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Pondelok 22. mája 2017  

Piesne: ES č. 483, 245 

Text: L 7, 36 – 50  

„Preto hovorím ti: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo 

odpúšťa, málo miluje.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pán Ježiš sa nachádza na večeri v dome farizeja Šimona. Do tejto situácie, spoločného stolovania, 

zrazu vstupuje žena. Žena, ktorá je evanjelistom označená ako „žena-hriešnica“. Prichádza bez 

pozvania, bez toho, aby sa čo i len niekoho pýtala. Dnes by sme ju označili za drzú a zrejme by 

sme sa snažili čím skôr ju vyhodiť. Avšak Pán Ježiš nenamieta proti jej prítomnosti. Dokonca ju 

necháva, aby Mu slzami zmáčala nohy a následne ich vlasmi utrela, aby Mu nohy bozkávala 

a mazala masťou. Ten, ktorý je z tejto situácie zmätený, je Šimon. Prekáža mu, že Ježiš dovoľuje 

žene-hriešnici, aby sa Ho dotýkala, a tým Ho znečisťovala. Pán Ježiš namiesto toho, aby Šimona 

nejakým spôsobom napomenul, hovorí mu podobenstvo o dvoch dlžníkoch a veriteľovi. Prvý 

dlžník má dlh vo výške 500 denárov, druhý 50 denárov. Kľúčovým sa stáva zrazu veriteľ so 

svojím konaním, o ktorom sme čítali: „A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom.“ Bolo im 

odpustené. Práve odpustenie vedie Ježiša k tomu, aby sa pýtal: „Ktorý z nich ho bude väčšmi 

milovať?“ Na čo Šimon odpovedá: „Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil.“ A práve táto 

odpoveď Šimona usvedčuje: oproti žene hriešnici, ktorá reprezentuje dlžníka s 500 denármi, on 

reprezentuje postavu dlžníka s dlhom 50 denárov. Avšak v konečnom hľadisku sú si obidvaja 

dlžníci rovní, pretože pred veriteľom stoja ako tí, ktorí majú dlh a nevedia ho splatiť. Rovnako je 

to aj s nami. I my všetci stojíme pred Pánom Bohom ako dlžníci so svojimi hriechmi, ktoré 

nedokážeme splatiť. Jedine milosť Božia zjavená v Ježišovi Kristovi môže odpustiť to, čo každý 

dlhuje Bohu. Otázny ešte zostáva následný vzťah odpustenia a lásky, na ktorý aj Pán Ježiš 

poukazuje pri žene hriešnici, keď hovorí: „Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho 

milovala.“ Jej láska, ktorú Ježišovi preukazuje, je dôsledkom odpustenia jej hriechov. Ak by jej 

takáto veľká vina nebola z milosti Božej odpustená, nebola by schopná takto milovať a to všetko 

pre Ježiša urobiť. Uvedomuje si veľkosť a vzácnosť odpustenia. Bratia a sestry, uvedomujeme si, 

koľko nám bolo odpustené? Uvedomujeme si, že za náš dlh, za naše hriechy sme nemuseli nič 

zaplatiť? Ako veľmi milujeme? Pán Ježiš i nám dnes pripomína: „Komu sa však málo odpúšťa, 

málo miluje.“ Amen. 

 

Modlitba:   

Hospodine, Otče nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju odpúšťajúcu lásku, zjavenú nám v Tvojom 

Synovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme, že pred Tebou sme si všetci rovní a všetkým nám ponúkaš 

odpustenie našich, v pokore vyznaných hriechov. Daj, prosíme, aby sme si vzácnosť odpustenia 

dokázali s Tvojou pomocou uvedomiť a aby nás to viedlo k láske k Tebe i našim blížnym. Amen.  
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