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Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa
obrátil a žil

Drahí bratia a sestry!
Dnes na piatu nedeľu nám sv. Cirkev pripravila v evanjeliu príbeh o cudzoložnej žene. V Starom
zákone sa nevera trestala ukameňovaním, keď sa to niekto dozvedel a udal. Takmer všetky ťažké
hriechy sa trestali smrťou. To preto, aby sa ľudia báli a odnaučili sa len tak ľahkovážne spáchať
ťažký hriech, teda vo vážnej veci neposlúchať Boží zákon. Preto dnes, keď niektorí zákonníci
a farizeji priviedli ženu na verejné miesto, aby ju ukameňovali, tak si plnili iba Boží zákon. Ale ešte
skôr, ako ju usmrtili, spýtali sa Ježiša, čo majú s takou ženou robiť. Ale to len preto, aby ho
pokúšali, lebo poznali jeho veľkú lásku k hriešnikom. Chceli, aby ju neodsúdil, ale tým, by porušil
Boží zákon. Ale Ježiš mlčal, neodpovedal hneď na ich otázku. Veď Ježiš neprišiel „zákon zrušiť,
ale ho naplniť.“ Preto keď na neho aj naďalej naliehali, povedal im v tomto duchu: „máte pravdu,
podľa zákona, by mala byť ukameňovaná, lebo sa ťažko prehrešila proti Božiemu nariadeniu. Ale
ja tu akurát píšem na zem vaše hriechy, ale to ste si samozrejme nevšimli, lebo ste opojení len
ľudským súdom a odsudzovaním, pričom vy ste sa dopustili mnohí, teda všetci, ktorí tu stojíte
a dvíhate kamene, podobné hriechy, aj keď v skrytosti, a možno ešte aj väčšie. Ale ja vás
neodsudzujem, ani ich nezverejňujem ako vy, lebo som neprišiel súdiť, ale spasiť, čo zahynulo.
Tí, ktorí tam stáli sa zrazu zastavili, lebo videli, že
Ježiš videl do ich sŕdc. A preto pomaly zložili
kamene, ktorými boli pripravení ukončiť život
úbohej hriešnici, a postupne opustili toto miesto
starého zákona a ľudského súdu.
Ako vidíme Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale iba jeho
tvrdosť, teda niektoré veľmi ťažké bremená trestov
za hriechy, a tak prejaviť svoje nekončené
milosrdenstvo a súčasne uľahčiť cestu hriešnikovi spoznať svoj hriech, oľutovať ho a obrátiť sa.
Zanechať hriech a začať opäť odznova. Ježiš
nechce bagatelizovať, či zrušiť zákon a prikázanie.
Naopak. Ježiš len neodsudzuje hriešnika, ale
hriech určite áno. Veď ako poznáme Ježiš nemá
„zaľúbenie v smrti hriešnika, ale aby sa obrátil
a žil.“
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Preto Ježiš oslovuje hriešnicu,
a hovorí jej slová odpustenia,
„Ani ja ťa neodsudzujem, ale
choď a už viac nehreš.“ Lebo
videl do jej srdca, videl jej
ľútosť. Ježiš tak zjavuje týmto
príbehom a postojom
k hriešnici aj nám svoje
nekonečné milosrdenstvo
a možnosť nápravy a
obrátenia.

Ale aj to, že vlastným úsilím si
nemôžeme u Boha získať spravodlivosť, lebo to nie je možné. Celý Starý Zákon bol dostatočne
dlhým svedectvom, že človek potrebuje odpustenie hriechov nie na základe vlastnej
spravodlivosti, ale spravodlivosti, ktorá pochádza od Boha, a ktorú nám priniesol a zaslúžil
Kristus, naša spravodlivosť. Ako to píše dnes Pavol Filipanom. Preto sa Pavol usiluje túto
spravodlivosť získať, doslova beží za ňou, uháňa za ňou, za touto víťaznou cenou v Kristovi
Ježišovi. Pritom zabúda na to, čo bolo, čo je za ním. Teda mysľou a citom sa odpútava od
bremena výčitiek a nostalgického, či doslova pesimistického stavu po hriechu. Pavol píše, že kvôli
tomu chce čím lepšie poznať Ježiša Krista, hlavne poznať moc jeho zmŕtvychvstania. Lebo práve
Kristovo zmŕtvychvstanie je nádejou jeho osobného zmŕtvychvstania zo smrti hriechov, aby mohol
dosiahnuť stav nového neba a novej zeme, kde už smrť nevládne, jednoducho jej už niet. Pavol
totižto vidí v Kristovi veľkú vznešenosť a hodnotu. Lebo zostať v smrti hriechu je najstrašnejší
a najbezvýchodiskovejší stav človeka na zemi. Preto ako hovorí Ježiš: „Keby aj celý svet človek
získal, a duši svojej by uškodil, čo dá človek ako výmenu za svoju dušu?
Preto Pavol všetko považuje okrem Krista za odpadky. Hovorí: „Bratia, všetko pokladám za stratu
pre vznešenosť poznania Krista Ježia, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za
odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti.
Preto je toto pôstne obdobie pred veľkonočným slávením Kristovho zmŕtvychvstania jedinečnou
príležitosťou neposudzovať iných a držať sa pre iných prísnosti zákona, ale zahliadnuť do hĺbky
svojho svedomia a tam poznávať svoj skutočný stav pred Bohom. Teda ako ho Boh vidí, nie ako
ho chcem vidieť ja. Táto doba je jedinečnou
možnosťou sa rozhodnúť s Kristom spolu
zomrieť, teda zomrieť svojmu hriechu, povedať
si už viac nechcem hrešiť, už sa viac nechcem
ťažkým hriechom a prestupovaním Zákona
dostávať do stavu duchovnej smrti, hriešnej
hniloby a všetkého zápachu, ale prijať to, čo
Kristus sám ponúka: „Hľa ja tvorím čosi nové,
teraz to klíči, nebadáte? Áno, na púšti urobím
cestu, a rieky na pustatine.“ Stačí len prijať
túto milosť. Pre ňu sa rozhodnúť.
Myslím že niektorí majú práve problém neísť na
sv. spoveď len preto, lebo sa nechcú zmeniť,
nechcú prestať hrešiť, nechcú sa skutočne
obrátiť, a niečo so sebou robiť. Ale aj tu Kristus
ponúka svoju pomoc, keď o to prosíme, keď sa
za to modlíme. On je alfa i omega, teda
začiatok a koniec. Teda On nám môže darovať tento nový začiatok, teda silu rozhodnúť sa prestať
hrešiť.
Iní by sa možno aj prišli vyspovedať, ale si myslia, že oni akokoľvek by sa chceli zmeniť, nejde to.
Ale práve preto sa potrebujem vyspovedať a prijať nové srdce a jeho nového Ducha, aby sme boli
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schopní menej upadať do týchto hriechov, lebo
vlastnou silou sa nám to určite nepodarí. A keď
padneme a často padneme, podľa príkladu
mnohopočetných pádov na krížovej ceste
Ježiš opäť vstáva, silou svojej božskej lásky
a moci, aby pokračoval svoju cestu poslušnosti
a vernosti až do konca. Tak aj my, vystavení
pokušeniam a slabostiam tela, aj keď v úsiliach
a bojoch nepadnúť padneme, s jeho pomocou,
predovšetkým s pomocou jeho sviatostnej
milosti máme šancu opäť vstať a pokračovať
tým správnym smerom. Až do konca, aj keď by
mali naše telesné či duchovné sily stále viac
a viac slabnúť. Len nesmie nikdy oslabnúť naša
viera a dobrá vôľa ísť ďalej.
A vy ktorí nemáte problémy so svätou
spoveďou, pravidelne sa spovedáte a chránite
sa od ťažkého hriechu, pomáhajte svojou
modlitbou, obetami a hlavne sviatosťami týmto
slabým ovečkám Kristovho stáda sa kajať
a začať nový život.
Áno, dobrotivý Boh nás za naše ťažké hriechy
nezabíja, ale dáva stále čas na to, aby sme sa
úprimne kajali a žili v novosti života. Prosme o
tieto potrebné milosti. Amen.

