V Niedziela Wielkiego Postu (C)
Tekst Ewangelii ( J 8,1-11): Jezus natomiast uda? si? na Gór?
Oliwn?, ale o brzasku zjawi? si? znów w ?wi?tyni. Ca?y lud
schodzi? si? do Niego, a On usiad?szy naucza? ich. Wówczas uczeni
w Pi?mie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobiet? któr?
pochwycono na cudzo?óstwie, a postawiwszy j? po?rodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, t? kobiet? dopiero pochwycono
na cudzo?óstwie. W Prawie Moj?esz nakaza? nam takie kamienowa?.
A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiaj?c Go na prób?, aby mieli o
co Go oskar?y?. Lecz Jezus nachyliwszy si? pisa? palcem po ziemi.

A kiedy w dalszym ci?gu Go pytali, podniós? si? i rzek? do nich:
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni? kamie?». I
powtórnie nachyliwszy si? pisa? na ziemi. Kiedy to us?yszeli,
wszyscy jeden po drugim zacz?li odchodzi?, poczynaj?c od
starszych, a? do ostatnich. Pozosta? tylko Jezus i kobieta, stoj?ca na
?rodku. Wówczas Jezus podniós?szy si? rzek? do niej: «Kobieto,
gdzie? oni s?? Nikt ci? nie pot?pi??» A ona odrzek?a: «Nikt,
Panie!» Rzek? do niej Jezus: «I Ja ciebie nie pot?piam. - Id?, a od
tej chwili ju? nie grzesz!».

«I Ja ciebie nie pot?piam»
Pbro. D. Pablo ARCE Gargollo
(México, D. F., Meksyk)

Dzisiaj widzimy Jezusa jak «pisa? palcem po ziemi» (J 8,6), jakby jednocze?nie by?
zaj?ty i bawi? si? czym? znacznie wa?niejszym ni? s?uchanie oskar?ycieli kobiety,
któr? przed nim postawiono, bo j? «pochwycono na cudzo?óstwie» (Jn 8,3).
Zwraca uwag? spokój, a nawet dobry humor Jezusa, nawet w takich momentach,

które innym wydaj? si? pe?ne napi?cia. Oto praktyczna nauka dla ka?dego z nas na
te dni osza?amiaj?ce swoj? szybko?ci?, która cz?sto napina nerwy.
Milcz?cy i komiczny odwrót oskar?ycieli przypomina, ?e s?dzi tylko Bóg, a my
wszyscy jeste?my grzesznikami. W naszym codziennym ?yciu, w naszej pracy, w
relacjach rodzinnych lub przyjacielskich, dokonujemy oceny. Wi?cej ni? raz nasza
ocena bywa b??dna i odbiera drugiemu dobre imi?. Chodzi tu o prawdziw?
niesprawiedliwo??, któr? musimy naprawi?, a przecie? nie jest to ?atwe.
Zastanawiaj?c si? nad postaw? Jezusa po?ród tej “sfory” oskar?ycieli, dobrze
zrozumiemy co chcia? powiedzie? ?wi?ty Tomasz z Akwinu: «Sprawiedliwo?? bez
mi?osierdzia jest okrucie?stwem. Mi?osierdzie bez sprawiedliwo?ci jest matk?
nieporz?dku i ruiny.»
A zatem powinni?my nape?nia? si? rado?ci? wiedz?c, ?e Bóg wszystko przebacza,
absolutnie wszystko wybacza w sakramencie spowiedzi. A w tych dniach Wielkiego
Postu mamy wspania?? okazj? pój?? do Niego, który jest bogady w mi?osierdzie w
sakramencie pojednania.
A oprócz tego, dzisiaj mamy wyra?ny kontekst: widz?c innych powtórz? w g??bi
serca s?owa Jezusa: «I ja ciebie nie pot?piam» (J 8,11).

