
   

 

V Niedziela Wielkiego Postu  3 IV 2022 
 

( J 8,1-11  - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

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

nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 

Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją 

pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero 

pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 

kamienować. A Ty co mówisz?  Mówili to wystawiając Go na próbę, 

aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem 

po ziemi. 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.   

I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.  Kiedy to usłyszeli, 

wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, 

aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na 

środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież 

oni są? Nikt cię nie potępił?  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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Kobieta cudzołożna 
 

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 

ukamienować, 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. 
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Jezus i kobieta pochwycona na cudzołóstwie  (J 8, 1-11) 

 

ST: Lb 5,12-31; Pwt 22,22-24; Syr 23,22-24; Jr 17,12-13 

NT: Mt 7,1-5; Łk 6, 41-42 

KKK: miłosierdzie i grzech, 1846-1848; cudzołóstwo, 2380-2381 

Lekcjonarz: piąta niedziela Wielkiego Postu (rok C) 

 

Opowieść o Jezusie i kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie (J 7,53-8,11) ma 

skomplikowaną historię.  

Nie pojawia się w żadnym ważniejszym greckim rękopisie Ewangelii Jana 

powstałym przed szóstym wiekiem, dlatego w NABRE
1
 ujęta jest w nawiasy, choć 

znajdujemy ją we wczesnych rękopisach łacińskich.  

W niektórych greckich rękopisach Ewangelii Jana opowieść ta pojawia się                          

w miejscach innych niż to obecne. Jedna z grup tych rękopisów umieszcza owo 

spotkanie na końcu Ewangelii, po wersecie 21,25. Opowieść ta pojawia się ponadto w 

niektórych rękopisach Ewangelii Łukasza, po wersecie 21,38.  

Język grecki, w którym ją spisano, różni się znacząco od reszty tekstu Jana. 

Wszystko to nasuwa myśl, że nie pochodzi ona z tego samego źródła, co reszta 

Czwartej Ewangelii. Przypomina raczej relacje o różnych konfliktach znane                          

z ewangelii synoptycznych.  

Kościół przyjmuje ten tekst jako natchnione Pismo Święte i proklamuje go w 

liturgii w piątą niedzielę Wielkiego Postu, w roku C. 

 

[7,53-8,3]  Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się 

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

ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą 

pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:  

                                                           
1
 NABRE - New American Biblie, Revised Version 



O brzasku następnego dnia Jezus przybywa do świątyni, gdzie znów przyciąga do 

siebie tłum. Gdy naucza, uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Niego 

kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie.  

Tora nakazuje wprawdzie przeprowadzanie dochodzenia w sprawie o cudzołóstwo                       

(Lb 5,12-31), w tym jednak wypadku najwyraźniej nie ma żadnych niejasności - 

kobieta jest bez wątpienia winna. Stawiają ją pośrodku, jak stawia się człowieka 

oskarżonego o wielkie przestępstwo (zob. Syr 23,22-24). 

 [8, 4-6]  Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.               

 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?  Mówili to 

wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się 

pisał palcem po ziemi.  

Oskarżyciele tytułują Jezusa Nauczycielem i twierdzą, że tę kobietę dopiero co 

pochwycono na cudzołóstwie.  

Zgodnie z Torą cudzołóstwo jest przestępstwem zasługującym na karę śmierci;              

Pwt 22,22-24 nakazuje ukamienowanie obojga oskarżonych - i mężczyzny, i kobiety                     

(zob. także Kpł 20,10).  

Skoro nie ma wątpliwości co do winy, odpowiedź powinna być jasna - tę kobietę 

należy ukamienować.  

Zebrani uczeni w Piśmie i faryzeusze pytają jednak Jezusa: A ty co powiesz? - nie 

po to, aby wydać sprawiedliwy wyrok (zauważmy, że w tej opowieści nie 

odnajdziemy współwinnego mężczyzny), ale aby złapać Jezusa w pułapkę.  

Jeśli zdołają Go osaczyć i zmusić, by osądził niezgodnie z Prawem, będą mieli o 

co Go oskarżyć.  

Znaczenie milczącej odpowiedzi Jezusa - schyliwszy się, pisał palcem po ziemi 

- pozostaje niejasne. Być może jest to po prostu znak braku zainteresowania sprawą, 

który pokazywałby, że Jezus nie chce dać się złapać w zastawioną na Niego pułapkę.  

Gest Jezusa może być również subtelnym nawiązaniem do Jr 17,13, gdzie czytamy 

dosłownie: ,,Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą 

zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili 

źródło żywej wody, <Pana>".  

W takiej interpretacji Jezus, pisząc na ziemi, przypomniałby oskarżycielom kobiety, 

że oni także są grzesznikami i podlegają sądowi Bożemu, są grzesznikami, którzy 

odrzucili Jezusowe zaproszenie do wiary w Niego, ,,źródła żywej wody" (Jr 17,13;              

J 7,37)  



 [8,7-8]   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. I powtórnie 

nachyliwszy się pisał na ziemi.  

Uczeni w Piśmie w dalszym ciągu Go pytali, a Jezus podniósł się i powiedział:  

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.  

Według Pwt 17,6-7 świadkowie, którzy świadczą o winie osoby oskarżanej                     

o przestępstwo zasługujące na karę śmierci, rozpoczynają wykonanie wyroku. Uczeni 

w Piśmie i faryzeusze są oskarżycielami kobiety.  

Ale Jezus odwraca sytuację - zmusza zgromadzonych, by spojrzeli na własną 

grzeszność. Grzechy oskarżycieli mogą być różnorakie, niemniej tak samo jak owa 

kobieta są oni grzesznikami i stoją jako winni przed Bogiem.  

Jezus zatem wzywa ich, by porzucili przekonanie o własnej prawości i przyjęli 

postawę rzeczywistej pokory - by uznali przed Bogiem prawdę o sobie i okazali 

szacunek innym (zob. Mt 7,3-5; Łk 6,41-42). Po tej wypowiedzi Jezus znów, 

nachyliwszy się, pisał na ziemi. 

 [8,9]  Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca 

na środku.  

Oskarżyciele kobiety, usłyszawszy słowa Jezusa, odchodzą jeden po drugim (...), 

poczynając od starszych.  

Motywy opuszczenia tego miejsca nie są jasne. Być może ci ludzie uświadomili 

sobie, że ich plan złapania Jezusa w pułapkę zawiódł. A może słowa Jezusa dotknęły 

ich serc - uznali własną grzeszność i potrzebę nawrócenia serca.  

Gdy wszyscy odeszli, pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 

 [8,10-11]  Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni 

są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja 

ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.  

 

Jezus zwraca się do niej i zauważa, że wszyscy jej oskarżyciele odeszli.  

Kobieta potwierdza, że nikt nie pozostał, by ją potępić, a wtedy Jezus mówi:                   

I Ja ciebie nie potępiam.  

I tak jak sparaliżowanemu człowiekowi w 5,14, poleca jej, aby zmieniła swoje 

życie: Idź i odtąd już nie grzesz.  



Jezus oferuje kobiecie nowy początek, który stanie się faktem, jeśli ona odwróci się 

od swoich grzechów i otworzy na Boże nieskończone miłosierdzie.  

 

 

Żywa tradycja: Papież Franciszek o miłosierdziu Chrystusa 

 

,,Ewangelia przedstawia nam historię cudzołożnej kobiety (por. J 8,1-11), którą 

Jezus ocala od wyroku śmierci.  

Uderza postawa Jezusa: nie słyszymy słów pogardy, nie słyszymy słów potępienia, 

a jedynie słowa miłości, miłosierdzia, zachęcające do nawrócenia.  

"I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz" (w.11). O, bracia i siostry, 

oblicze Boga jest obliczem miłosiernego ojca, który zawsze jest cierpliwy.                       

Czy pomyśleliście o cierpliwości Boga, o cierpliwości, jaką On ma wobec każdego 

z nas?  

To jest Jego miłosierdzie. Jest zawsze cierpliwy, cierpliwy wobec nas, rozumie nas, 

czeka na nas, niestrudzenie nam przebacza, jeśli potrafimy wrócić do Niego ze 

skruszonym sercem"
2
. 

  

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (7,53-8,11) 

 

Jezus okazuje pełną miłości życzliwość osobie uwikłanej w niemoralne życie 

seksualne.  

Wiele kobiet i wielu mężczyzn jest dziś w podobnej sytuacji. Porzucenie tego 

grzesznego postępowania może okazać się trudne.  

Delikatne miłosierdzie Jezusa, które nieskończenie przewyższa zło naszych 

grzechów, jest dostępne dla każdego w sakramencie pojednania, w którym Jezus 

przebacza nam wszystkie nasze grzechy, nawet te najcięższe. 

Co więcej, chrześcijanie, którzy nie są uwikłani w podobne grzeszne zachowania, 

postąpią właściwie, unikając dumnego przekonania o własnej prawości, jakie 

towarzyszyło oskarżycielom kobiety, i naśladując Jezusa: nie potępiając, ale                

z miłością nawołując grzesznika do skruchy i powrotu do lepszego życia. 

 

 

                                                           
2
 Papież Franciszek, Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, 17.03,2013 - Rozważania przed modlitwą "Anioł 

Pański" na placu św. Piotra 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :      Iz 43, 16-21     

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już 

nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.  Nie wspominajcie 

wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy.  Oto Ja 

dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę 

też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, 

szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby 

napoić mój lud wybrany.  Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie 

moją chwałę. 

 

 

 

 

Dokonuję rzeczy nowej - Iz 43,16-21 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

To zaskakujące pouczenie: "Nie wspominajcie wydarzeń minionych". 

Dlaczego? By nie przegapić nowych dzieł Bożych. 

 

 Księga Pocieszenia 

To środkowa część Księgi Izajasza (rozdziały 40-55). Zwana jest tak, bo w 

przeciwieństwie do pierwszej, poprzedzającej Księgi Gróźb, tu znajdziemy wiele słów 

pocieszenia. 

Izajasz, autor pierwszej części, żył w czasach prze niewolą babilońską - dlatego 

przestrzegał Izraela przed niewiernością i zbliżającą się katastrofą. 

Autor Księgi Pocieszenia (nieznany z imienia) żył w późniejszych czasach, już na 

wygnaniu. To dlatego charakter księgi się zmienia - dla żyjących na wygnaniu 

Izraelitów niesie pocieszenie i zapowiedź wolności. 

Najbardziej znanymi fragmentami Księgi Pocieszenia są Pieśni Sługi Jahwe, 

ukazujące tajemniczą postać, która zbawia ludzkość przez swoje cierpienie. 



Chrześcijanie dostrzegli w niej zapowiedź Chrystusa. 

 Ja będę z tobą 

Oto przykład pocieszenia płynącego z Księgi Pocieszenia:  

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś mój! Gdy 

pójdziesz przez wody, ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. 

Tak rozpoczyna się rozdział 43 Księgi Izajasza. Zapowiada wyzwolenie Izraela. 

W wersetach poprzedzających pierwsze czytanie Bóg zapowiada tajemniczego 

"zdobywcę" (zob. Iz 43,14). Przez niego sprawi, że opadną wszystkie zawory 

więzień, a Chaldejczycy lamentować będą.  

 

 Paradoks 

Słuchając czytania, zwróćmy uwagę na dwa elementy: na pocieszenie właśnie oraz 

paradoks w konfrontacji przeszłości z przyszłością. 

Narrator najpierw zapowie Boga, wspominając, że otworzył drogę przez morze               

i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także                       

i potężne wojsko, by zaraz potem ów Bóg powiedział: 

Nie wspominajcie wydarzeń minionych. 

To, co Bóg uczynił w przeszłości, to, co zapisało się w pamięci, historii, a nawet 

osobistych wspomnieniach - nie może przyćmiewać przyszłości. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 To mówi Pan, który otworzył drogę przez morze 

 Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy 

 Na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu 

 

Translator 
 

 Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu (Iz 43,19).    

Hebrajskie nahar oznacza nie ścieżkę, ale rzekę, strumień. Bóg sprawia, że 

pustynia zamienia się w ogród. To typowy obraz cudów Nowego Wyjścia 

(zob. Iz 41,18; 51,3). 

 



Biblijny insider 

Bóg przygotowuje swój lud do drogi, do Nowego Wyjścia, które cudami 

przewyższy Wyjście z Egiptu. Żeby jednak stać się wolnymi, muszą porzucić 

rozpamiętywanie klęsk przeszłości i otworzyć się na rzeczy nowe, które szykuje dla 

nich Pan. 

Nie rozpamiętywać klęsk 

W kontekście Deutero - Izajasza, żyjącego w Babilonii i zwracającego się do ludzi, 

którzy widzieli na własne oczy upadek Jerozolimy, wezwanie może oznaczać zakaz 

rozpamiętywania klęsk i grzechów przeszłości. Izrael odpokutował już swoje winy, 

Bóg zwraca się do nich ze słowem pociechy (zob. Iz 40,1). 

Przeszłość nie może być im kulą u nogi. Bóg sam przypomina, że Izrael nie wzywał 

Go i znudził się Nim, zamęczał Go swoimi grzechami i występkami (zob. Iz 43,22-

24). 

Pan jednak przekreśla je i nie wspomina ich więcej. To samo powinien uczynić jego 

lud (zob. Iz 43,25). 

Bóg szykuje większe rzeczy 

Wezwanie, aby nie wspominać rzeczy dawnych, może być także zachętą do tego, 

by nie żyć tylko wspomnienie dawnych cudów, które Bóg uczynił dla Izraela.  

Cuda Wyjścia powtórzą się podczas uwolnienia ludu z niewoli babilońskiej, a 

obecna interwencja Boga przewyższy wielkością jego przeszłe czyny. 

Bóg nie jest tylko Bogiem przeszłości. Pan przygotował dla swego ludu cuda, o 

jakich nie śniło się ich ojcom. Tak jak niegdyś otworzył drogę przez morze, tak teraz 

otwiera im drogę na pustyni i sprawia, że popłyną nią rzeki (zob. I 43,19; 

TRANSLATOR). 

Drogi otwierające się na pustyni to obraz dróg pielgrzymich prowadzących do 

Jerozolimy, które znowu ożyją. 

Deutero - Izajasz, odwołując się do Księgi Wyjścia, opisuje Drugie Wyjście i nowe 

stworzenie Izraela. Tak jak przez wyprowadzenie z Egiptu Bóg powołał do życia swój 

lud, tak teraz stwarza go na nowo przez wyprowadzenie z Babilonii. 

Pan poprzez cierpienia i przeciwności wygnania, ale także poprzez miłosierdzie i 

miłość, kształtuje sobie nowego Izraela, który ma mu oddawać chwałę (Iz 43,21). 

W drogę! 

Z pozostałości dokumentów tamtej epoki oraz wykopalisk wiadomo, że Żydzi 

przystosowali się dość dobrze do życia w Babilonii.  



Trudno im było porzucić stabilne życie i to, czego się dorobili, oraz na nowo 

wyruszyć w drogę do kraju, który leżał w ruinie i który trzeba było dźwigać z gruzów. 

Nie wspominanie wydarzeń minionych to także zachęta, by lud stojący na progu 

nowego wyjścia nie ociągał się, lecz ruszał. 

 

Linki 

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne 

wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już 

nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci (Iz 43,16-17) 

Wj 14,21: Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym 

wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. 

Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi ... 

 

Zwróć uwagę 

 Księga potwierdza, że Bóg otwiera drogi w każdej, nawet najbardziej 

nieprzystosowanej - zdawałoby się - rzeczywistości. Wcześniej był w stanie 

otworzyć drogę na morzu. Teraz zapowiada poprowadzenie drogi przez 

pustynię. 

 Drogi otwierające się na pustyni to obraz dróg pielgrzymich prowadzących 

do Jerozolimy, które znowu ożyją. W niektórych dotąd dzikich                                   

i opustoszałych rozlegnie się modlitwa pochwalna (Sławić Mnie będą zwierzęta 

polne, szakale i strusie) 

 Drugie Wyjście w istocie przypomina drugie stworzenie. Bóg poprze 

cierpienia i przeciwności wygnania, a także poprzez miłosierdzie i miłość 

kształtuje sobie nowy lud, który ma mu oddawać chwałę: Lud ten, który sobie 

utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Quodvultdeus 

 

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej 
 

Prorok Jeremiasz:  

„Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy zawrę z domem Izraela i z domem 

judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami” 

(Jr 31, 31n); a nieco później:  

„Oto przymierze, które zawrę z nimi: umieszczę swe prawa w głębi ich 

jestestwa i wypiszę na ich sercu. I nie będą musieli się wzajemnie pouczać, jeden 

mówiąc do drugiego: poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do 

największego poznają Mnie” (Jr 31, 33n).  

Pan przemawia przez Izajasza:  

„Oto Ja dokonuję rzeczy nowej, która pojawia się właśnie” (Iz 43, 19);  

Tych, którzy mi służą, „nazwą nowym imieniem” (Iz 62, 2).  

Jest zrozumiałe, że chodzi o imię chrześcijanina, które zdobyło świat.  

Dawid także rzekł: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie 

krainy!” (Ps 96 [95], 1).  

 Któż, jak tylko człowiek o ślepym sercu, nie spostrzegłby, że wszystko to 

się wypełniło?  

Potwierdzenie daje Pan w Ewangelii według Mateusza:  

 „Każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o królestwie Bożym podobny 

jest do gospodarza, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i 

stare” (Mt 13, 52);  

 „To, co się z ciała narodziło jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, 

jest duchem i życiem” (J 3, 6).  

Poświadcza Paweł:  

 „Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek z nieba – niebieski. 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy 

obraz [człowieka] niebieskiego” (1 Kor 15, 47.49);  

 „Odnowiliście się Duchem w waszym myśleniu i przyoblekliście 

człowieka nowego, stworzonego według Boga” (Ef 4, 23n);  



 „Jeśli kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: dawne rzeczy 

przeminęły, a oto wszystko stało się nowym” (1 Kor 5, 17).  

Wergiliusz również mówi: „... [dziecko], które sprawi, że zniknie żelazne pokolenie 

i na całym świecie zajaśnieje złote” (Wergiliusz, Bukoliki 4, 8n). 


