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Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě 
očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“           
A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, 
poslal jej ihned pryč a nařídil mu: „Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž 
se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ On 
však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl 
veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili 
k němu odevšad. 
 
    Sestry a bratři, v tomto třeskutém mrazu jsme si mohli vyposlechnout hřejivé 
slovo evangelia. A hlavně v dnešní době slovo smysluplné a naděje plné. Už po 
několikáté jsme slyšeli o uzdravení nemocného. Jakmile začal Ježíš veřejně 
působit, vyvolil své učedníky a projevuje se kázáním a uzdravováním. Když se 
tady scházíme o nedělích, mohli bychom si myslet, že Ježíš si také dával 
několikadenní pauzy. Není tomu tak. Tato uzdravování Ježíš koná v rozmezí 
několika hodin, několika dnů. Když si toto uvědomíme, vidíme jak významnou 
pomocí zahrnul Ježíš své okolí v krátkém čase. A odejde-li na chvíli do samoty, 
tak kvůli tomu, aby se modlil, aby načerpal duchovní sílu. 
     Když jsme dnes začali čtením ze Starého zákona, z kniha zákona, tak jsme si 
možná úplně neuvědomili, že tam duchovní zážitky nebývaly individuální. Židé se 
cítili pevně spojeni s ostatními, s celým národem. To mělo a má své výhody, ale i 
nevýhody. Je to však zcela opačné pojetí, kdy náboženský život je dnes odsouván 
do sféry privátní. Tehdy nemocný procházel těžkou zkouškou. Nemohl držet krok 
s ostatními na pochodu, ve válce, v práci, ve společenském styku. Proto si musel 
připadat jako vyřízený, opuštěný. A taky mnohdy byl.  A prosí-li starozákonní 
člověk o uzdravení Hospodina, dělá to často hlavně proto, aby jej mohl zase 
chválit uprostřed živých a aby nebyl vyhnán pryč. Největší radostí bylo, když se 
mohl znovu objevit v chrámě. Zdá se, že tam byla vždy skupina těch, kdo přišli 
poděkovat Bohu za uzdravení. 
               Zákon, který připomínalo vstupní čtení, říkal o postiženém 
malomocenstvím: Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na 
hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat: Nečistý, nečistý! Po všechny dny, 
co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí 
bude mimo tábor. 
     Nikoho v Izraeli by nebylo napadlo brát tento předpis na lehkou váhu. Toto 
přikázání nakonec nebylo nepochopitelné; vždyť Izrael měl být pro Hospodina 
čistým lidem. Proto se obdobně jako mrtví. Proto se považovalo za stejně těžké 
osvobodit malomocného z jeho malomocenství, jako vzkřísit mrtvého k životu. 
     Jak mimořádnou věcí bylo uzdravení z malomocenství, můžeme poznat už z 
toho, že v celém Starém zákoně se tradují jen dvě takováto uzdravení: uzdravení 
Mirjam, kvůli níž Mojžíš volal k Hospodinu, a uzdravení Naamána za přispění 
proroka Elíši. 
     
 
 



 
 
 Osvobodit od malomocenství mohl pouze Bůh. Jak veliká tedy musela být důvěra 
malomocného nejen v Ježíšovu dobrou vůli a uzdravující moc, ale i v Ježíšovo 
spojení s Bohem, když přišel a řekl: Chceš-li, můžeš mě očistit! Mirjam musela na 
své uzdravení čekat sedm dní, Naamán se musel sedmkrát umýt v Jordánu, zde 
byl však malomocný okamžitě zdráv. Nic nemohlo působivěji ukázat, že s Ježíšem 
byl Bůh, aby se smiloval nad těmi, kteří již žili ve stínu smrti. 
    A když tedy plně přepneme na evangelní příběh, tak Ježíš zakazuje 
uzdravenému něco říkat a tím ukázal, že mu nejde o rozšíření své pověsti, ale o 
blaho právě toho jednoho člověka. Tím, že uzdravený nemlčel, ale všude o tom 
vyprávěl, pak má za následek, že Ježíš odchází do ústraní. Co z toho plyne za 
poučení? Ne, každý, kdo si myslí, že musí neustále zcela otevřeně vykládat, co s 
ním učinil Pán, jaký zázrak, umožňuje Ježíšovi, aby se setkal s lidmi, jak to on 
chce. Ano, ten malomocný byl uzdraven a tím se mohl vrátit do společenství. 
Chápeme, že byl tak plný radosti, že o tom všude mluvil, neuvědomil si však, že 
svou neposlušností posílá svého zachránce do odloučení. Ježíš i tento úděl 
poslušně přijal… 
    Vidíme taky, že bylo jedno, jestli postižený malomocenstvím byl v jádru dobrý 
či špatný člověk, jestli se něčím provinil či nikoliv, bohatý nebo chudák, vnější 
rituální čistota určovala svatost a když to nadneseme, tak hygienická pravidla 
byla výše než svědomí.  
     Nepřipomíná vám to něco? Dnes přece žijeme v módu protiepidemiologických 
opatření, hygiena určuje a bude určovat, co smíme a nesmíme, které komodity 
můžeme zakoupit a které ne, které služby využívat a které ne- a je to v našem 
zájmu. Aby se virus nešířil tak rychle a nemocnice nebyly přecpané. Jen pár 
papalášů si samozřejmě dělá, co chce, protože to tak bylo vždycky a nic a nikdo to 
nezmění. Právě proto máme jako  křesťané lpět nejen na vnějších věcech, 
které jsou církví předepisovány, ale musí být v souladu s kultivací našich 
srdcí. Má to vycházet z víry, že Ježíš zachraňuje od zla, že na sebe bere naše 
slabosti a bolesti a zachraňuje od fyzického zla i smrti. 
    Ano, tento Ježíš je služebník, který čistý vzal na sebe naše hříchy a skončil za 
branami Svatého města na kříži jako zločinec. A přece je to Svatý Boží. Když před 
ním dokážeme v pokoře pokleknout, může nám pomoci, ale máme chuť prosit? 
Asi tady nikdo netrpíme malomocenstvím, ale máme své nemoci, máme své 
neduhy na těle i na duši, trápíme se, trpíme a mnohdy s tím ani nechceme 
předstupovat před lékaře ani před své nejbližší, abychom se zbytečně 
neodhalovali, abychom neobtěžovali, abychom si zachovali status člověka 
zdravého, plnohodnotného, co mu vlastně nic moc není. Bohu můžeme říci 
vše. 
    Možná, že jsme schopni tohoto činu až v ten nejposlednější okamžik, kdy jde 
opravdu o život.  A tady nezbývá než vyslovit: Chceš-li, můžeš mě očistit. To je 
okamžik, kdy poznáme Ježíšovo srdce. Takovou upřímnou touhu po čistotě Bůh 
nepřehlíží. Ale asi jenom on je schopen bezmezné lásky, která přijímá, očišťuje a 
zachraňuje. My se mu máme snažit podobat.     
 

 

 

    


