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AI Na začiatku hodiny sa chlapec postaví a pýta sa učiteľky: "Prosím, 
pani učiteľka, môžem byť potrestaný za to, čo som neurobil?" Učiteľka 
často pripomínala deťom, že môžu byť potrestané za zlé veci, ktoré 
urobili. Tak chlapcovi odpovedala: "Nie, nebudeš potrestaný za to, čo 
si neurobil." Chlapec víťazoslávne povedal: "To som rád, pani 
učiteľka, lebo som si neurobil domácu úlohu." Učiteľka však využila 
situáciu a povedala: "Môj drahý, nebudeš potrestaný za to, čo si 
neurobil a čo si nebol povinný urobiť. Ale za domácu úlohu, ktorú si 
mal urobiť a neurobil si ju, budeš potrestaný. Keďže si však tentoraz 
postupoval s dôvtipom, odpustím ti." 
KE Dnešné evanjelium nám pripomína, že Boh je Bohom, ktorý dáva 
ďalšiu šancu na nápravu. Ježiš nás k tomu povzbudzuje slovami: 
"...hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne 
zahyniete." 
DI V prvej časti evanjelia sa Ježiš snaží vysvetliť svojim poslucháčom 
vtedajšie presvedčenie, že čím väčší hriešnik, tým potupnejšie 
utrpenie a smrť. Ježiš vysvetľuje, že ľudia sa nemajú porovnávať s 
inými ľuďmi. Skôr majú využiť svoj čas na to, aby žili tak, aby ich 
nepostihol žiadny trest.  
V druhej časti evanjelia Ježiš povzbudzuje, že čas na obrátenie sa 
vzťahuje tak na vodcov Izraela, ako aj na obyčajných ľudí. Ježiš 
ukazuje, že Boh je veľmi trpezlivý, ale je nevyhnutné, aby ľudia 
neodkladali čas na svoje obrátenie. Ich viera nemá byť pasívna, ale 
veľmi živá a aktívna. 
Pred tromi rokmi 18. marca 2019 sa objavil na stránke Vatican News 
tento článok: "Nebojme sa to povedať: Cirkev dnes potrebuje hlbokú 
reformu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom nášho obrátenia", hovorí 
kardinál Robert Sarah. Kardinál vstúpil do diskusie o súčasnej kríze 
Cirkvi. Pozerá sa na ňu z pohľadu bežných veriacich a veľkého 
množstva veriacich kňazov. 
Ďalšie odhalenia ľudských slabostí v Cirkvi otriasajú vierou katolíkov 
a vrhajú tieň podozrenia na duchovenstvo. Kardinál Sarah chce 
obnoviť dôveru a pokoj. "Nepodliehajte pochybnostiam, vytrvajte v 
učení Cirkvi, buďte vytrvalí v modlitbe; v Cirkvi bude vždy dosť svetla 
pre každého, kto hľadá Boha". Súčasnú krízu kardinál však neberie 
na ľahkú váhu. To, čo sa deje, vidí veľmi radikálne. Škandály, ktoré 

vychádzajú na povrch, vidí cez prizmu Judášovej zrady. Je to zrada, 
ktorá sa dnes napĺňa, ale bola pripravená a spôsobená mnohými inými 
zradami, menej viditeľnými, jemnejšími, ale tiež hlbokými. "Opustili 
sme modlitbu a vrhli sme sa do prúdu aktivizmu", píše kardinál Sarah. 
"Hanbíme sa za Ježiša, jeho zjavenie a morálne učenie. Aby sme 
zažiarili pred svetom, spochybnili sme zjavenú pravdu a zbavili 
morálku jej zmyslu. Niektorí kňazi si nárokujú právo na súkromný 
život, zatiaľ čo iní zachádzajú tak ďaleko, že si nárokujú právo na 
homosexuálne správanie", pokračuje kardinál Sarah. Hovorí, že 
podstata krízy je predovšetkým duchovná, kríza viery. Diabol sa však 
snaží, aby sme sa snažili riešiť krízu výlučne ako problém ľudskej 
inštitúcie. "Ak chcete pozdvihnúť Cirkev, padnite na kolená," píše 
kardinál a zdôrazňuje, že modlitba musí byť prvou odpoveďou na 
dnešnú situáciu. Takúto krízu totiž nemožno prekonať len ľudským 
úsilím. 
MY Clive Staples Lewis napísal knihu Rady skúseného diabla. Starší 
veľmi skúsený diabol skúša mladšieho, ako dokáže odvracať ľudí od 
viery v Boha. Mladý neskúsený diabol má svoj prvý pokus: "Budem 
ľuďom nahovárať, že Boh neexistuje." "To nie je pravda. Aj my vieme, 
že Boh existuje a trasieme sa pred ním." "Tak im poviem, že žiadny 
diabol neexistuje." "To je opäť nesprávne. Ľudia cítia, že existuje, lebo 
je vo svete veľa zla a utrpenia." Mladý novic zúfalo premýšľa, ako 
odradiť ľudí od viery v Boha, a nakoniec prichádza s originálnym 
riešením: "Budem hovoriť ľuďom, že sú hriešni a potrebujú pokánie. 
Ale vždy dodám, že pokánie stačí začať robiť zajtra, zajtra." "Výborne. 
Učiteľ spokojne pochváli svojho žiaka. Záverečnú skúšku si predsa 
len zvládol." 
ADE Ak sme ešte nezačali, začnime dnes. Neodkladajme túto 
domácu úlohu na zajtra. Aj keď nám Boh chce odpustiť, ako to urobila 
pani učiteľka svojmu žiakovi, nemusí nám na to zostať čas. Amen. 


