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V katolíckych novinách v roku 2010 bola položená otázka čo
sú to hriechy proti Duchu Svätému a prečo človeku nebudú
odpustené?
Vážená redakcia, s úctou prijímame myšlienky o Božom
milosrdenstve, ktoré dáva šancu na obrátenie aj zaťatým
hriešnikom a zmyje zlo aj zo začiernených ľudských duší. Ako
si však máme vysvetliť, že hriechy proti Duchu Svätému
nebudú odpustené? A čo s ľuďmi, ktorí rečami popierajú
Boha a jeho milosrdenstvo, no v kútiku duše váhajú?
Ďakujem.
ALENA, Považská Bystrica
Milá Alena,
vo svojich pár riadkoch predkladáte problém, ktorý dlhé obdobie
trápil nielen obyčajných ľudí, ale aj mnohých teológov, keď si
pred seba kládli výpoveď Ježiša o neodpustených hriechoch proti
Duchu Svätému a výroky o nekonečnom Božom milosrdenstve.
Zdá sa, akoby v týchto vyjadreniach neodpustenie popieralo
milosrdenstvo.
Najprv však uveďme celý text z Písma: „Ľuďom sa odpustia
všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však

rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný
večným hriechom“ (Mk 3, 28 – 29).
Čo je vlastne rúhanie a prečo sa neodpúšťa? Musíme si uvedomiť,
že rúhanie proti Duchu Svätému, to nie sú slová alebo iné
preklínania, ale je to zatvrdilé neprestajné odmietanie prijať spásu,
ktorú ponúka Boh človekovi skrze Ducha Svätého. Ak človek
neprijíma spasiteľné usvedčenie z hriechu, vtedy odmieta aj
očistenie svojho svedomia – čiže odpustenie hriechov. Pápež Ján
Pavol II. to nazýval radikálnym odmietnutím odpustenia, lebo
„rúhanie proti Duchu Svätému spočíva práve v radikálnom
odmietnutí prijať toto odpustenie, ktorého vnútorným
rozdávateľom je on a ktoré predpokladá skutočné obrátenie,
spôsobené ním samým vo svedomí. Ak Ježiš hovorí, že rúhanie
proti Duchu Svätému nemôže byť odpustené ani v tomto živote,
ani v budúcom, je to preto, že toto ,neodpustenie‘ je príčinne
spojené s nekajúcnosťou, čiže s rozhodným odmietnutím obrátiť
sa“ (porov. Dominum et Vivificantem, 46). Takýto človek je
v ustavičnom vnútornom odpore voči Bohu, teda akoby
dobrovoľne zostáva vo väzení. Nakoniec sa jeho stav končí
nekajúcnosťou a následným zatratením (porov. KKC 1864). Znie
to síce tvrdo, ale má to svoju logiku. Veď si len predstavte, keby
sa pred olympijskými hrami niekto zámerne zmrzačil, aby ich
nevyhral. Podobne si počína aj ten, kto sa duchovne mrzačí
a nestojí o výhru večného života s Bohom. Ak by sme to chceli
zhrnúť do jednej vety, znela by: Neodpúšťa sa iba tomu, kto
nestojí o nijaké odpustenie. Jasne to vyjadril aj svätec, ktorého si v
Roku kňazov osobitne pripomíname, sv. Ján Mária Vianney:
„Nikdy človek nebol zatratený preto, lebo spáchal veľa zla, ale
preto, že odmietal Božie milosrdenstvo.“ V tomto vyjadrení sa
ukrýva veľké Božie milosrdenstvo voči každému človeku. To isté

platí aj o tých, ktorí slovne síce popierajú Boha a jeho
milosrdenstvo, ale v kútiku srdca váhajú. Verím, že Boh si dobre
všimne práve „váhajúci kútik srdca“, ktorý si rovnako všíma aj
Cirkev, a preto neprestáva vyprosovať od Boha milosť pre ľudí,
aby do ich srdca predsa len nastúpila správnosť svedomia a zdravá
citlivosť pre dobro a zlo.
Slová ľútosti nad hriechom:
„Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi
ľutujem, že som ťa hriechmi urazil/a. Chcem sa naozaj
polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv
Kristovu”.

