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Drugie czytanie – z listu do Filipian  3,8-14 

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i 

uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa  i znalazł się w Nim - nie mając mojej 

sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez 

wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez 

poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego 

cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego 

powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, 

lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: 

zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku 

wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

 

« …pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 

Jezusa…. pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w 

górę w Chrystusie Jezusie. » 

- Pawel uzywa tu obrazu, ktory czesto przewija sie w jego listach : obrazu zawodow 

sportowych czy maratonu.  

 



« Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: 

zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę 

ku wyznaczonej mecie »  

- Sportowiec bioracy udzial w zawodach, nie moze ciagle ogladac sie za siebie bo 

wtedy na pewno przegra ! 

- Pawel tlumaczy tu, ze trzeba nam odwrocic sie od rzeczy, ktore przeszkadzaja 

nam biec ku Chrystusowi czy tez opozniaja ten bieg… 

 

« bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa » 

- Pawel, odkad spotkal Chrystusa na drodze do Damaszku, calkowiecie zmienil swe 

zycie… Zwykle, mowiac o swej wierze chrzescijanskiej, przedstawia ja jako 

logiczny ciag swej wiary zydowskiej. Jego zdaniem Jezus calkowiecie wypelnil 

oczekiwania Starego Testamentu. W czasie swego procesu przed Trybunalem 

rzymskim w Cezarei, powiedzial : 

• « z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie 

głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz że Mesjasz ma 

cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno 

ludowi, jak i poganom». (Dz 26,22-23)  

- Pawel podkresla : « wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. » 

 

« Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa  i znalazł się w Nim. » 

- Inaczej tlumaczac : « To, co kiedys wydawalo mi sie wazne, wszystkie moje 

dotychczasowe przywileje staly sie jak śmieci…Prawdziwym skarbem mojego 

zycia jest poznanie Chrystusa.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug Jana 8, 1-11 

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!».  

 

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

świątyni. »  

- Zaden z Ewangelistiow nie wspomina gory Oliwnej wczesniej niz kilka dni przed 

meka Jezusa.  

 

« Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. » 

- Jezus jest tu przedstawiony jako nauczyciel. Tylko On siedzi, otaczajacy Go ludzie 

stoja.  

 

“… W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 

- Uczeni w Pismie i faryzeusze, ktorzy zadaja to pytanie Jezusowi, skrupulatnie 

przestrzegaja prawo Mojzeszowe i wymagaja od innych tego samego.  

W rzeczywistosci chodzi im o cos innego. Wiedza, ze Jezus raczej bedzie 

przeciwny ukamieniowaniu, nie moze przeciez zaprzeczyc temu, co nauczal o 

przebaczeniu i Milosierdziu. 

O co wiec chcieli w ten sposob Jezusa oskarzyc?  

Gdyby Jezus odpowiedzial, ze trzeba uwolnic pochwycona kobiete to znaczyloby, 

ze moga oskarzyc Go o nawolywanie do nieprzestrzegania Prawa. Tymbardziej, 

ze scena ta ma miejsce w obecnosci wielu swiadkow. Jezus nie odpowiada od 

razu. Pochyla sie i pisze cos palcem po ziemi….Jego milczenie jest budujace, 

nikogo nie chce ponizyc, daje szanse wszystkim na refleksje… Chwile pozniej 

mowi zdanie, wydajace sie pytaniem: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci na nią kamień». “Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 

odchodzić…”  

A do kobiety powiedzial: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie 

grzesz!».  



Tymi slowami Jezus tlumaczy, ze grzech pozostaje grzechem i tylko przebaczenie 

pozwala grzesznikowi isc dalej…  
 

• “Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 

świat został przez Niego zbawiony.” (J 3, 17) 

• “Oto mój Sługa (…) Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom 

Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu (…) Nie złamie trzciny 

nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie 

przyniesie Prawo.” (Iz 42, 1-3) 
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