Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 19. augusta 2018 – 12. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 327; 342
Text: L 7, 36 – 50
„36Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním.
37A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom,
priniesla alabastrovú nádobu masti, 38odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu
slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou.
39Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a
aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. 40Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti
niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! 41Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol
dlžen päťsto denárov a druhý päťdesiat. 42A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom.
Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? 43Šimon riekol: Domnievam sa, že ten, ktorému viac
odpustil. A On odpovedal: Správne si rozsúdil. 44Nato obrátil sa k žene a Šimonovi riekol:
Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala
mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. 45Nepobozkal si ma, ale ona, ako som vošiel,
neprestala mi bozkávať nohy. 46Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi
nohy. 47Preto hovorím ti: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa
však málo odpúšťa, málo miluje. 48A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. 49Vtedy tí, čo
spolu stolovali, začali si hovoriť: Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? 50On však povedal
žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Stránky Biblie sú popísané mnohými obrazmi ale aj konkrétnymi situáciami. No hádam
najzaujímavejšie je to, že za tými obrazmi a situáciami sú konkrétni ľudia. Dnes máme pred
sebou tiež jeden obraz človeka – ženy. Nie „obyčajnej“ ženy, ale ženy hriešnice.
Predpokladáme, že v Ježišovej dobe vďaka prísnym náboženským zákonom, poriadkom,
nariadeniu a kultu morálnosti nebolo ťažké označiť človeka za hriešneho. Niekedy stačilo
málo, napríklad byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a človek sa dostal centra
morálnej a náboženskej kritiky so všetkým dôsledkami a neraz i „primeraným“ trestom. Žena
hriešnica, ktorá je objektom našej pozornosti, nám takýto príklad ponúka. Dnes sme vtiahnutí
prostredníctvom

ženy

hriešnice

do

príbehu

viery

a odpustenia.

Status

hriešnice

pravdepodobne získala pre hriešny spôsob života. Zlo, pohŕdanie, znižovanie ľudskej

dôstojnosti, duchovné traumy, ktoré si ľudia musia vytrpieť, často súvisia s hriechom, ktorého
sa človek dopustil. Žiaľ, pre tento svet neplatí absolútna rovnica: urobil si zlo a hriech budeš
mať za to trápenie, starosti, trest a problémy. Koľko ľudí koná zlo a hriech a majú sa v tomto
svete celkom fajn. Žena hriešnica je v nepríjemnej situácii. Okolie ňou pohŕda. Ježiš však robí
veľké gesto, keď ju, ženu s pochybným a hriešnym životom, dáva za príklad svojmu
hostiteľovi – farizejovi. Za každým hriechom a zlobou treba vidieť nedostatok lásky. Žena
hriešnica svoj pocit nedostatku lásky kompenzuje bežným činom služby. Bol to bežný zvyk
umyť unavenému pocestnému či hosťovi nohy. Jej čin má však pridanú hodnotu lásky a
uvedomenia si hriešneho stavu. Neviem, kto sa tejto situácii cítil nepríjemnejšie – farizej,
ktorý pozval Ježiša k stolu, alebo žena hriešnica? Jedno je však isté: Ježiš akceptoval ženu
hriešnicu, ktorú by mnohí najradšej ukameňovali. Nuž, kto je za nás bez viny, nech prvý hodí
kameň. Univerzálnosť Ježišovho gesta presahuje všetky časové dimenzie, aby sme si aj my
uvedomili, že skrze vieru v Ježiša Krista, Jeho lásku a milosť máme aj my odpustenie.
Odpúšťajme si aj my navzájom. Amen.

Modlitba:
Bože! V pokore a bázni pred Tebou sa skláňame, lebo si uvedomuje svoju hriešnosť ale aj
Tvoju veľkú milosť. Tvoja láska prekonáva bariéry hriechu, závisti, pokrytectva a pozýva nás
na cestu odpustenia. Tento výnimočný pokoj, ktorý získavame v dare odpustenia, nám dáva
chuť k životu. Prosíme o Tvoje požehnanie a pokoj, prameniaci zo vzájomného odpustenia.
Amen.
PaedDr. Dušan Havrila, PhD., zborový farár v CZ ECAV Košice a konsenior Košického
seniorátu

