6. neděle v mezidobí

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit.
Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn:
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines
oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví."
On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do
města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Přes-to však chodili k němu lidé odevšad
Mk 1, 40-45

ZAMYŠLENÍ I:
Malomocenství je v Bibli jedním z nejhorších neštěstí, které mohou člověka potkat. Malomocný je jako
„mrtvé narozené dítě“, „chodící mrtvola“. Jeho uzdravení se přirovnávalo vzkříšení mrtvého. Malomocní
museli žít odděleně – už samotné setkání s nimi znečišťovalo. Rabínská teologie považovala malomocenství
za Boží trest, a následkem toho viděla v malomocném hříšníka. Pro lepší představu bychom malomocenství
dnes snad mohli srovnat významem třeba s nemocí AIDS. Evangelium vykresluje Ježíše „s lidskou tváří“ a s
lidskými city: pohnut soucitem Kristus vztáhl ruku a nemocného uzdravil. Zákaz rozhlašovat zázrak se má
opět chápat na pozadí toho, že jen po ukřižování a vzkříšení je možné „správně poznat Kristovu identitu“. A
teprve pak nastává čas hlásání.
V textu nacházíme důležitá slova: „měl s ním soucit“. To znamená, že se Ježíš dokázal vcítit do toho, co
druhý prožíval.
Jak jsme na tom my? Dokážeme i my soucítit s tím, kdo se raduje? Nebo s tím, kdo pláče?
Nežijeme pouze uzavření ve svém malém světě svých prožitků, svých radostí a těžkostí?
Mít soucit s druhým je také často cesta k jeho i našemu uzdravení, k nalezení správné cesty, k správnému
rozhodnutí.

ZAMYŠLENÍ II:
Byli jste někdy nemocní? Nebylo vám dobře a moc jste si přáli, abyste mohli zpátky mezi kamarády?
Určitě jste doufali, že čaj s medem vás co nejdříve uzdraví a bude vám zase hej.
Možná jste se někdy setkali s člověkem, kterému nebylo dobře, byl smutný, něčím se trápil. Byl také
nemocný, ale jinak.
Co může být příčinou takové „nemoci“? Jak se takový člověk může uzdravit? Kdo mu může
pomoct? Co nám o tom říká dnešní evangelium?

Video k nedělnímu evangeliu na Youtube od P. Romana Vlka
https://www.youtube.com/results?search_query=vl%C4%8D%C3%AD+doup%C4%9B

Zpracovalo děkanátní Centrum pro rodinu Uherský Brod
Inspirováno na : www.Kanan.cz , www.detivira.cz, www.liturgieprodeti.cz

Ježíš vykonal mnoho zázraků, jimiž uzdravil nemocné – o jednom z nich, který byl malomocný, čteme v
dnešním evangeliu. Tento člověk potřeboval k tomu, aby za Ježíšem přišel a byl uzdraven, dvě důležité
vlastnosti.
Pokud nevíte, které to byly, dozvíte se to z tajenky křížovky ….

K Ježíšovi přišel jeden _____ (5) a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit.
_____ (8) _____ (10), dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl
očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu _____ (4): „Ne _____ (11) někomu o tom _____ (2)! Ale jdi,
ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na _____ (9).“ On odešel, ale začal to
_____ (3) rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl _____ (1) vejít do města, ale _____ (7)
venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) _____ (6).

Dnes jsme četli, jak lidé chodili za Pánem Ježíšem na opuštěná místa. I rodina dole chce jít za Pánem
Ježíšem. Pomůžeš jim najít cestu tak aby se vyhnuli všem lákadlům, která je od něj odvádějí?

