
CB Kladno 27.11. 2022 v 1000 hod. 

Téma: NIKDO TĚ NEODSOUDIL? Sloužil: František Flek 

ÚVOD 
Jan 8:2 Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a 
učil je. 3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji 
doprostřed 4 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 5 V zákoně 
nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli 
obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7 Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se 
a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" 8 A opět se sklonil a psal po zemi. 9 
Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam 
zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 10 Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na 
tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě 
neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 

1. Postoj odsouzení 
Farizeům šlo o dva cíle – chtěli naplnit literu zákona (co je dáno, to je psáno) a chtěli nachytat Ježíše Krista (chtěli ho 
dostat do rozporu s židovským nebo římským právem).  
 
Farizeové v té době vykonávali docela dobře svou práci slídičů.  
 

Galatským 2:3 Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, 4 
jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po 
naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. 

I dnes se mohou v církvi vyskytovat jedinci, kteří mají daleko více na práci vypichovat z života druhých hlavně ta 
selhání, pády a negativní věci, místo toho, aby takové lidi podpírali, povzbuzovali a nesli na modlitbách. 
 
Jako věřící lidé máme rozsuzovat, ale nemáme odsuzovat. Vidíme v tom ten rozdíl? Máme rozsuzovat, co je dobré a co 
zlé, co nám je k užitku a co nás poškozuje a ubližuje nám, ale nikdy nemáme lidi, které vidíme, že takové věci dělají 
odsoudit ke konečnému řešení. Takže takové to posílání do klatby a vyhrožování peklem je již opravdu za hranou 
posuzování. 

 

Lukáš 6:37 Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a 
bude vám odpuštěno. 
To to je pro nás varování, jak se vyjadřovat o životech druhých lidí. 

2. Pod návalem kritiky 
V jakém stavu byla ta žena? Jistě věděla, pochopila že neudělala správnou věc. Každý v nás máme kompas, kterému se 
říká svědomí, které je v továrním nastavení takové, že nám ukazuje co je a co není správné. Jako lidé si ale kolikrát své 
svědomí kalibrujeme na jinou citlivost a to je škoda. 
 
V dnešní době žijeme v době velkého porovnávání a kritiky. Digitální komunikace, emaily, SMS, sociální sítě nám 
umožňují komunikovat ve zkratkách, mnohokrát i anonimně a lidé si dovolují být přes tyto kanály krutě upřímní. Je to 
spousta posuzování, kritiky, hanobení, hejtů, které tam dneska vidíme. Jakoby se lidé odnaučili komunikovat normálně. 
Čelíme určité nenávistné kampani právě skrze sociální sítě. Je to výzva hlavně pro dospívající, kdy nával kritiky pak řeší 
spolykáním prášků, extrémním hubnutím, sebepoškozováním a nebo přistoupí na tuto hru a posouvají hranici toho, co 
jsou ochotni zveřejnit jenom proto, aby se alespoň trochu zalíbili.  

 

V jednom článku o sociálních sítích jsem četl: Existují studie, které potvrzují, že čas strávený na 
sociálních sítích zesiluje negativní emoce a zhoršuje náladu. Dokonce může být 
odpovědný za celkové zhoršování duševního zdraví populace. 

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/study-social-media-use-linked-to-decline-mental-health


 
Zažili jsme to v naší rodině. Naše nejstarší dcera chtěla od 11 let facebook. Říkali jsme jí, že v pravidlech je možnost až 
od 13 let. Ve 13 letech si tedy otevřela účet na facebooku a v té době chodila na 8 letý gympl. Chvála Bohu jsme měli 
s dcerou docela otevřenou komunikaci, takže jsme zhruba věděli, co prožívá při používání sociálních sítí. V 15 letech, po 
2 rocích používání přišla s tím, že si facebook ruší, my jsme jí ho nezakázali. Jenom si uvědomila, že jí facebook příliš 
pohltil, že to pořád sleduje a že pro ní není přínosem kultura porovnávání a silná anonimní kritika, že ji to ubližuje a proto 
se rozhodla z toho odejít. Po pár letech pak přešla na Instagram, ale už byla dospělejší, zralejší a unesla už některé věci, 
které jsou se sociálními sítěmi spojené. Osobně si myslím, že i věk 13 let je na sociální sítě brzo, pokud tam dítě vstoupí 
nepřipravené, nepoučené. Čelí tam pak velkému tlaku kritiky a porovnávání, který nejsou schopni zpracovat a vyrovnat 
se s ním. Kolikrát to nezvládáme ani my jako dospělí.  
 
Dlouhodobě se nedá žít v takové kultuře bez následků. Viděl jsem to teď na Ukrajině. Děti tam žijí v hrozných 
podmínkách – nemyslím teď ty ekonomické. Jsou tam děti, které mají buď jednoho nebo oba rodiče alkoholiky. Tyto 
děti pak žijí ve velice nepovzbudivých podmínkách.  

 

Efezským 6:4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích 
našeho Pána. 

 

3. Osvobození 
Ježíšova reakce překvapila jak farizee, tak určitě i tu ženu. Ta se již smiřovala s rozsudkem smrti. Ale Ježíš se zachoval 
přesně podle svého zadání: 
 

Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

To Ježíš přinesl nového, to bylo jeho poselství a ta žena patřila právě do kategorie lidí, kteří potřebovali zachránit. 
 

Matouš 12:18 'Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. 
Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. 19 Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích 
nikdo neuslyší jeho hlas. 20 Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede 
právo k vítězství. 21 A v jeho jménu bude naděje národů.' 

To je Ježíšův postoj a takto k nám přistupuje. Podle židovského zákona by každý z nás měl být mrtví již několikrát. Ale 
Ježíš se k nám choval a chová jinak 
 

Římanům 8:1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2 neboť zákon 
Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 
Ježíš té ženě dává novou, druhou šanci. Někdo si možná říká, ale vždyť ona nečinila žádné pokání. Ano, nečinila to naše 
předpisové pokání, ale věřím tomu, že celou dobu, co ji farizeové táhli sebou tak myšlenky, co se jí honili hlavou byli 
myšlenky lítosti a prosby o odpuštění. Vemte si, jak činil pokání ten lotr na kříži, co visel vedle Ježíše? Nebuďme v tomto 
směru zaměření pouze na jednu správnou formu pokání, lítosti. 

ZÁVĚR 
Jako lidé každý z nás potřebujeme čas od času slyšet tuto větu. Jako věřící jsme se jí dozvěděli na začátku našeho vztahu 
s Bohem, kdy jsme k Ježíši přišli špinaví jak čuníci, mysleli jsme si, že na nás není nic pěkného a divili jsme se, že by o nás 
měl Ježíš zájem v takovém stavu. Ale stalo se. Od té body se tento proces opakuje, protože i jako věřící nejsme dokonalí, 
ani kazatelé nejsou dokonalí a občas se nás nějaký hřích přichytí, dovolíme to. V takovou chvíli znovu přicházíme ke 
Kristu a znovu se na základě našeho pokání dozvídáme, že nás NIKDO NEODSUZUJE. 
 
Je to nepředatelná zkušenost v tom, že to není možné prožít za někoho jiného. Musíme takto k Bohu přistoupit sami za 
sebe. Chtěl bych vás i dnes přizvat k takovému setkání. Možná se tady někdo cítí ještě hůř než ta žena, možná se tu 
někdo smiřuje již s rozsudkem, který nad vámi vyřkl někdo jiný nebo možná i vy sami. Nemusí to být ale konečná. Je tu 
někdo, kdo neuhasí doutnající knot, kdo nedolomí nalomenou třtinu. 


