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Štvrtok 24. týţdňa

Lk 7,36-50

Hriešnik pri Spasiteľových nohách
Poukázať veriacim na to, že jedine u Krista, pri jeho nohách, nájdeme
pokoj a odpustenie hriechov
Kľačali ste uţ pred Jeţišom na kolenách? Prečo?
„V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že Kristus je
hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom,
s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a
utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom“
(Lk 7,37-38).

Kristus prichádza k istému farizejovi na hostinu, kde bolo všetko
pripravené. No nik mu nepodal vodu na nohy, nik mu nedal bozk pokoja iba
jediná jedna osoba, a to hriešna ţena, ktorá padá k jeho nohám, umýva mu ich a
utiera.
Ľudia našich dní sú známi tým, ţe si vedia so všetkým poradiť. Vedia si
všetko tak zariadiť, aby všetko išlo ako po masle. Pripravia peknú hostinu,
zariadia vynikajúco a moderne svoj dom, kanceláriu. Zorganizujú krásnu
dovolenku. No predsa, so všetkým si vieme poradiť, iba s jednou jedinou vecou,
skutočnosťou nie. A tou je hriech! Čo vlastne s ním? Kam ho umiestniť, aby
nám neprekáţal v našom ţivote? Kam ho odloţiť, aby nás viac netrápil?
Hľadáme vhodné miesto, ale nemôţeme ho nájsť? Kto z nás čo sme tu, by sa
odváţil povedať svojmu susedovi: Daj mi tvoj hriech, ja si ho vezmem na svoje
plecia, aby si sa viac netrápil! Kto z nás je toho schopný?
A predsa je tu niekto, kto to urobí, kto to dokonca urobí z lásky k nám,
lebo nás nekonečne miluje! Je to Jeţiš. On zjavuje svoje posolstvo o
milosrdnom Bohu Otcovi, ktorý volá kaţdého hriešnika. V Jeţišovi sa hriešny
človek stretáva s milujúcim a odpúšťajúcim Bohom Otcom. Ako kajúca
hriešnica, ktorá padá pred Jeţišom a slzami mu zmáča nohy a svojimi vlasmi mu
ich poutiera. Ona uverila, ţe Kristus je Spasiteľ, záchranca od hriechu a smrti.
Úprimná viera oţila v jej srdci, nádej ju priviedla k jeho nohám. Láska naplno
oţila v jej srdci. Našla toho, ktorý zobral jej hriechy na seba, vzal ich na svoje
plecia z lásky, vzal ich do svojich rán, kde budú navţdy pochované. Ţena si k
nemu kľaká ako hriešnica, ale vstáva ako dcéra samého Boha.
Hriešna ţena ale ešte stále kľačí pri Jeţišových nohách, máča ich slzami a
utiera vlasmi. Je to putujúca Cirkev so svojimi hriešnymi údmi. Pri kaţdej svätej
omši vyznávame svoju hriešnosť, ale kľačíme pri Jeţišových nohách so slzami
ľútosti a nádeje?
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Poučme sa aj my a prichádzajme k Jeţišovi s veľkou vierou, hlbokou
pokorou, so skrúšeným srdcom. Padnime k jeho nohám so slzami ľútosti a
nádeje; on nás vţdy prijme a zjaví nám veľkú lásku milosrdného Boha Otca a
udelí nám pokoj.
Amen.

