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Pondelok 5. pôstneho týždňa                                                    Jn 8,1-11 
 

Neodsudzuj 

Uvedomiť si, že pred Bohom sme všetci hriešni a všetkým nám hovorí Boh: „Ani 

ja ťa neodsudzujem“
1
 

 
Čo vám hovorí výraz justičný omyl? Áno, je to odsúdenie nevinného človeka na 

trest smrti na základe nesprávne vyneseného rozsudku. 

Aj dnes sme mohli byť svedkami justičného omylu. V čítaní z knihy proroka 

Daniela je nevinná Zuzana odsúdená na trest smrti. Je falošne obvinená 

z cudzoložstva. A evanjelium nám tiež rozpráva o žene. No táto je na rozdiel od 

Zuzany priamo pristihnutá pri cudzoložstve. 

Dve ženy. Dve obvinenia. Dva rovnaké hriechy na základe, ktorých sú 

obvinené. Zuzana nespravodlivo (cudzoložstvo nespáchala porov. Dan 13,43), žena 

z evanjelia spravodlivo (ju priamo pristihli pri cudzoložstve - porov. Jn 8,4). Ale ani 

jedna z nich nebola ukameňovaná. Čo ich zachránilo? Láska. Zuzanu zachránila jej 

láska k manželovi Joakimovi a k Bohu, k jeho zákonu. Hovorí: „Lepšie bude pre mňa, 

keď to neurobím a padnem do vašich rúk, ako zhrešiť pred Pánovou tvárou“ (Dan 

13,23). A čo zachránilo hriešnu ženu z evanjelia? Láska Krista. Láska Krista, ktorá sa 

prejavila v milosrdenstve. „Nik ťa neodsúdil?“ pýta sa Ježiš ženy. „Ani ja ťa 

neodsudzujem. Choď a viac nehreš“ (Jn 8,10-11).  

 

V prípade Zuzany pozorujeme lásku človeka k Bohu, k jeho príkazom 

a v prípade cudzoložnej ženy z evanjelia lásku Boha k človekovi. Láska človeka 

k Bohu vedie k spravodlivosti, k zachovávaniu jeho príkazov, k spravodlivému 

spôsobu života a láska Boha k človeku vedie k milosrdenstvu. Keby Ježiš pozeral na 

človeka očami človeka, a nie očami Boha, dovolil by zákonníkom ukameňovať ženu. 

Možno si spolu so zákonníkmi povieme, že Ježiš nedodržal zákon. Že konal proti 

spravodlivosti a konal proti zákonu. Predstavme si, že tu teraz stoja pred nami 

spravodlivá Zuzana a hriešnica z evanjelia. Prichádza sudca a hovorí: „Vykonajte 

spravodlivý súd.“ Je jasné, ako to dopadne. Ale kto z nás je bez hriechu (porov. Jn 

8,7)? Boh dáva šancu. „Choď a viac nehreš“ (Jn 8,11). 

Nechcem tým povedať, že všetkým zločincom máme teraz odpustiť zaslúžený 

trest. Ale chcem poukázať na to, že aj hriešnik, zločinec a hlavne on dostáva znovu 

možnosť začať. Predpokladám, že nie sme zločincami či kriminálnikmi v pravom 

slova zmysle, ale dovolím si povedať, že všetci sme hriešni. A všetkým nám Ježiš 

hovorí: „Ani ja ťa neodsudzujem: Choď a viac nehreš“ (Jn 8,10-11). Práve v tomto 

čase pokánia si túto veľkú šancu máme uvedomiť. Keď Kristus neodsúdil, ako 

môžeme odsudzovať my? Neodsudzujme jeden druhého, sused suseda, kolega kolegu 

v práci. Neodsudzujme ani tých, ktorými druhí opovrhujú, ktorých druhí odsudzujú. 

Pokúsme sa pozerať na svojho blížneho očami Boha, očami lásky, ktorá stojí nad  

                                                 
1
 Porov.: NEUPAUER, R.: Seminárna práca. Spišská Kapitula : 2004.  
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zákonom. Ak budeme naňho pozerať očami človeka môže sa ľahko stať, že sa 

dopustíme justičného omylu, že nespravodlivo odsúdime. „Kto z vás je bez hriechu“ 

(Jn 8,7)? Pýta sa nás Ježiš. 

Dajme jemu i sebe odpoveď v tejto chvíľke ticha. 

Amen. 

 


