
9.V.2018r. 
Kapłan: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień 
Twojej miłości. 
Wierni: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. 
Kapłan: Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, 
daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. 
Przez Chrystusa, Pana naszego 

Tekst 
J 8, 1-11 

1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w 
świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 3 Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 4 powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. a ty co powiesz?» 6 Mówili to, wystawiając 
Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po 
ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». 8 I powtórnie schyliwszy 
się, pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na 
środku. 10 Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież [oni] są? 
Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja 
ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

Czytać i rozumieć: 

w. 6. Z kontekstu wynika, że Jezus pisze nie na piasku, lecz na kamieniu. Znajduje 
się On w świątyni, gdzie posadzkę stanowiły wygładzone płyty kamienne. W 
kontekście kultury biblijnej pisanie oznaczało akt, za pomocą którego ktoś 
komunikuje jakąś sprawę drugiemu, który to odczytuje. W tradycji biblijnej cała 
Biblia jest komunikacją Boga z człowiekiem; człowiek ze swej strony odczytuje to, co 
zostało napisane palcem Bożym na tablicach kamiennych (por. Pwt 9, 10). Jeśli ktoś 
nie uznaje „palca” Tego, który pisze i nie wchodzi z Nim w komunię, Pismo staje się 
fetyszem, który blokuje wejście w myśl Boga. Biblia jest autokomunikacją Boga 
kochającego życie, Boga, który nie lekceważy żadnego ze swych stworzeń; wszystkim 
okazuje litość i zamyka oczy na grzechy ludzi, by się nawrócili (por. Mdr 11, 23-26). 

W kontekście Janowym gest pochylenia się Jezusa do ziemi na oczach stojących 
dokoła przywołuje gest obmycia nóg uczniom w wieczerniku. Dwukrotne pisanie 
zdaje się przywoływać na myśl Jezusowe przykazanie miłości Boga i bliźniego. 
Podobnie jak w wieczerniku, Jezus sam daje przykład do naśladowania. Jak Sługa 
Jahwe nadstawia On grzbiet dla bijących. Bierze na siebie grzechy innych. Jeśli Bóg 
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wytyka grzech, to nie po to, aby potępiać grzesznika; intencją Tego, który pisze jest 
zbawienie człowieka 

w. 7. Ewangelista zaznacza, że Jezus po geście pisania podniósł się wobec swych 
przeciwników. Oni trwają w swoim pytaniu, które oznacza wpatrzenie się w samo 
pismo, a nie na piszącego. Dlatego Jezus się podnosi, aby zobaczyli Jego osobę, Tego, 
który pisał. Drugi raz podnosi się Jezus po odejściu sędziów, gdy sama kobieta stoi na 
środku. Kobieta trwa w oczekiwaniu na wyrok Jezusa, jest wpatrzona w Jego osobę, 
dlatego może On wypowiedzieć, bez zadawania pytania, słowa przebaczenia. 

W wypowiedzi Jezusa są uwydatnione dwie sprawy: prawo sądzenia drugiego i 
symbolika kamienia. Jezus nie neguje istnienia prawa ani sądu. Ale odwołuje się do 
sumienia i osobistej odpowiedzialności oskarżycieli. Pierwszy, kto ma prawo rzucić 
kamień, to świadek przestępstwa (Pwt 17, 7). On bierze odpowiedzialność świadomie 
i dobrowolnie za to, co inni, idąc jego śladem, będą potem robili automatycznie (por. 
Pwt 13, 10; 17, 7). On stawia się jako wzór do naśladowania przez innych. Kto się 
będzie opierał, sam będzie poddany takiej samej karze. 

w. 9b-11. Na scenie zostaje tylko Jezus i kobieta. Jezus podnosi się i rozpoczyna z 
kobietą rozmowę. W stosunku do uczonych w Piśmie i faryzeuszów po powstaniu 
ukazał się jako Ten, który napisał Prawo jako wolę Boga, a teraz staje przed kobietą 
jako Ten, który przyniósł łaskę i prawdę, nowe przykazanie. Mówi do niej niewiasto. 
Zwraca się do cudzołożnicy tak, jak do swej matki (2, 4; 19, 26), Samarytanki (4,21) i 
Marii Magdaleny (20, 15).  

Medytacja Słowa: 

Kamień wzięty do ręki przez świadka jest symbolem prawdy. W pytaniu Żydów ten 
kamień jest narzędziem śmierci zadawanej bez indywidualnej odpowiedzialności.  

Jezus indywidualizuje sąd. Każdemu ze słuchaczy zostawia swobodę decyzji 
wobec własnego sumienia. Nie patrzy na reakcję przeciwników, lecz schyla się, aby 
znowu pisać. Jezus nie potępia uczonych w Piśmie i faryzeuszów, ale uwalnia kobietę 
od stawianego jej przez przeciwników zarzutu i przywraca porządek zgodny z wolą 
Bożą. „Sędziom” umożliwia pójście do spełniania swojej roli, jaką było studiowanie i 
wyjaśnianie Prawa. Równocześnie wskazuje na Tego, który dał prawo i zarezerwował 
sąd dla siebie. Ten sąd jest inny od sądu ludzkiego. Bóg posłał na świat Syna, aby 
świat zbawić, a nie potępić (3, 17). 

Sugestie do kontemplacji:  

Jezus pyta się kobiety, czy znalazł się jakiś sprawiedliwy, który mógłby ją potępić. 
Ona stwierdza, że nikt nie pozostał. „Dwoje pozostało, nieszczęśliwa i miłosier-
dzie” (Augustyn). Na początku była w środku zamknięta w kręgu przez nieprzyjaciół, 
była pozbawiona wolności. Teraz jest w środku całkowicie wolna. Rozproszyli się 
nieprzyjaciele, a pozostał jedyny sprawiedliwy, który usprawiedliwia, który kocha ją 
odwieczną miłością (por. Jr 31, 3), w którym rozpoznaje swego Pana, gdyż jej 
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przebacza (por. Jr 31, 34) i wyzwala ze śmierci (por. Ez 37, 12). Między tymi osobami 
rodzi się nowe przymierze, napisane nie na kamieniu, lecz w sercu (por. Jr 31, 31-33). 

Rozdarcia. Spotykając Boga: rozkruszony kamień (żal za grzechy) 
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