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Piatok 10. týždňa                                                                   Mt 5,27-32 
 

Boj proti pokušeniam 

Povzbudiť ľudí, aby bojovali proti pokušeniam a aby sami nedávali 

podnety k pokušeniam 

 

Údajne v Bulharsku na pobreží Čierneho mora bolo veľa vreteníc. Chceli 

tam urobiť kvôli cestovnému ruchu novú pláž. Nevedeli sa zbaviť vreteníc. 

Ktosi im poradil, aby tam nasadili ježkov. Zamerali sa na to, nasadili množstvo 

ježkov. Po čase sa im celé okolie podarilo vyčistiť. 

 

Dnes nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme bojovali proti pokušeniam na hriech, 

keď nám hovorí: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho. Ak ťa 

zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju“ (Mt 5,29-30). 

Židovstvo bolo toho názoru, že žena bola menejcenná bytosť, ktorá muža 

stále zvádza. Preto sa zbožný muž nesmel pozrieť na ženu. Pri všetkom úsilí 

vyhnúť sa pohľadu na ženu vychádzal farizej zo stanoviska, že žena je iba 

pohlavnou bytosťou, ktorá zvádza muža k hriechu. Ježišov vzťah k žene je 

celkom iný. Nezavrhuje pohľad na ženu, zavrhuje iba žiadostivý pohľad na 

ženu. Nie až ten prestupuje prikázanie cudnosti, kto vykoná skutok manželskej 

nevery, ale už ten, ktorý sa žiadostivým pohľadom pozerá na vydatú alebo 

zasnúbenú ženu, už ten je cudzoložník. Ježiš poukazuje na to, že hriech sa rodí 

v ľudskom srdci. Zlo chápe v jeho hĺbke, nielen na povrchu a v tom, čo sa už dá 

vidieť. Sleduje zlo až do neviditeľného vnútra človeka. Skutok má svoje 

predstupne. Pochádza z myšlienky či túžby a vyjadruje sa slovami a činom. 

Človek podnety k myšlienkam a činom dostáva z vonku. Ak sú hriešne, Ježiš 

žiada, aby človek vtedy konal radikálne. Má vylúpiť oko a odťať ruku. Tieto 

slová treba chápať obrazne. Naznačujú bezpodmienečnú odhodlanosť úplne sa 

vzdať všetkého, čo by mohlo odvádzať od viery a viesť k hriechu. Ostrosť 

formulácie dokazuje, ako neobyčajne vážne to Ježiš myslí s bojom o čistotu, 

a aký mimoriadne veľký vplyv pripisuje údom tela v zápase o nasledovanie 

Krista. 

Prečo sa Kristus, a za ním jeho Cirkev, tak neústupčivé stavia k otázkam 

čistoty? Pretože kresťanstvo zdôrazňuje, že morálnym problémom číslo jeden je 

láska a čistota spojená s láskou. Hriechy proti čistote sa neraz ospravedlňujú 

láskou. Možnože je to láska, ale láska zdeformovaná a nesprávna, a teda hriechy 

proti čistote sú deformáciou lásky. Nakoľko čistota vyostruje, zjemňuje 
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nadprirodzený zmysel, natoľko neovládaná zmyselnosť otupuje nadprirodzený 

pohľad. Človek často odpadá od viery, keď mu prikazuje zriecť sa nemravných 

záľub. Okrem toho také záľuby podlamujú silu vôle. Človek, ktorý podlieha 

zmyselnosti, stráca schopnosť pre úsilie a obetu. Len človek čistého srdca bude 

schopný tých najväčších diel. Neudivuje teda, že Kristus až radikálnymi 

formuláciami prikazuje vyhýbať sa príležitosti k tomuto druhu pádov, keď žiada 

vylúpiť oko a odťať ruku. Podľa neho stačí dobrovoľný žiadostivý pohľad. 

Nehovorí o hocijakom pohľade na ženu, ale o žiadostivom. Je to pohľad, ktorý 

môže splodiť túžbu a túžba hriech. A nemusí to byť ani živá osoba, žena alebo 

muž. Niekedy stačí žiadostivý pohľad na ich obrazy. Je potrebné uvedomiť si aj 

fakt, že hreší aj tá, ktorá túto vyvoláva nevhodným oblečením, ba skôr 

odhaľovaním svojho tela. Ježišova reč je jednoznačná. V dnešnom svetle 

mätenia kritérií takúto reč veľmi potrebujeme. 

 

Po páde komunizmu začalo k nám prúdiť množstvo časopisov s neslušnými 
obrázkami. Jeden úprimne zmýšľajúci pán v okresnom meste obišiel všetky novinové 
stánky v meste a vykúpil takéto časopisy a spálil ich. Prišiel o mnoho peňazí, ale chcel 
zachrániť aspoň niektoré duše pred hriechom.  

 

Dnes by už asi nebolo možné to urobiť. Pomaly niet časopisov bez týchto 

hriešnych obrázkov. Vydavatelia sa pretekajú, kto ich zobrazí viac a 

kvalitnejšie. 

Ježišov postoj sa nám možno zdá tvrdý, ale je veľmi potrebný. Je len na 

nás, aby sme hľadali aj my možnosti takých ježkov, ktorí by nás zbavili 

nebezpečných hadov, nečistoty, ktorá sa šíri rýchlejšie ako lavína. Prosme aj 

dnes, aby nám Ježiš pomohol osvojiť si toto jeho slovo, aby sme sa podľa neho 

stále zachovali a boli stále čistí.  

Amen. 

 


