06 B - 11.2.2018 – Uzdravení z malomocenství – Lv 13, 1-2.45-46 - 1 Kor
10, 31-11, 1 - Mk 1, 40-45
Ve třetí knize Mojžíšově se dozvídáme jakási pravidla pro malomocné, co
všechno musí dělat ten, u kterého se projeví zhoubné malomocenství.
A může nám z toho až běhat mráz po zádech, když si uvědomíme, do jaké
hrozné izolace se dotyčný v tehdejší době pro svou nemoc dostal.
Prakticky se stal vyvrhelem, všechny jeho obvyklé vztahy a vazby byly
přetrhány, pro společenství byl jako mrtvý.
A nejenom to. Malomocenství bylo vnímáno také jako následek hříchu, jako
Boží trest, takže dotyčný se mohl cítit i jako odloučený od Boha.
Když potom v evangeliu čteme, že Kristus vztáhl ruku, dotkl se malomocného
a uzdravil ho, tak to pro toho nemocného znamenalo vlastně vzkříšení z mrtvých.
Kristus ho nejen zbavuje zhoubné nemoci, on ho také navrací zpátky do
společnosti, obnovuje ho i po duchovní stránce, zkrátka pozvedá z trosek celý život
malomocného a dává mu zase smysl a naději.
Když dnes slyšíme tyto texty týkající se malomocenství a jeho důsledků v
biblických dobách, tak si možná řekneme, že je to extrémní zkušenost, která se nám
v současné střední Evropě 21. století může zdát na hony vzdálená.
Nicméně každý z nás do jisté míry může někdy zažívat cosi z této izolace, o
které byla řeč.
Nemusí to být žádné velké nemoci, ale mohou to být běžné, dennodenní
strasti a problémy, které z nás vysávají život, které narušují naše vztahy k bližním a
vhánějí nás do izolace a které také ohrožují naši víru v Boha a naději do budoucna.
V takových situacích potřebujeme důvěru toho malomocného, potřebujeme se
obracet ke Kristu, aby on se dotkl našich zranění a nemocných míst, aby nás
vysvobozoval z našeho umírání, obnovoval nás a navracel k plnohodnotnému životu,
aby nás povzbuzoval k odvaze a naději.
Potřebujeme tato očistná setkání s Kristem, abychom mohli být dovedeni k
poznání, že všechno v našem životě má smysl, nebo lépe řečeno, může nabýt
smyslu, protože Bůh má dostatek autority a moci k tomu, aby dal smysl všemu, co
jsme ochotni před ním otevřít a jemu svěřit.

