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Jan 7,53.-8,11. 

53 Každý se pak vrátil domů,  

8:1 ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. 

2 Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je.  

3 Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed 

4 se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. 

5 Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 

6 Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 

7 Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí 

kamenem." 

8 A opět se sklonil a psal po zemi. 

9 Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal 

sám s tou ženou stojící uprostřed. 

10 Ježíš se zvedl a zeptal se jí: "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?" 

11 "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani já tě neodsuzuji," řekl jí Ježíš. "Jdi a už nehřeš." 
 

Ježíš přichází za úsvitu do chrámu, aby kázal a učil. Lidé se kolem něho shromáždili. Byly svátky, takže lidí bylo velmi 
mnoho. Tvrdí se, že až 5tisíc lidí. Ježíš Kristus byl v tuto dobu vyhledávaný, uznávaný. Ježíš se posadil a učil je. Protože 
před něho přivedli ženu, musel učit na některém z předních nádvoří, protože jinam měly ženy zákaz vstupu. Protože 
při učení seděl, muselo to být nějaké vyvýšené místo buď v rohu, nebo uprostřed. Dav uzavřel prostor  kolem Ježíše.  
 
V tu chvíli přivádí zákoníci cizoložnici – prostitutku. Museli se prodírat davem. Lidé si jich jistě všimli a začali jim věnovat 
pozornost. Začali se srocovat a dívali se, co se bude dít. První šli nejvyšší představitelé. Lidé je znali, určitě je poznávali, 
o to větší zájem o následující události měli. Když se farizeové prodrali až k Ježíši, začali na něho mluvit. Ježíš přestal 
kázat. Už mnohokrát se snažili Ježíše „dostat“, ale nepovedlo se jim to. Ježíš se postavil a vyslechl je. Oslovili ho 
„mistře“, to byla provokace. Za mistra ho nepovažovali, neuznávali ho. Z jejich řeči je cítit ironie. Jako by říkali: „Ha, 
tak teď se ukaž ! Teď odpověz!“ Byla to past na Ježíše, protože každá jeho odpověď musí být špatná. Farizeové nebyli 
hlupáci, byli velmi chytří a vymysleli to velice  dobře. Kdyby jim Ježíš odpověděl ANO, ženu je potřeba ukamenovat, 
odvedli by ho k římskému místodržícímu. Podrobené národy nesměly vynášet soud, místodržící by Ježíše jistě nechal 
zabít. Kdyby řekl NE, nechte tu ženu žít, předhodili by farizeové Ježíše židům. Ti by ho za porušení Mojžíšova zákona 
ukamenovali.  
Ježíš Kristus byl mistr odpovědi. Mlčel. S tím farizeové nepočítali. Ježíš si sedl a začal něco psát do písku chrámové 

podlahy. Oni naléhali dál. Ježíš jim řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem." A opět usedl a 

začal psát. Farizeové se začali jeden po druhém vytrácet, jako první přední představitelé. 

Ježíš 2x píše do písku. Pokaždé něco jiného. Farizeové reagují pokaždé jinak. Po prvním psaní na něho znovu 

naléhají, po druhém utečou. Co Ježíš psal? Nevíme, můžeme se jen dohadovat. 

Farizeové nabídli Ježíši únikovou cestu – slepou cestu. Mojžíšův zákon mluví o ukamenování muže i ženy. 

Oni ale přivedli jen ženu. Možná, že poprvé Ježíš psal do prachu: „ A kde máte toho muže?“ S takovou 

odpovědí určitě počítali. Mohli se různě vymluvit – nenašli jsme ho, utekl nám,…Ježíš píše a nemluví. Oni 

ale potřebují, aby mluvil. Aby ho lidé slyšeli a on je svými slovy vyprovokoval ke kamenování. On ale 

nemluvil. Mluvili jen farizeové. Lidé nic jiného neslyší, ani nevidí nápisy v písku. Teprve na naléhání Ježíš 

vstal a odpověděl. Odpovídá otázkou. Velmi často Ježíš odpovídal otázkou. A pak začal znovu psát.  

 

Farizeové čtou a začínají prchat. Proč? Protože je usvědčil. Zřejmě psal, že i oni jsou milenci této ženy, že i 

oni jsou hříšníci a čím se provinili. Kdyby to řekl nahlas, ukamenovali by židé právě je. Představitelé se znovu 

prodírají davem a mizí.  

Toto ale není na příběhu to nejdůležitější. Ježíš zůstal se ženou před davem sám. Ona měla určitě celou dobu 

sklopené oči. Věděla, že zhřešila a očekávala smrt. Mohla podat svědectví o farizeích, kteří s ní hřešili také, 

ale v té době ženám nikdo nevěřil, jejím slovům by nikdo nevěřil. Ježíš ji oslovil, opět otázkou: „Kde jsou ti, 

kteří tě chtěli kamenovat?“ Ona teprve teď zvedne oči a vidí, že je sama. Ježíš ji pošle pryč se slovy, aby už 



nehřešila více. Jako by říkal: „Neschvaluji, co děláš. Nelíbí se mi to. Ale mám tě rád, odpouštím ti, jdi a nehřeš 

více.“ To je poselství dvou malých vět, které ženě řekl. 

Církevní tradice spojuje cizoložnici s postavou Máří Magdalské, ale Bible o tom nemluví. 

 

Když farizeové utíkali, asi si uvědomili, že je mohl Ježíš velmi lehce zabít – kdyby řekl nahlas, co o nich ví, 

byla by to jejich smrt. On to ale neudělal. Měl je rád. Možná všichni nebyli zlí, jen svědomitě plnili své 

povinnosti a dodržovali zákon. Ježíš chtěl zachránit nejen ženu, ale i je. Všem lidem nabízí druhou šanci. 

I my se můžeme dostat do situace jako cizoložnice. I nás chce Ježíš zachránit. 

 

Důležitá je také reakce Ježíše – můžeme reagovat jako farizeové – chtít trestat, nebo jako Ježíš – odpustit a 

dát druhou šanci. 

 

Jdi a nehřeš 

Jdi a neodsuzuj 

Jdi a odpouštěj 

Jdi a zajímej se o jiné 

Jdi a buď soucitný 
 

Příklad z Ježíše si můžeme vzít i v naší mluvě – musíme vždy odpovídat? Není lepší někdy mlčet? Není někdy 

vhodná jistá diskrétnost? 

 

Žijme podle Ježíše Krista. 

 

                                       

 


