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Ročník III.

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

jn 8, 1 - 11
Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu 

a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, 

postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli 

priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy 

ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho 

obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali 

vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý 

hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden 

po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo 

stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa 

neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“



Aj keď v prvých storočiach tento príbeh nebol fixnou súčasťou 

Písma, neznamená to, že bol v tých časoch úplne neznámy. Dôvodom, pre 

ktorý mala táto epizóda ťažkos� nájsť si svoje pevné miesto v evanjeliových 

textoch, sa zdá byť obava prvotnej cirkvi, že jej posolstvo by mohlo ohrozovať 

dobré mravy spoločenstva. O takýchto obavách u svojich súčasníkov svedčí 

aj Augus�n. 

V prvých storočiach bolo cudzoložstvo, popri vražde a obetovaní 

modlám, jedným z najzávažnejších previnení. Tento príbeh tak mohol 

nájsť svoje stabilné miesto v kánone po tom, čo sa posudzovanie týchto 

skutočnos� predsa len trochu uvoľnilo.

Je to však už práve spomínaný Augus�n, ktorý poukazuje na 

skutočnosť, že Ježiš tu nedáva povolenie k tomuto hriechu, ale vyzdvihuje 

milosrdenstvo. Skutočne, tento príbeh je skvostom v tom, ako nezľahčovať 

vážnosť hriechu na jednej strane, a ako zohľadniť situáciu hriešnika a 

preukazovať milosrdenstvo na strane druhej.



Žena zhrešila, ale jej žalobcov vôbec nezaujíma ona a jej situácia, či 

mo�vácia – použili ju len ako nástroj na to, aby mohli získať body v súperení 

s Ježišom. Je možné, že ho chceli dostať do podobnej situácie ako pri otázke 

o dani cisárovi. 

Pravdepodobne v tom čase už Rimania odobrali Veľrade 

kompetenciu rozhodovať o trestoch smr�, a tak, ak by bol Ježiš povedal, že 

ju treba ukameňovať, dostal by sa do konfliktu s vládnucou mocou. Ak by bol 

povedal, že ju kameňovať netreba, pro�rečil by svojmu vlastnému postoju 

ohľadom závažnos� manželskej vernos�, ktorý nám zachytávajú synop�ci. 

Tak či onak, víťazmi by boli jeho pro�vníci. Pasca je nastavená dobre.

Ježiš, tak ako v onom prípade aj teraz, sa zo slučky dostane brilantným 

spôsobom. Nepristúpi na slizké hry svojich pro�vníkov, ale ostáva v pravej 

pozornos� na zmysel Zákona. Norma, na ktorú sa odvolávajú žalobcovia, má 

svoj základ v knihe Levi�kus a Deuteronómium. 

Na to, že Ježiš ide k podstate prikázaní môže odkazovať aj jeho 

tajomné gesto písania prstom po zemi, alebo doslovnejšie „do zeme.“ Ak si 

uvedomíme, že scéna sa odohráva v chráme, ktorý má na podlahe kameň, 

potom Ježiš píše prstom do kameňa – robí gesto, ktoré každému čitateľovi 

Biblie pripomína písanie Desatora do kamenných tabúľ Božím prstom.

Ježiš teda svojím konaním nejde pro� Mojžišovmu nariadeniu, 

ale práve naopak k jeho podstate. Keď ostane so ženou sám, môže dôjsť 

k skutočnému „súdnemu procesu“ bez nekalých záujmov zúčastnených 

strán. 



Ježiš prihliada na jej situáciu zneuži�a na mocenské hry, ale 

nezľahčuje ani hriech, netvári sa, akoby sa skutok nebol stal. Slovami: 

„Ani ja ťa neodsudzujem“ rešpektuje a vyzdvihuje jej osobu a dôstojnosť. 

Záverečnou výzvou: „Choď a viac nehreš“ poukazuje, na jednej strane, 

na vážnosť hriechu, pričom sa nepozerá späť, neukladá pokuty a 

zadosťučinenia, a na strane druhej sa díva, spolu so ženou, dopredu a 

pozýva ju k plnšiemu životu. Preto Ježiš nad ňou nevyslovuje rozsudok 

smr�, ale rozsudok života.

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Táto 
podmienka bola pre sudcov tak nečakaná a zdrvujúca. Svojím odchodom 
dosvedčili, že nemôžu do rúk zobrať kamene, lebo sami sú hriešni. Ak 
by ich predsa zobrali, tak by najskôr museli ukameňovať seba. Ježiš 
ostáva so ženou sám – on jediný bez hriechu, ale aj bez kameňa v ruke 
a z pozície lásky hovorí: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš! 
Ježiš je spravodlivý, lebo odsudzuje hriech, ale je aj milosrdný, lebo 
zachraňuje hriešnicu.

Z evanjelia pre nás plynú tri poučenia:

Nikdy nekameňujme iných pre ich hriechy! Lebo každý človek, 
pokiaľ nestratil pamäť, vie, že by už ani on nemusel byť medzi živými, 
keby ho chcel niekto ukameňovať za jeho hriechy.

Nikdy nežiadajme Ježiša, aby hriešnikov potrestal! Ježiš nikdy 
nezdvihne kameň, aby ho hodil do hriešnika, ale chce, aby sme mu pomáhali 
privádzať hriešnikov k nemu, aby pocítili silu jeho milosrdenstva. 

A ak by sme predsa žiadali trest pre hriešnikov, v prvom rade by 
sme ho museli žiadať pre seba. Veď kto z nás je bez hriechu? My prví 
potrebujeme Božie milosrdenstvo!


