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Utorok 24. týždňa                                                                  Lk 7,11-17 
 

Vzkriesenie z duchovnej smrti prostredníctvom sviatosti zmierenia 
Povzbudiť veriacich k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, v ktorej zakúsime 

veľké Božie milosrdenstvo 

 

Stretli ste už na ulici mŕtveho človeka? A koľkých. Každý ťažký hriech 

robí dušu mŕtvou. 

 

Keď sa Ježiš priblížil k mestečku Naim „práve vynášali mŕtveho. Bol to 

jediný syn matky a tá bola vdova (Lk 7,12). 

 

V dnešnom evanjeliu Ježiš zjavil svetu, zástupu, ktorý bol okolo neho 

znova svoju veľkú moc, božskú moc kriesiť mŕtvych k životu. Zľutoval sa nad 

matkou, ktorá odprevádzala na poslednej ceste svojho syna. Ježiš pri stretnutí s 

nešťastím a utrpením, nikdy neprechádzal nevšímavo. Jeho ľudské srdce napĺňal 

súcit. Aj teraz, mu bolo ľúto matky vdovy, preto pristúpil a dotkol sa már a vrátil 

ustarostenej strateného syna. A všetkých prítomných sa zmocnila hlboká bázeň z 

Ježišovej moci. 

 

V obraze ustarostenej matky, drahí bratia a sestry, môžeme vidieť obraz 

Cirkvi a v mŕtvom synovi môžeme zas vidieť strateného syna alebo stratenú 

dcéru Cirkvi. Stratených pádom do hriechu, tých, ktorí nezomreli telesne, ale 

zomreli duchovne, práve pádom do hriechu. Cirkev, ako starostlivá matka je 

vždy ustarostená a smutná, keď jej dieťa zomrie duchovnou smrťou, vždy keď 

padne do osídiel diabla. Hriech je postavenie sa do pozície proti Bohu a jeho 

príkazom. Je to prestúpenie zákona lásky. Boh nás všetkých stvoril z lásky, 

pozýva nás do plného spoločenstva s ním, do spoločenstva, v ktorom vládne 

opravdivá láska. No človek nechce prijať toto krásne pozvanie od svojho 

Stvoriteľa. Miesto pozvania k láske vyberá si pozvanie k zatrateniu, k ničote. 

Často padá, padá do priepasti svojej pýchy, samoľúbosti.  

 

Kristus aj nás prebúdza k životu, k životu s spoločenstve s ním. Vždy keď 

duchovne zomrieme pádom do hriechu, ponúka nám návrat k životu 

prostredníctvom sviatosti zmierenia. Zveril ju Cirkvi, ktorá jej prostredníctvom, 

vďaka milosrdnému pôsobeniu Krista, znovu získava svoje deti. Cirkev ako 

matka vo svojej bolesti, sa prihovára za každé svoje dieťa, ako by to robila 

vdova pre svoje jediné dieťa. Prejavuje milosrdenstvo vtedy, keď privádza ľudí 

k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré je nesmierne, ktoré ona opatruje 

a rozdáva. Vo sviatosti zmierenia, kajúcnik, obťažený ťažkými hriechmi, 
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zakusuje milosrdenstvo, vlastne tú veľkú lásku Boha, ktorá je neporovnateľne 

silnejšia ako hriech. Tak, ako Ježiš stretol pri svojej ceste do mesta Naim 

mŕtveho, tak aj nás chce stretnúť vo sviatosti zmierenia, kde nás chce, túži 

vzkriesiť z našej duchovnej smrti a vrátiť do náručia matky Cirkvi. 

 

Prijmime dnešnú výzvu Ježiša Krista, nechajme pôsobiť jeho božskú moc, 

keď nás chce vo sviatosti zmierenia vzkriesiť z našej duchovnej smrti.  

Amen. 

 

 

 


