „tělesné nemoce
a duchovní nemoce“ = hříchy a choroby, nemoce; uzdravovatel a lékař.)
PAR Pokud se možná pokládáme za horlivé křesťany, tak nás snad napadlo, že
bylo by to velmi dobré, kdybychom i dnes měli Mojžíšovo právo. Kdyby u nás
mohli vytvořit nějaké zařízení, kde bychom zavřeli mnoho veřejných hříšníků,
aby neotravovali svět. Jenže situace je podstatně jiná. Dnešní "malomocní"
hříšníci se pokládají za pány světa a do ohrad by chtěli nahnat nás, kteří
ohlašujeme Ježíšovo evangelium. A možná je to tak dobré, že musíme žít spolu s
rozličnými hříšníky. Neboť podle postoje Ježíše, jen takto jim můžeme pomáhat.
Možná ne všem, neboť ani všichni malomocní za dob Ježíše nekřičeli za Ním,
aby je očistil, nýbrž pouze jeden. Pokud se nám podaří obrátit alespoň jednoho
hříšníka, tak i to je důvod těšit se a děkovat za to Bohu.
MY Abychom to dokázali, musíme se více zajímat sami o sebe, jak o hříšníky
kolem nás. Dnešní evangelium se dotýká církve a každého z nás. Jakkoliv nám to
zní nepříjemně, i my všichni musíme prosit Ježíše: "Pokud chceš, můžeš mě
očistit". I my všichni jsme hříšníci a potřebujeme uzdravení. Před Bohem
nebudeme žít nikdy v pravdě, pokud neuznáme svou hříšnost. Nebudeme nikdy
kvalitní křesťané, pokud nepocítíme Ježíšovo milosrdenství. Jen, když se mi
očistíme, mohu očišťovat druhé.
ADE K různým problémům se dnes lidé vyjadřují různě. Rozličně se vyjadřují i
na malomocenství dnešní doby. My se vyjadrujme tak, jak to chtěl Ježíš. On jim
pomáhal. (Málomocný – má málo moci, síly). Prosme o sílu samotného Krista,
abychom pomáhali zmírňovat malomocenství dnešní doby. Amen

