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Ani já tě neodsuzuji. 
Jan 8,11 

Dobře nachystaná a promyšlená léčka… Postaví se Ježíš proti Bohu, nebo proti člověku? „Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli 
ženu… postavili ji doprostřed...“ (Jan 8,3) Žena je bezejmenná… Pro učitele Zákona a farizeje nemá jméno, není to ani člověk, je to věc. 
Věc, která se vezme, která se vede, postaví se tu nebo tam, jak je jim libo. Věc, která se může poslat na smrt. Přistihli ji in flagranti! A co 
spolupachatel? Ten je kde? Samozřejmě, ten tam není a být ani nemusí. A žena teď bude souzena. A bude odsouzena hrozným a msti-
vým bohem, který nemiluje život, ale smrt. Žena, která je zraněná na své důstojnosti, na svém lidství, na své velikosti… Proti ní se teď 
obhájci Boha dopouštějí hříchu daleko většího, než spáchala ona sama. 
 

„Ježíš se sehnul a psal prstem na zem.“ (Jan 8,6) Sklání před ženou svůj pohled k zemi, jako by před jejím tajemstvím pociťoval jakýsi 
„posvátný stud“. Jako by chtěl nejprve chvilku přemýšlet, vložit mezi obžalobu a rozsudek jistý odstup. A píše. Na dlažbu Chrámu, na 
kámen. Zákon, který byl vytesán samotným Bohem do kamene a předán Mojžíšovi, byl zrazen, uzpůsoben lidským podáním a zvyklos-
tem. Často malicherným. Jistě, tato žena zradila svého manžela, ale izraelský národ zradil duch Zákona. A Ježíš, Boží Syn, teď znovu 
svým životem, činy a slovy píše do kamene zákon, který si lidé přizpůsobili a převrátili. „Máte pravdu: zhřešila. A děláte dobře, když ji 
chcete zabít. Aby se dostálo Zákonu, je třeba být neoblomní. Z vás naštěstí nikdo nechybil a nikdy se vám nemůže stát, že byste se něčeho 
takového dopustili. Takže kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ (srv.: Jan 8,7) A dál vpisuje do kamene zákon. 
 

„Nikdo tě neodsoudil? (…) Ani já tě neodsuzuji.“ (Jan 8,10-11) On, jediný bez hříchu, jediný, který by kamenem hodit mohl, to neudělá. 
Taková je Boží spravedlnost, ne lidská, ale Ježíšova: jediný spravedlivý, který ospravedlňuje, jediný svatý, který nepřišel, aby srovnal 
účty, ale aby přinesl radikální revoluci do vztahu mezi Bohem a člověkem, a tedy i mezi lidmi navzájem. Přišel, aby zjevil Boha, který na 
nás čeká, přichází nám vstříc, s láskou nás objímá, odpouští každé pochybení a každý hřích, léčí každé zranění, každou bolest , dává mož-
nost nových začátků. O trochu později uskuteční ještě něco daleko radikálnějšího: na místo té ženy, na místo všech odsouzených, na 
místo všech viníků postaví sám sebe a nechá se zabít, a tak zničí jednou provždy tu šíleně pomýlenou představu o Bohu. 
 

„Jdi a od nynějška už nehřeš.“ (Jan 8,11). To, co bylo, je pryč, důležitý je zítřek. Jdi a všude, kam přijdeš přinášej tutéž lásku, totéž odpuš-
tění. Právě odpuštění je darem, který nedělá další oběti, ani z nás ani z druhých, ani navenek ani uvnitř. A nejen v roce Božího milosr-
denství. 

 

„Naše činy jsou nabité budoucností a toho bych si měl být vědom.“  

o. Mario Borzaga, omi 


