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 (J 8, 1 - 11  - Biblia Tysiąclecia) 

 

(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 pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 

powiedzieli do Niego: (4) Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 

cudzołóstwie. (5) W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 

mówisz? (6) Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus nachyliwszy 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 na nią kamień. (8) I powtórnie nachyliwszy się pisał na 

ziemi. (9) Kiedy to usłyszeli, wszyscy 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, a od tej chwili już 

nie grzesz.  
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Teraz zważcie, jak nieprzyjaciele wystawili na próbę łagodność Pana: „I przyprowadzili 

mu pisarze i faryzeusze niewiastę, którą schwytano na cudzołóstwie” (J 8, 3nn), 

postawili ją pośrodku i rzekli: „Nauczycielu, tę niewiastę zastano teraz na cudzołóstwie. 

Mojżesz w Zakonie kazał nam takie kamienować. A mówili to, kusząc Go, aby Go 

mogli oskarżyć”.  

O co oskarżyć? Czy Go schwytali na jakim występku?... Z powodu dwóch rzeczy, to jest 

prawdy i łagodności, Jego nieprzyjaciół dręczyła niechęć i zazdrość. Z trzeciej natomiast 

racji, to znaczy: sprawiedliwości, zgotowali mu zasadzkę. W czym? Bo Zakon kazał 

kamienować cudzołożnych, a przecież Zakon nie mógł żądać tego, co niesprawiedliwe. 

Jeśliby ktoś powiedział co innego, niż nakazał Zakon, to jako niesprawiedliwy byłby 

schwytany.  

Tak więc mówili między sobą: Ludzie uważają Go za prawdomównego, ukazuje się 

łagodny. Przeciw sprawiedliwości trzeba znaleźć jakiś zarzut. Przyprowadzimy Mu 

niewiastę schwytaną na cudzołóstwie, powiemy, co Zakon nakazuje. Jeśli rozkaże ją uka-

mienować, nie będzie łagodny; jeżeli oceni, że należy ją wypuścić, nie zachowa 

sprawiedliwości. Aby zaś – mówią – nie utracić łagodności, dzięki której lud Go miłuje, 

powie niewątpliwie, że trzeba ją wypuścić.  

Wskutek tego znajdziemy sposobność, aby Go oskarżyć jako przeniewiercę Zakonu i tak 

Mu powiemy: Jesteś wrogiem Zakonu, mówisz przeciw Mojżeszowi, co więcej, przeciw 

Temu, który przez Mojżesza dał Zakon. Zasługujesz na śmierć; wraz z nią i Ty musisz 

zostać ukamienowany. Takimi słowami, takim rozumowaniem mogła zazdrość się rozpalić, 

żarzyć się oskarżeniem, żądać potępienia. Ale przeciw komu? Przewrotność przeciw 

słuszności, fałsz przeciw prawdzie, serce przewrotne przeciw prawemu sercu, głupota 

przeciw zazdrości...  

 Co więc Pan Jezus odpowiedział?  

Co im odpowiedziała Prawda, co odpowiedziała Mądrość, co odpowiedziała 

Sprawiedliwość, przeciw której przygotowano zasadzkę? Nie powiedział: Nie należy jej 

kamienować, aby się nie zdało, że mówi przeciw Zakonowi. Dalekim był też od tego, aby 

powiedział: Ma być ukamienowana. „Przyszedł bowiem nie gubić, co znalazł, lecz 

szukać, co zginęło” (Łk 19, 10).  

 Co więc powiedział?  

Widzicie, jak pełen jest sprawiedliwości, łaskawości i prawdy. „Kto z was – oświadczył 

– jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Oto odpowiedź Mądrości! Czyż 

nie zmusił ich, aby zastanowili się nad sobą? Na zewnątrz oskarżali fałszywie, a 

wewnętrznie nie zastanawiali się nad sobą; widzieli cudzołożnicę, nie widzieli siebie...  

Słyszeliście, nauczyciele, strzegącego Zakon, ale jeszcze nie usłyszeliście Prawodawcy.  

 



Cóż bowiem innego chce On powiedzieć, pisząc palcem na piasku? Palcem Bożym jest 

napisany Zakon, a ze względu na zatwardziałość napisany jest na kamieniu. Teraz już na 

ziemi pisał, bo owocu szukał. Słyszeliście więc, że Zakon ma być wypełniony, cudzołożnica 

ma być ukamienowana. Czy jednak przez jej ukaranie karzący wypełnia Zakon?  

Niech każdy z was zastanowi się nad sobą, niechaj wejdzie w siebie, niech wstąpi na 

trybunał swego ducha, niech stanie przed swoim sumieniem, niech zmusi się do wyznania. 

On wie, kim jest, żaden natomiast człowiek nie wie, co jest w człowieku, prócz ducha 

człowieka, który w nim jest (1 Kor 2, 11). Każdy, w siebie się wpatrując, znajduje z całą 

pewnością, iż jest grzesznikiem.  

A przeto albo ją uwolnijcie, albo wspólnie z nią przyjmijcie karę wyznaczoną przez 

Zakon. Gdyby powiedział, żeby cudzołożnicy nie kamienować, wykazano by mu 

niesprawiedliwość; jeśliby oświadczył, że ma być ukamienowana, nie byłby łagodny. 

Niech więc powie, co winien powiedzieć i łagodny, i sprawiedliwy: „Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.  

To jest głos sprawiedliwości. Niechaj grzesznica będzie ukarana, ale nie przez 

grzeszników. Niech Zakon się wypełni, ale nie przez wiarołomców Zakonu. To w całej 

ziemi jest głos sprawiedliwości. Tą sprawiedliwością jakby pociskiem uderzył: w siebie się 

wpatrzyli i znalazłszy, że są winni „jeden po drugim wszyscy odeszli”.  

Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie. 

Pan zaś, skoro pociskiem sprawiedliwości ich uderzył, nie raczył zwracać uwagi na 

pokonanych, lecz odwróciwszy wzrok od nich, „znowu pisał palcem po ziemi”.  

Gdy tedy niewiasta sama pozostała i wszyscy inni odeszli, zwrócił oczy na nią. 

Słyszeliście głos sprawiedliwości, posłuchajmy i łaskawości. Sądzę, że ową niewiastę 

bardzo przeraziło, gdy usłyszała słowa Pana: „Kto z was jest bez grzechu, niech 

pierwszy rzuci na nią kamień”. 

 [Faryzeusze], wglądnąwszy w siebie, przez swe odejście sami się przyznali do winy, 

pozostawiając niewiastę z wielkim grzechem Temu, który żył bez grzechu. A gdy usłyszała: 

„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”, oczekiwała, iż ją 

ukarze Ten, w którym grzechu znaleźć nie mogła.  

Chrystus zaś, który językiem sprawiedliwości wszystkich odpędził, zwrócił na nią 

łaskawe spojrzenie i zapytał: „Nikt cię nie potępił?”. Odpowiedziała: „Nikt, Panie”. A On 

rzekł: „I ja cię nie potępię”. Może się lękałaś mego potępienia, ponieważ nie znalazłaś we 

mnie grzechu? „I ja cię nie potępię”.  

Cóż to znaczy, Panie? Popierasz więc grzechy? Wcale nie. Zważ, co jest dalej: „Idź i nie 

grzesz więcej”. A przeto Pan potępił grzech, a nie człowieka. Gdyby bowiem popierał 

grzech, tak by powiedział: I ja cię nie potępię. Idź i żyj, jak chcesz. Bądź spokojną, ja cię 



uwolnię. Jakichkolwiek grzechów się dopuścisz, zwolnię cię od wszelkiej kary i od katuszy 

piekła i podziemia. Tak jednak nie powiedział...  

„Albowiem słodki i prawy jest Pan” (Ps 25 [24], 8). Kochaj, bo jest słodki, lękaj się, bo 

jest prawy. Jako łagodny powiedział: „Milczałem”, lecz jako sprawiedliwy: „Czy zawsze 

będę milczał?” (Iz 42, 14). 

 „Litościwy i miłosierny jest Pan”. Z całą pewnością. A dalej „cierpliwy”; dodaj 

jeszcze: „i wielce miłosierny”. Ale bój się tego, co jest na końcu: „i prawdziwy”. Tych 

bowiem, których teraz znosi jako grzeszących, będzie sądził jako Nim gardzących.  

„Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i wielkoduszności? Czy nie 

wiesz, że łaskawość Boga do pokuty cię skłania? Lecz ty w zatwardziałości swojej 

brakiem pokuty ściągasz na siebie gniew na dzień zjawienia się sprawiedliwego sądu 

Boga, który odda każdemu według uczynków jego” (Rz 2, 4–6).  

Łagodny jest Pan, cierpliwy jest Pan, ale i sprawiedliwy jest Pan, i prawdomówny jest 

Pan. Daje ci czas do poprawy, lecz ty bardziej kochasz zwłokę niż poprawę. Wczoraj złym 

byłeś? Dzisiaj bądź dobry. I dzisiejszy dzień źle spędziłeś? Popraw się przynajmniej jutro. 

Zawsze czekasz i od miłosierdzia Bożego wiele sobie obiecujesz, jakby Ten, który przez 

pokutę obiecuje ci przebaczenie, obiecał ci i dłuższe życie. Skąd wiesz, co ci przyniesie 

dzień jutrzejszy? Słusznie mówisz w swym sercu: Gdy się poprawię, Bóg mi przebaczy 

wszelkie grzechy. Nie możemy zaprzeczyć, iż tym, którzy się poprawili i nawrócili, Bóg 

obiecał przebaczenie. Albowiem czytasz mi u proroka, że Bóg obiecuje ci przebaczenie, 

jeśli się poprawisz: nie czytasz jednak, iż obiecał ci długie życie.  

Z dwóch zatem stron ludzie są wystawieni na niebezpieczeństwo: przez 

nadzieję i rozpacz. Przez to, co się sobie sprzeciwia, przez przeciwne uczucia.  

 

 Nadzieją jest zwiedziony, który mówi: Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny: będę 

czynił, co mi się podoba, co mi jest miłe, popuszczę wodze swoim 

pożądliwościom, spełniać będę to, czego pragnie dusza moja. Dlaczego? Bo Bóg 

jest miłosierny, jest dobry, jest łaskawy. Tych nadzieja wystawia na 

niebezpieczeństwo.  

 Rozpacz natomiast tych, którzy jeśli wpadną w ciężkie grzechy, mniemają, iż jako 

pokutnicy nie mogą już osiągnąć przebaczenia i że z całą pewnością przeznaczone 

im jest potępienie. Mówią tedy do sobie: Już jesteśmy potępieni. Dlaczego nie 

mamy czynić tego, co chcemy? Jesteśmy jak gladiatorzy na miecz wystawieni. 

Toteż ciężki jest stan zrozpaczonych: nie widzą już bowiem, czego by można się 

lękać, a niezmiernie o nich obawiać się trzeba.  

Tych rozpacz zabija, tamtych nadzieja. Należy się obawiać, aby cię nie zabiła nadzieja i 

gdy bardzo pokładasz ufność w miłosierdziu, pod sąd podpadasz.  



Trzeba się też znowu lękać, aby rozpacz cię nie straciła, i gdy sądzisz, że nie mogą ci być 

darowane ciężkie grzechy, jakie popełniłeś, nie pokutujesz i ściągasz na siebie wyrok 

Mądrości jako sędziego. A ona powiedziała: „I ja śmiać się będę w waszym zatraceniu” 

(Prz 1, 26).  

 Cóż więc czyni Pan z tymi, którym grozi ta podwójna choroba?  

 

 Tym, którym zagraża nadzieja, tak mówi: „Nie odwlekaj nawrócenia się do 

Pana i nie odkładaj z dnia na dzień; nagle bowiem przyjdzie gniew Jego, a 

czas pomsty zagubi cię” (Syr 5, 8n – łac.).  

 A co mówi tym, którym grozi rozpacz? „A któregokolwiek dnia bezbożny się 

nawróci, zapomnę o wszystkich nieprawościach jego” (Ez 18, 27).  

Dla tych więc, którym grozi rozpacz, przyrzekł port przebaczenia; dla tych zaś, którym 

nadzieja zagraża i odkładaniem [nawrócenia] się zwodzą, uczynił dzień śmierci niepewnym. 

Nie wiesz, kiedy nadejdzie dzień ostatni. Czy nie jesteś niewdzięczny, mając dzień 

dzisiejszy, aby się poprawić?  

Chrystus powiedział więc do niewiasty: „I ja cię nie potępię”. Otrzymała 

bezpieczeństwo co do przeszłości, pozostała dalej w niepewności co do przyszłości.  

„I ja cię nie potępię”. Zgładziłem, coś popełniła; zachowaj to, co nakazałem, abyś 

otrzymała to, co obiecałem. 

 

 Św. Grzegorz z Nareku 
 

Modlitwa o oczyszczenie z grzechów 
 

 

Błagamy usilnie z jękiem pełnym łez, z całej naszej duszy, 

O Stwórco chwalebny, o Duchu niezniszczalny i niestworzony, wieczny i współczujący,  

Ty, który jesteś naszym orędownikiem poprzez błagania niewypowiedziane (Rz 8, 26) u 

Ojca miłosiernego.  

Ty, który czuwasz nad świętymi,  

oczyszczasz grzeszników i czynisz ich świątyniami,  

żyjącymi i ożywiającymi ku radości Twojego Ojca na wysokościach,  

wyzwól nas od wszystkich czynów nieczystych,  

sprzeciwiających się Twojemu w nas zamieszkaniu,  

aby nie zostały w nas zgaszone wspaniałości Twojej łaski,  

które oświecają wzrok naszych oczu wewnętrznych.  



Zostaliśmy wprawdzie pouczeni, że Ty z nami się łączysz  

dzięki modlitwom oraz nieskazitelnemu  

i świętemu postępowaniu.  

A ponieważ Jeden z Trójcy ofiarował się za nas w ofierze,  

a inna Osoba przyjęła tę ofiarę i okazała nam swą łaskawość  

ze względu na krew dającą przebłaganie swojego Pierworodnego,  

racz więc przyjąć nasze błagania  

i przemienić nas w mieszkanie godne i dobrze przygotowane,  

abyśmy zasmakowali i mogli pożywać Baranka niebiańskiego  

i otrzymali bez kary i potępienia  

tę Mannę, która daje życie nieśmiertelne i nowe zbawienie.  

I aby przez ten ogień roztopiły się nasze winy  

jak winy proroka oczyszczone żagwią płonącą  

zbliżone w kleszczach do jego wargi (Iz 6, 5–7),  

aby wszędzie było głoszone Twoje współczucie tak,  

jak przez Syna jest głoszona słodkość Ojca.  

On sprawił, że syn marnotrawny mógł otrzymać dziedzictwo ojca (Łk 15, 11–31).  

On pozwolił kobietom złego prowadzenia zbliżyć się do królestwa niebieskiego41  

w błogosławieństwie sprawiedliwych.  

Tak i ja jestem jednym z nich!  

Przyjmij mnie więc razem z nimi  

jak kogoś, kto bardzo potrzebuje Twojej łaskawości,  

a którego zbawiła Twoja łaska, odkupiła krew Chrystusowa,  

aby przez to  

wszędzie i zawsze rozpoznawano Twoje Bóstwo  

i aby zawsze uznawano Twoją Boskość,  

i aby wszędzie wychwalano ją w równej czci z Ojcem,  

Łk 6, 36–50; 8, 2; J 4, 1–41; 8, 2–11.  

chwalono w jednej woli, w jednej wszechwładzy.  

Bo Twoje jest współczucie, moc,  

miłość ku ludziom  

i siła, i chwała  

na wieki wieków, Amen. 
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Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

      Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu                       

w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.  

      Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 

dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 

Niego: "Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 

Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?" Mówili to, wystawiając 

Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć (J 8, 1-6). 

 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Lud gromadził się wokół Jezusa, ponieważ pragnął nauk, wskazówek, jak dobrze żyć. 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie przyszli, by sprowokować Go do udziału w niebezpiecznej 

grze o życie. Nie zależało im ani na Jezusie, ani na kobiecie. Najpierw chcieli skazać 

kobietę - niejako rękami Jezusa - a potem Jego samego. Zaczęli od słów, licząc, że za 

aprobatą Jezusa będą mogli wziąć kamienie do rąk. 

 Czy zależy mi na Jezusie? Czy zależy mi także na innych, krewnych, 

przyjaciołach, znajomych itd.? 

 Czy przyprowadzam ich przed Jezusa? Czy przyprowadzam po to, aby 

uzyskać dla nich wyrok potępiający czy uniewinniający? Oskarżam ich przed 

Jezusem, czy jestem ich obrońcą? 

 Czy u Jezusa szukam wskazówek, jak dobrze żyć? Czy gdy je znajdę, to 

rzeczywiście według nich żyję? 

 

Stanąć na środku to znaleźć się na widoku ze wszystkich stron. To jest niekiedy bardzo 

trudne i krępujące. Człowiek chętnie zapadłby się ze wstydu pod ziemię. W takiej sytuacji 

znalazła się cudzołożna kobieta.  

 



Faryzeuszom i uczonym w Piśmie chodziło jednak o to, aby była to przynęta do 

wystawienia Jezusa na próbę. Za wszelką cenę chcieli zdobyć dowody oskarżenia. 

 

 Czy nie wystawiam Jezusa na próbę? 

 Czy moje życie, może dalekie od reguł Ewangelii, nie jest pretekstem do 

kierowania oskarżeń także pod adresem Jezusa? 

 Czy w życiu nie przypominam detektywa, który śledzi innych, aby ich złapać 

na czymś złym, grzesznym? 

 Czy potrafię dostrzec dobro czynione przez innych i pochwalić ich za to, 

wyrazić słowa uznania, cieszyć się razem z nimi, powiadomić o tym także 

Jezusa? 

 Czy kiedy trzeba bronić spraw Jezusa, potrafię stanąć nawet na środku, czy 

raczej chowam się ciągle za plecami innych? 

 

Pomodlę się za tych, których kiedyś może niesłusznie oskarżyłem.  

Poproszę Jezusa o siłę ducha, abym umiał przebaczyć tym, którzy mnie oskarżyli lub 

dalej to czynią. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 

byliśmy jak we śnie. 

Wtedy nasze usta były pełne śmiechu, 

a język nasz - radości (Ps 126, 1-2). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas! 



Jezus z Nazarethu - Roman Brandstaetter 

 

Zapisani na ziemi  

Apostołowie mówili do Niego: — Rabbi, nie idź do Świątyni Pańskiej, bo czyhają tam 

na Ciebie Twoi przeciwnicy. — Mówili do Niego: — Rabbi, nie przechadzaj się po 

mieście, bo śledzą Cię wysłannicy arcykapłana. — Mówili do Niego: — Najlepiej będzie, 

jeżeli powrócimy do Galilei nad Jam Kinereth.  

— Jezus nie usłuchał żadnej z tych rad i kilka dni po Święcie Namiotów udał się nocą 

samotnie na Górę Oliwną, gdzie modlił się w miejscu ustronnym, a o wschodzie słońca 

przybył do Świątyni, usiadł na macie, na Dziedzińcu Pogan, a dokoła Niego zgromadziła 

się wielka rzesza i słuchała uważnie Jego nauk.  

Gdy mówił do nich — właśnie tłumaczył im, że każdy mąż, który z pożądaniem patrzy 

na niewiastę, już popełnił w swoim sercu cudzołóstwo, a oni słuchali Jego wywodów ze 

wstydliwym zakłopotaniem — kilku uczonych w Piśmie Świętym i faryzeusze, 

popychając przed sobą zapłakaną, krzyczącą kobietę, przecisnęło się przez tłum i stanęło 

przed Jezusem. Mąż o statecznym wyglądzie, z wypiekami oburzenia na twarzy, 

trzymając niewiastę za ramię, gwałtownym szarpnięciem rzucił ją do stóp siedzącego na 

ziemi Jezusa, a starzec, najstarszy spośród przybyłych, głosem drżącym ze zgorszenia 

rzekł:  

— Rabbi, tę oto niewiastę pochwycono na cudzołóstwie. W świętej Księdze Dewarim 

napisał Mojżesz: „Jeżeli dziewica została zaślubiona mężowi, a znalazł ją jakiś inny 

mężczyzna i spał z nią, oboje wyprowadzeni będą do bramy miasta i kamienowani, 

aż umrą... ”  

— Cudzołożnik uciekł — przerwał mu jeden z faryzeuszów. — Nie wiemy, kim jest,                  

i nie znamy jego imienia.  

— Co powiesz o tym, Rabbi? — spytał starzec i pytaniem tym zakończył swoje 

oskarżenie.  

Jezus spojrzał na leżącą u Jego stóp jawnogrzesznicę. Zasłoniła twarz dłońmi, głową 

przywarła do ziemi, podciągnęła kolana, a łkanie wstrząsało jej ciałem, które zdawało się 

maleć, upodabniać do prochu, zanikać. Rabbi podniósł wzrok na surowych                                      

i nieprzystępnych oskarżycieli, przekonanych o swej nieskazitelnej cnocie, o której 

wymownie świadczyła dumna wyniosłość ich postaci.  

Jezus wiedział, że przyszli na Niego zarzucić sieć. Na pewno szczerze i głęboko 

oburzeni byli z powodu karygodnego występku grzesznicy, którą przyłapali na 

cudzołóstwie; kierując się jednak sprytem i podstępem, postanowili skorzystać z 

pomyślnej okoliczności — może ten zamiar powzięli w ostatniej chwili, gdy wlokąc 



grzesznicę przez Dziedziniec Pogan przed trybunał Starszych ujrzeli nagle Rabbiego, 

wygłaszającego przemówienie do tłumu, i usłyszeli Jego słowa o moralnej czystości 

człowieka — i oddać ją pod sąd Męża obciążonego zarzutem zwalczania Mojżeszowego 

prawodawstwa.  

Była to nie lada sposobność, po raz drugi mogła się nie powtórzyć, zwłaszcza że sidła 

zostały nader sprytnie nastawione.  

 Jeżeli ją uniewinni — czy może ją uniewinnić po tym, co właśnie mówił                           

o pożądaniu i cudzołóstwie? — oskarżą Go przed wysoką Radą Sanhedrynu                     

o pogwałcenie Prawa, a wówczas będą mieli jeszcze jeden dowód przeciw 

zwodzicielowi, dowód niezbity, świadczący, że nie przestrzega ustaw Pańskich;  

 jeżeli natomiast wyda wyrok skazujący, przypomną mu Jego własne słowa, które   

w różnych okolicznościach powtarzał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”, albo 

„Jak sądzić będziecie, tak was osądzą”, i spytają Go, czy godzi się zaprzeczać 

własnej nauce.  

I pytać Go będą dalej, pytać Go będą bardzo głośno, tak głośno, aby ich pytania doszły 

do uszu Jego zwolenników: — Jak możesz, Rabbi, głosić nauki, według których nie 

działasz? Ty nam zarzucasz, że my nie działamy według Prawa Mojżesza, a czy ty 

działasz według swoich własnych słów? Zwodzisz lud Izraela naukami, w które sam nie 

wierzysz. Twierdzisz, że jesteśmy obłudnikami, a czym jesteś ty, który głosisz to, czego 

nie spełniasz?  

— Tak rozumowali i zachwycali się w duchu swoją przemyślnością, bo powołując 

Jeszuę ben Josef na sędziego, równocześnie sprawowali nad Nim sąd i wpędzali Go                   

w potrzask, w który nieuchronnie wpadnie, bo każdy wydany przez Niego wyrok ugodzi 

w Niego samego. 

 

Jezus na pytanie starca nic nie odpowiedział. Pochylił się i począł pisać palcem na 

ziemi.     

Dlaczego pisał palcem na ziemi? Dlaczego pisał na ziemi? I co pisał? 

 

Palec jest symbolem prawodawstwa i wyroku Pańskiego. (Mówiąc o palcu Bożym, o 

zapalczywości, gniewie, obliczu, ustach czy oku Pana, nie mamy zamiaru przypisywać 

Mu cech ludzkich. Jeden z izraelskich objaśniaczy Ksiąg Objawionych zagadnienie to ujął 

w następujących słowach: „Jeżeli czytamy, że Elohim jest zapalczywy, słowem tym nie 

określamy przymiotu Pana, lecz tylko skutki Jego działania na ziemi”).  

Znając czujność i nieposkromioną ciekawość synów Izraela, nie wyobrażamy sobie, 

aby nikt z nich nie starał się odczytać słów zapisanych przez Jezusa na ziemi, a mamy na 

myśli zarówno tłum, jak i faryzeuszów, i uczonych w Piśmie Świętym, którzy od dwóch 

lat bacznie śledzili każdy Jego gest i wsłuchiwali się z bystrą i napiętą czujnością w Jego 

słowa.  



Czy jest możliwe, aby faryzeusze, widząc sędziego Jeszuę ben Josef piszącego palcem 

na ziemi — oni, którym najmniejszy szczegół z Jego życia i najmniejsze słowo z Jego 

wypowiedzi nie uchodziły uwagi — teraz obojętnie przyglądali się piszącemu na ziemi 

Rabbiemu i nie zagadnęli Go: — Co piszesz, Rabbi?  

Tak na pewno by spytali, gdyby widzieli słowa napisane przez Niego palcem na piasku, 

ale Jezus pisał na ziemi niewidzialnym pismem niewidzialnego Elohim, w myśl 

ostrzeżenia proroka Jeremijahu, który wołał: „Nadziejo Izraela, Jahwe! Wszyscy, którzy 

Cię opuszczają, będą zawstydzeni! Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani 

na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody!” — a ostrzeżenie to należy rozumieć tak, że 

imiona zawstydzonych grzeszników będą zapisane na materiale miałkim i lotnym, łatwo 

poddającym się lekkomyślnym igraszkom wiatru, a potem będą wymazane i przeminą bez 

śladu jak wszelka marność nad marnościami.  

Taki zapis dokonywany był ręką Pańską i nikt z ludzi żyjących nie mógł go odczytać, 

podobnie jak nikt nigdy żywymi oczami nie czytał tajemnych ksiąg życia, śmierci i losu 

ludzkiego, pisanych przez Elohim pismem świętym i niewidzialnym.  

Pismo niewidzialnego Boga jest zawsze niewidzialne. 

Tylko dwa razy widziały je żywe oczy ludzkie: raz były to Kamienne Tablice, 

własnoręcznie zapisane przez Pana na zionącej ogniem górze, a po raz drugi, gdy Jego 

karzący palec pisał na ścianie pałacu wyrok na Baalszasara, ale wtedy żaden człowiek 

poza natchnionym prorokiem Danielem nie umiał wyjaśnić ukrytego sensu słów 

napisanych ręką Elohim.  

Starzec, nie otrzymawszy od Jezusa odpowiedzi, gniewnie powtórzył pytanie:  

— Co powiesz o tym, Rabbi?  

— Wydaj wyrok! — natarczywie domagał się mąż z wypiekami na twarzy.  

— Winna jest czy niewinna? Zgrzeszyła czy nie zgrzeszyła?  

— Czy należy ją ukamienować, czy puścić wolno? — naciskali opryskliwie faryzeusze, 

nieporadnie poskramiając w sobie niecierpliwość.  

 

Jezus podniósł głowę znad ziemi, wyprostował się i odpowiadając im, rzekł:  

— Kto z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci na nią kamieniem.  

I znów pochylił się, i dalej pisał niewidzialne słowa palcem na piasku.  

 

To, co się teraz stało, było nad wyraz zdumiewające. Wyrok wydany przez Jezusa, a 

był to przecież wyrok na faryzeuszów, a nie na jawnogrzesznicę, przyjęli oni bez 

szemrania i szybko ulotnili się jeden po drugim, począwszy od starszych, a skończywszy 

na młodych — Johanan ben Zebadia opisał w świętym Zwoju nader dokładnie ich 

ucieczkę — a chociaż płochliwym odejściem dali dowód niejakiej czujności swojego 



sumienia, jednak to poruszenie ich wnętrza nie było zbyt głębokie, skoro nie okazali 

jawnej skruchy z powodu podstępnych knowań i nastawionych na Rabbiego sideł; 

 i tak dokonało się to, o czym w swojej groźbie powiedział prorok Jeremijahu:  

„Ci, którzy oddalili się od źródła wody żywej, od Pana, zawstydzeni zostali przed 

obliczem Elohim, a zapisani na ziemi z Jego wyroku, policzeni są między 

przemijających bez śladu, między ziarnka piasku poddane lekkomyślnym igraszkom 

wiatru, między wszelką marność nad marnościami”.  

 

Rabbi przestał pisać i wyprostowawszy się, zwrócił się do jawnogrzesznicy i spytał:  

— Niewiasto, gdzie są twoi oskarżyciele?  

Zerwała się z ziemi i powiodła wzrokiem dokoła.  

— Nikt cię nie potępił?  

— Nikt, Panie — rzekła z trwożonym niedowierzaniem.  

 

A Jezus podniósł się i rzekł głosem upominającym:  

— I ja cię nie potępię. Idź i odtąd już nie grzesz.  

 

Niewiasta z płaczem runęła do nóg Rabbiego, rozsypanymi włosami wymazując 

niewidzialne imiona grzeszników, które zapisał palcem na ziemi.  

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 
 

Tematyka spotkania 6 kwietnia 2019 roku: 

 

   9.00 - 10.45: ks. dr P. Mierzwa: „Wprowadzenie w Biblię”; 

 

 10.45 - 11.20: przerwa kawowa; 

 

 11.20 - 12.55: s. dr J. Nowińska SM: „Pieśń nad Pieśniami – analiza 

księgi”. 


