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Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek,
tegyetek mindent Isten dicsőségére. (1 Kor 10,31)

Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: "Ha egy embernek a bőrén
dussadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet
gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik
paphoz.
Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tiszt átalannak,
mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa
meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és
kiabáljon: "Tisztátalan, tisztátalan!" Ameddig a betegsége tart, addig
tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönülve, tartózkodjék a
tárboron kívül."

Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére.
Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg,
mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami
nekem kasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.
Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdreborult előtte, és így
kérlelte: "Ha akarod, te meg tudsz tisntítani engem!" Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezéz, megérintette, és azt mondta neki:
"Akarom! Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal:
"Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd
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meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte
áldozatot, bizonyságul nekik."
Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba,
inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.

A mai három olvasmány olyan, mint egy szárnyas oltár három táblája. Középen
a második olvasmány: Krisztus tanítványaiként felelősek vagyunk az egész
közösség épségéért és jólétéért.
Az egyik oldalon áll az első ószövetségi olvasmány: régen, amikor még nem
voltak modern orvosi lehetőségek, akkor a társadalom csak úgy tudta megvédeni
magát a leprásoktól vagy más fertőző betegektől hogy kitaszította őket a
közösségből. A lepra tehát kettőt jelentett: egyrészt tehetetlenséget a test
előrehaladó szétoszlása ellen, másrészt: teljes emberi-szociális izolációt és ezzel:
társadalmi halált.
A másik oldalon a harmadik olvasmány áll, jó hír a kiközösített gyógyulásáról.
Jézus új megoldási móddal szembesít bennünket ahogy ezt a problémát
kezelhetjük: az eddig tapasztaltakkal ellentétben Jézus nem tér ki a tisztátalanság
elöl. A kitaszítotthoz megy, megérinti – közösséget ajánl fel neki. Ezáltal
meggyógyul a beteg. Tehát nem a kiközösítés szabadítja meg a közösséget a
tisztátalanságtól, hanem a "tisztátalan" felismerése és magához kapcsolása.
Önmagában senki és semmi nem tisztátalan, mert Isten jól csinálta a teremtést és
mindent, amit magában foglal (ld. Teremtés – a Biblia elsö könyve – "És Isten
látta, hogy mindaz, amit teremtett jó"). Tisztaság, tisztátalanság olyan címkék,
amiket az ember ad. Jézus elénk élte, hogyan kell viselkednünk: mindig újra túl
tudta tenni magát azokon a falakon, amiket az emberi címkézés állított.
Ma az igazi leprások eltűnő kisebbséget alkotnak; a mai kitaszítottak más nevet
viselnek: betegek, akiket a kórházakban, otthonokban felejtettek, vegetáló
egzisztenciák, prostituáltak, a jóléti társadalom kifosztottjai, vendégmunkások,
büntetett előéletűek, pszichopaták, hemophiliások ... a listát még hosszan
lehetne folytatni, mert különféle szempont szerint mindannyian kitaszítottak
vagyunk – a gazdagok a szegények számára, a haladók a konzervatívoknak – és
fordítva.
De aki ezt éli "nem hozzánk tartozol, más vagy", az nem értette meg Jézus
üzenetét. Ezzel ellentétben lehetséges, hogy az, aki Jézussal kapcsolatban érzi
magát, az csodálatos dolgokat visz végbe. Mert tudja, hogy Isten előtt mindenki
egyenlő és mindenkit szeret, és nincs számára kiközösítés. Mindenkinek kezét
nyújthatja és bevonhatja a közösségbe. Ismerjük ezt a belső tartást, de csak
nagyon elégtelenül tudjuk megélni, megvalósítani, így mindannyian rászorulunk
gyógyításra. "Jézus, érints meg és mondd: Akarom – tisztulj meg!"


