
Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 1. júla 2018 – 5. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 479, 485 

Text: J 8, 3 – 11  

„3Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do 

prostriedku 4a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, 5a Mojžiš (nám) v 

zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? 6Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli 

obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7Keď sa však neprestávali spytovať, 

vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. 8A zase sa 

zohol a písal po zemi. 9Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal 

sám a žena, ktorá bola v prostriedku. 10Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa 

neodsúdil? 11Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď 

a odteraz viac nehreš.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Židia mali svoj zákon zapísaný v Mojžišových knihách. Ak niekto spáchal priestupok, trest 

bol vykonaný podľa tohto zákona. Cudzoložstvo bol vážny hriech. Ak cudzoložil ženatý muž 

alebo vydatá či zadaná žena, mali byť potrestaní ukameňovaním. Krutý trest mal byť pre 

druhých odstrašujúcim príkladom. Smrťou cudzoložníka, cudzoložnice mal byť hriešnik 

odstránený zo stredu ľudu. Zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve 

pred Pána Ježiša. Ak by im naozaj išlo o spravodlivosť, priviedli by aj muža. Ale oni majú iný 

motív, keď sa pýtajú Pána Ježiša na Jeho názor. Nechcú mať jasno o ďalšom osude ženy, ale 

chcú podrobiť Pána Ježiša skúške, aby Ho mohli obžalovať. Ak by povedal: nechajte ju – 

nevážil by si židovský zákon. Ak by súhlasil s ukameňovaním, dostal by sa do rozporu so 

svojím posolstvom o bezpodmienečnej, súcitnej Božej láske. Pán Ježiš odhalil ich úmysel. 

Dal im nečakanú odpoveď: „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom.“ Jeho 

slovo je mocné a malo účinok aj na zákonníkov a farizejov. V tej chvíli si každý z nich vo 

vnútri musel priznať, že je hriešny, a tak sa postupne vytratili. Po odchode žalobcov, ktorý sa 

stali obžalovanými, Pán Ježiš zostáva s touto hriešnou ženou sám. Pán Ježiš bol bez hriechu, 

On nemusel zutekať. On jediný ju mohol odsúdiť. Ale neurobil to a ženu vyzval: „Odteraz 

viac nehreš.“ Zákonníci a farizeji jej nechceli dopriať ani telesný život. Ten zachránil Pán 

Ježiš svojím zásahom. Avšak príkaz, aby už ďalej nehrešila, jej dáva možnosť nového života 

v správnom vzťahu s Bohom. Pán Ježiš je Ten, kto dáva šancu na život. Na slušný život 



v tejto časnosti a chce, aby sme dosiahli život vo večnosti. Ten však získame, keď opustíme 

hriešny spôsob života a budeme celou svojou bytosťou nasledovať Pána Ježiša Krista. Amen. 

 

Modlitba: 

Drahý Pane Ježiši Kriste, vyznávame, že sme neraz zhrešili a vzdialili sme sa od Teba. Zišli 

sme z úzkej cesty, ktorou si nás učil ísť. Ďakujeme Ti, že sa neodvraciaš od nás a si 

pripravený nám odpustiť hriech, ktorého sa dopustíme. Iba Tvoja milosť nás privedie späť 

k Tebe. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami a naplň nás svojím Duchom Svätým, aby sme 

v dôvere kráčali za Tebou. Amen.  

Mgr. Zora Tuláková, námestná farárka v CZ ECAV Diakovce 


