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AI Každý z nás si pravdepodobne spomenie na moment alebo udalosť 
z minulosti, keď sa nám niečo poriadne nepodarilo alebo keď sme 
urobili krok, ktorý navždy ovplyvnil náš život smerom, ktorý nám 
momentálne nevyhovuje. Niektorí z nás sa však k týmto chvíľam 
neustále vracajú, obviňujú sa, cítia sa vinní. Pocit viny je jedným z 
najhorších a najťažších bremien, ktoré nás brzdí v napredovaní vo 
vzťahu lásky k Bohu i k blížnym. 
KE Boh Otec vie najlepšie, ako nás zbaviť tak pocitu viny ako aj viny 
samotnej. Dnešné evanjelium to vyjadruje Ježišovým odpustením 
cudzoložnej žene: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už 
nehreš!" 
DI Tento úryvok z Jánovho evanjelia má niekoľko úrovní. Na jednej 
strane je tu prehlbujúci sa konflikt medzi židovskými náboženskými 
autoritami a Ježišom. Na Ježiša je nastražená pasca. Ježiš si 
uvedomuje komplexitu situácie. Vie, že ak povie, aby nezabíjali 
cudzoložnicu, bude obvinený z nedodržiavania Mojžišovho zákona, 
teda bude náboženský rebel. Ak bude súhlasiť s ukameňovaním, 
určite ho obvinia, že nerešpektuje autoritu Rimanov, teda že rebeluje 
voči civilným autoritám. 
Ježiš však ich úmysel prezrel a nepúšťa sa do učenej diskusie o 
Zákone. Pre neho je najdôležitejšia cudzoložná žena. A tu vidíme 
druhú úroveň. Na dotieravé otázky odpovedá uvoľnene a suverénne. 
Dôležitá je jeho odpoveď, ktorá odpútava pozornosť od obvinenej 
ženy a konfrontuje obvinených so sebou samými. Tým ich núti uznať 
vlastnú hriešnosť a priznať, že ako hriešnici vlastne nemajú právo 
odsudzovať iných. Reakcia vyšetrovateľov svedčí o tom, že to chápu 
a že ich morálne vedomie a zmysel pre spravodlivosť sú stále v 
poriadku. Starší odchádzajú ako prví, pretože sú skúsenejší a 
múdrejší, čo vlastne hovorí v ich prospech. 
Teraz cudzoložnica stojí sama pred Ježišom a z jeho úst počuje 
oslobodzujúce slová odpustenia. Ježiš tu poukazuje na to, s čím 
máme často problém, čo nevieme urobiť alebo čoho sa bojíme: 
dokáže oddeliť hriech od hriešnika a ukázať svoje prijatie, ktoré vedie 
k nájdeniu odhodlania znovu sa vydať na správnu cestu. Svätý 

Augustín to vyjadril slovami: Milujte hriešnika, nenáviďte hriech. Často 
si to pletieme: Milujeme hriech, nenávidíme hriešnika. 
Božie odpustenie je najlepším liekom na bremeno ľudskej viny. 
Niekedy tak trochu nadnesene možno povedať, že Boh nemôže 
neodpustiť, ak mi ľutujeme.  Boh to vie, a preto nám dal ako veľký dar 
svojej lásky sviatosť zmierenia alebo sviatosť pokánia, jednoducho 
spoveď – sviatosť odpúšťania vín. Je to sviatosť, ktorá nielen odpúšťa 
hriechy, ale je aj sviatosťou uzdravenia duše a ducha. Odpustenie 
hriechov obnovuje vzťah lásky s Pánom, a tak uzdravuje dušu. K 
zmiereniu dochádza skrze Ježiša Krista a mocou Ducha Svätého. 
Táto sviatosť posilňuje dôverný a láskyplný vzťah s Bohom. Exorcista 
P. Elias Vella hovorí: "Mnohí ľudia sa tejto sviatosti dnes vzdávajú, 
pretože nedokážu pochopiť jej liečivú silu. Je to však škoda, pretože 
pokoj, ktorý táto sviatosť ponúka, nemožno nájsť nikde inde. Dajte 
Ježišovi príležitosť, aby vás prostredníctvom tejto sviatosti uzdravoval 
a uzdravil. Neutekajte pred ňou. Žiadny hriech ťa nemôže urobiť 
šťastným." 
MY Pred mnohými rokmi, za pôsobenia v Česku, bolo to práve v 
pôstnom období, ma navštívila 85-ročná žena. Chcela pristúpiť k 
sviatosti zmierenia. Bola si však vedomá jednej prekážky - 65 rokov 
žila so svojím partnerom len v civilnom vzťahu. Vedela, že k spovedi 
môže ísť len vtedy, keď budú cirkevne zosobášení. Obaja boli 
pokrstení katolíci. Partner nechcel uzavrieť sviatosť manželstva za 
totality. Až teraz s tým súhlasil. Aby som im celú vec uľahčil, keďže 
mali obaja problémy s pohybom, navrhol som jej, aby sa obaja doma 
dobre pripravili na obe sviatosti. Tak som ich navštívil a vyslúžil im 
sviatosť pokánia. Čerešničkou na torte bolo, že deň po sviatosti 
zmierenia prijali sviatosť manželstva, a to presne v deň ich civilného 
sobáša pred 65 rokmi. Odvtedy som ich pravidelne navštevoval, 
prinášal im sviatosť Eucharistie a podľa potreby som im udeľoval aj 
sviatosť pomazania chorých. Za to všetko boli obaja nesmierne vďační 
a žili spokojne. Vina pominula vďaka Božiemu odpusteniu. 
ADE Blíži sa vrchol pôstu. Možno bojujeme so životnou vinou, ktorej 
sa nemôžeme zbaviť. Boh nám ponúka oslobodenie a uzdravenie vo 
sviatosti zmierenia. Využime to. Amen. 


