
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».

Modlitwa przygotowawcza dalsza: Pamiętaj, aby przygotować się do medytacji wcześniej. Powoli, w 
skupieniu przeczytaj Słowo. Co Cię pociąga, co odpycha? Jakie emocje się w Tobie pojawiają? Przeczytaj 
punkta i wybierz, o których z nich pragniesz/ potrzebujesz porozmawiać z Panem Bogiem.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Zacznij od znaku Krzyża. Uświadom sobie, z Kim będziesz rozmawiał.
Proś, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku większej chwale 
Bożej.

Wyobrażenie miejsca: wyobraź sobie świątynię, w której Jezus naucza, zobacz jak uczeni i faryzeusze 
wprowadzają kobietę, którą oskarżają przed Jezusem, wyobraź sobie, co ona teraz czuje  

Prośba o owoc medytacji: o odwagę w przyjściu do Jezusa takim, jakim jestem

1. Kobieta, którą przyprowadzono do Jezusa, oskarżając ją o cudzołóstwo, musiała czuć się głęboko 

upokorzona. Została postawiona w środku tłumu, jej grzech został wyjawiony wobec wszystkich 
zgromadzonych. Może bała się o swoje życie widząc nienawiść uczonych i faryzeuszów i słysząc, o co 
pytają Jezusa. Może dziwić, że Jezus nie odpowiada od razu, tylko pochyla się i pisze palcem po ziemi. 
Może pochylając się i nie patrząc na nią w jej upokorzeniu, chce odwrócić od niej uwagę tłumu. On 
odcina się od zawstydzania jej, nie chce uczestniczyć w tym oskarżeniu.  On nie jest jednym z tych, 
którzy ją oskarżają. Wylej swoje serce przed Bogiem, opowiedz Mu jak bardzo grzech Cię upokarza, 
jak bardzo niszczy i zawstydza, zaufaj, że On będzie wobec Ciebie delikatny, że On Cię nie odrzuci i 
obroni przed oskarżeniem.

2. „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” Jezus wie o naszej grzeszności, 

wie, jak jesteśmy słabi, zagubieni, niewytrwali, niewierni… Słowo Boże mówi, że „wszyscy przecież 
zgrzeszyli”. Jezus wie, że wśród oskarżającego kobietę tłumu nie ma człowieka bez grzechu. W 
konfrontacji z odpowiedzią Jezusa, aby ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzucił kamień,  uczeni i 
faryzeusze po kolei odchodzą, przyznając tym samym, że są ludźmi grzesznymi. A co robi w tym czasie
Jezus? Znowu pochylony pisze po ziemi. Gdy oni przyznają się do własnej grzeszności, Jezus odwraca 
wzrok, aby ich nie poniżyć. „Nad wszystkimi się litujesz, bo dla Ciebie wszystko jest możliwe, nie 
skupiasz wzroku na ich grzechach, by dać im możliwość nawrócenia” (Mdr, 11,23). Im też Jezus nie 
chce zabrać godności. Za nich też umrze na krzyżu. Kontempluj serce Boga w tej scenie.

3. „I Ja ciebie nie potępiam.” Jezus był w tej świątyni jedynym bez grzechu. Jedyny, który miałby prawo 

potępić tę cudzołożnicę, który miałby prawo rzucić w nią kamieniem mówi jej, że jej nie potępia. 
Pozwól, aby dziś Jezus skierował te słowa do Ciebie. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś/ taką, jaką 
jesteś. Czy jest coś, za co ty sam/a siebie potępiasz, czy nosisz w sobie żal do samego siebie o to, jaki/a 
jesteś, jaki/a byłeś/aś? 



Rozmowa końcowa: Co usłyszałeś i co z tym zrobisz? 

Odmów: Ojcze nasz

Za św. Ignacym, refleksję po medytacji należy zapisać.


