
      V. neděle postní 

Iz 43,16-21 
Flp 3,8-14 
Jan 8,1-11 

Krásná věc dnes spojuje všechna čtyři liturgická čtení, včetně žalmu! „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! 
Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí…“, tak dnes praví Hospodin v Izaiášovi (Iz 43,18-19). Žalmista zpívá: „Hospodine, změň náš 
osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem“ (Ž 126,4-5). Sv. Pavel v Listu Filipanům považuje 
všechno „za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji 
to za bezcenný brak (…); nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou“ (Flp 3,8.13). A evangelium to všechno 
celé vysvětluje. I dnes je ten čas, čas příhodný, kdy mohu opustit to staré a vydat se za novým, začít žnout s jásotem, hnát se za tím, co 
je přede mnou: „Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (Jan 8,11). Staré pominulo, nové vzchází! Po setkání s Kristem!  
 

Mojžíš nám nařídil takové ženy ukamenovat. Co na to říkáš ty? (srv. Jan 8,5). Mistr se sehne a prstem píše něco na zem. Vyhýbá se našim 
pohledům, když nás to popadne, a my začneme obžalovávat a domáhat se spravedlnosti. Nechce se setkat s naším zrakem, když ten má 
za cíl smrt. „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první“ (Jan 8,7). Ježíš nepopírá zákon, ale požaduje, aby ho v první řadě 
dodržovali ti, kdo se staví do role jeho obhájců. A tak najednou zůstává se ženou sám. „Vzpřímil se“ (Jan 8,10): před cizoložnicí vstává, 
jako se vstává při příchodu někoho důležitého, někoho očekávaného. A promlouvá k ní. Nikdo k ní nepromlouval, až on. A říká jí: „ženo“. 
Nevidí hříšnici, ale ženu. Jistě, křehkou, slabou, ale ženu, která touží po životě, ženu, která umí hodně milovat, a proto jí bude hodně 
odpuštěno. Ona není svůj hřích. Už nepatří minulosti. To staré pominulo. Už patří tomu, co bude, Božím plánům, lidem, které bude mít 
ráda. Nové věci vzcházejí. Setkala se s Kristem! A co ti ostatní? Ti, kteří umí jen kamenovat, kde jsou? Ti, kteří vidí hříchy všude kolem 
sebe, ale ne v sobě, kde jsou? „Nikdo tě neodsoudil? (…) Ani já tě neodsuzuji“ (Jan 8,10.11). Ježíš tak neospravedlňuje cizoložství, ale 
znovu otevírá život, otevírá novou budoucnost. Teď. 
 

„Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (Jan 8,11). To, co je opravdu důležité, je jít. Marek O. Vácha říká větu, kterou si poslední dny pořád opa-
kuji: Nejde tedy možná ani tak o to, abychom se zbavili hříchů, ale abychom následovali Krista. Jít za Kristem, setkat se s ním. Pane, 
možná ani nechci bezhříšnost, ale dej mi, prosím, milost vidět tě, jak přede mnou vstáváš, dej mi zakusit radost z tvého odpuštění.  
 

    … já dělám věci nové. 

Iz 43,19 

 

„Naše činy jsou nabité budoucností a toho bych si měl být vědom.“  

o. Mario Borzaga, omi 


