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Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 7. augusta 2016 – 11. nedeľa po Svätej Trojici 

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! 

Piesne: ES č. 441,455 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Život človeka vôbec nie je jednoduchý. Každý život je iný a jeho obsahová náplň je rôzna. Pod 

vplyvom najrôznejších okolností človek riadi kormidlo svojho života najlepšie, ako vie. Neraz sa 

stáva, že narazí na plytčinu či na útes, doslova sa začne potápať – a vtedy si uvedomí, že život, 

ktorý do tej chvíle žil, bol zlý. Ako reaguje okolie? Rôzne. Okolie môže reagovať odmietaním 

človeka. Samospravodlivosť v mnohých víťazí nad súcitom a snahou pochopiť a prijať človeka, 

ktorý sám nevie nanovo začať žiť. Farizeji v tomto príbehu reprezentujú širokú spoločnosť, ktorá 

na človeka, ktorý v živote urobil chybu, ukazujú prstom a s takým človekom nechcú mať nič 

spoločné. Pre nich je tá žena nečistá, hriešna, s ňou neslobodno mať nič spoločné. Žena hriešnica 

na druhej strane reprezentuje nielen svoj pohnutý životný osud, ale na jej osude môžeme vidieť 

vlastné pády a bolestné rany, pretože v tej žene sa máme vidieť všetci. Ak apoštol píše, že všetci 

zhrešili, tak píše o tom, že týmito hriešnicami, hriešnikmi sme všetci. Postaviť sa do pozície 

sudcu je ľahké. Ale poznať pohnútky k činom a vedieť ich pochopiť, to je nesmierne zložité 

a ľudskému srdcu na míle vzdialené. Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel nalomenú trstinu nedolomiť 

a tlejúci knôt neuhasiť, v tej žene uvidel pokánie a zúfalé volanie o pomoc. Svet ju nemal za nič, 

pohŕdal ňou, ale Kristus ju prijímal. Preukázal jej milosrdenstvo, ktoré je vzdialené samospravod-

livému srdcu človeka. 

Svojím postojom nám Pán Ježiš Kristus jasne ukázal, ako pristupovať k človeku: nikdy nie ako 

sudca, ale vždy s láskou, ktorú On priniesol tomuto svetu a všetkým ľuďom, pre ktorých prišiel 

na svet vydať sa na drevo kríža. Pokiaľ nevieme odpúšťať a prijímať hriešnikov, sme viac ako 

Kristus? Pokiaľ nevieme zložiť ukazováky a radšej ich nasmerovať na seba, sme viac ako 

Kristus? Nie sme. Sme menej ako farizeji, ktorí síce nesúhlasili s Ježišovým postojom k žene 

hriešnici, ale s úžasom a rešpektom si kládli otázku: „Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa?“ My 

na rozdiel od farizejov vieme, kto to je. Je to Mesiáš, Ježiš, v ktorom sa dokonala Božia láska 

k všetkým ľuďom na celom svete. A z tejto lásky sa nám treba neprestajne učiť. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, nauč nás tak milovať ľudí, ako si ich miloval Ty. Nech vieme rozlíšiť lásku od 

ľudskej spravodlivosti, ktorá človeka neprijíma. Prosíme Ťa, daj nám silu milovať aj tých, 

ktorými svet pohŕda, pretože aj tí sú Tvoji, aj pre ich záchranu si prišiel. Zmiluj sa nad nami 
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a ukáž nám, že aj my potrebujeme tú istú milosť, ktorú si preukázal žene hriešnici. Udeľ nám 

istotu svojej lásky, že v Tebe nanovo smieme začať, lebo Ty si s nami a neopúšťaš nás. Amen. 

ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., zborový farár v CZ ECAV Vyšná Kamenica, senior Košického 

seniorátu (KOS) a podpredseda Synody ECAV na Slovensku z radov ordinovaných 

 


