
  

LECTIO DIVINA online n. 188, setmana del  28 de març al 3 d’abril de 2022 

 
Llegir... meditar... escoltar... pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

 

Text bíblic: TIRAR LA PRIMERA PEDRA  -  Jn 8, 1-11 

Diumenge 5è de Quaresma, Any C 

 

Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres. Però de bon matí es va presentar de nou al 

Temple. Tot el poble acudia cap a ell. S’assegué i començà a instruir-los. Llavors els mestres de 

la Llei i els fariseus li van portar una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La 

posaren allà al mig i li digueren: 

− Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès en la 

Llei ens ordenà d’apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius? 

Li feien aquesta pregunta per parar-li una trampa i tenir de què acusar-lo. Però Jesús es va 

ajupir i començà a escriure a terra amb el dit. Ells continuaven insistint en la pregunta. Llavors 

Jesús es va posar dret i els digué: 

− Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra. 

Després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això, s’anaren retirant l’un 

darrera l’altre, començant pels més vells. Jesús  es va quedar sol, i la dona encara era allà al 

mig.  

Jesús es posà dret i li digué: 

− Dona, on són? ¿Ningú no t’ha condemnat? 

Ella va respondre: 

− Ningú, Senyor. 

Jesús digué: 

− Jo tampoc no et condemno. Ves-te’n , i d’ara endavant no pequis més. 

 

 

– AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

¿Aquesta escena et sembla més un fet puntual o una catequesi de la primera comunitat? 

¿Com podem distingir el fet extern de la intenció del cor de la persona? 

Què et demana el text de la Paraula d’avui?  

 

 

 



COMENTARIS per a ser llegits abans o després de la Lectio: 

 

– EL TEXT – 

 

- “tot el poble acudia cap a ell...”: És interessant notar que l’interès de la gent de la base 

popular acudeixin a Jesús massivament, no sols a la Galilea sinó també ara a Jerusalem. 

Aquest fet havia de motivar una ràbia radical als enemics de Jesús. 

- “...tu què hi dius?”: Els mestres de la Llei i fariseus volen parar una trampa a Jesús perquè 

es contradigui i faci un ridícul herètic davant els qui el segueixen i escolten. El nucli del 

parany consisteix en aclarir que Jesús sobreposa la seva manera personal de llegir, 

entendre i practicar la Llei per sobre la mateixa Llei revelada per Déu a Moisès en el Sinaí i 

comentada setmanalment a les sinagogues per aquells mateixos mestres de la Llei, 

posseïdors de la veritat. Jesús deixa clar que la persona és per sobre de la Llei i que la Llei 

només és un instrument per a la vida personal i convivència social. 

- “...començà a escriure a terra amb el dit.”: Aquí tots ens preguntem ¿què escrivia Jesús? 

¿En sabia Jesús d’escriure? La clarividència i alt nivell d’intel·ligència que Jesús demostrà 

amb el seu pensar, parlar i obrar, suggereix que ja de jove dedicaria estones a llegir l’Alefat 

(lletres de l’alfabet hebreu) i aplicar-les a les paraules i pensaments escrits en els papirs 

sagrats de la tradició, li interessaria molt poder llegir les Escriptures, profetes i salms més 

principalment. 

Jesús, en aquell moment, escriuria simplement les deu primeres lletres de l’Alefat hebreu. 

La primera lletra és també el símbol del número 1, la segona del número 2, La tercera del 

número tres... i així successivament fins a la lletra “iod” que té el número 10. En dibuixar la 

simplicitat d’aquelles 10 primeres lletres, els seus enemics, temptadors i mestres de 

cultura religiosa, van adonar-se de la intenció de Jesús:  la referència als 10 manaments 

que Déu dictà a Moisès a la muntanya del Sinaí... 

- “...començant pels més vells.”: ...ho veien claríssim, per això, després que Jesús els 

convidava a tirar la primera pedra, anaren desapareixent d’escena. També eren pecadors, i 

més... 

- “Jo tampoc no et condemno...”: Jesús no vol que judiquem els altres només pel que 

copsem externament (vegeu Lc 9,52-55). Qui judiqui d’aquesta manera també es fa 

culpable. Jesús vingué a salvar els pecadors, no a perdre’ls. 

- “Ves-te’n en pau i no pequis més.”: És el mateix que dir: “Has retrobat la Pau interior, 

conserva-la en el teu cor, la teva vida i reparteix-la...”. 

 

– EL CONTEXT – 

 

Aquest relat no apareix en els manuscrits més antics de l’Evangeli de Joan. L’anàlisi filològic del 

text té consonància amb l’Evangeli de Lluc, que afavoreix sempre la dona oprimida. Podem 

conjecturar que la situació pròpia d’aquest text estaria  a Lc 21,37-38, on es  repeteixen els 

mateixos conceptes  inicials. Per altra part aquest passatge de la dona adúltera no encaixa del 

tot amb la temàtica de Joan en el desenvolupament doctrinal dels capítols 7 i 8 del seu 

Evangeli. Tot i que aquesta escena es pot haver desplaçat de lloc en algun escriptori de 

copistes o manuscrits, o per alguna ben intencionada manipulació doctrinal, el que és cert és 

que aquest fragment és una catequesi d’or provinent de la tradició evangèlica de les primeres 



comunitats, i per tant, per a nosaltres, és Paraula de Déu. La nostra tradició n’ha rebut la 

ubicació en l’Evangeli de Joan i així ens cal acceptar-ho. 

Els temes d’aquesta escena del Cap. 8 de Joan són, naturalment Jesús amb el seu perdó i els 

mestres de la Llei i fariseus que no pensen, ni de lluny, que necessitin el perdó, tot el contrari, 

davant Déu i la Llei són perfectes; però Jesús els treu la mascareta de la mentida i els obliga a 

desaparèixer en silenci i rancuniosos. La dona és el personatge que uneix els dos extrems: 

Jesús amb la comprensió i el perdó contraposat amb l’autosuficiència de la mentida dels seus 

enemics. 

Val a remarcar, però, que alguns mestres de la Llei, fariseus, sacerdots i notables del poble 

escoltarien Jesús amb positiu interès i tindrien converses secretes amb ell. Aquesta afirmació 

es pot justificar amb la trobada de Nicodem amb Jesús aquella nit... (Jn 3,1-21). Nicodem 

apareix novament i actua en l’enterrament de Jesús al costat del noble Josep d’Arimatea (Jn 

19,38-40). Nicodem i Josep d’Arimatea representen els deixebles amagats i secrets de Jesús 

que habitarien a Jerusalem... Aquests formarien, després la resurrecció de Jesús, el nucli fort 

de redactors de l’Evangeli de Joan... 

Podem elaborar teories de perquè algun copista de manuscrits o doctriner d’aquelles 

comunitats li semblés oportú de col·locar questa escena, possiblement de Lluc, al bell mig de 

l’Evangeli de Joan. El missatge, però, és per a tots els segles de la història humana i religiosa... 

Llàstima que aquest Jn 8,1-11 passi a algunes traduccions bíbliques, catequesis i als mateixos 

comentaris litúrgics amb el títol poc afortunat de “La dona adúltera”.  

                                              – COMPLEMENTS DE L’EVANGELI – 

Primera lectura, Is 43,16-21:”...estic a punt de fer una cosa nova... no us en adoneu?”. 

Pregària amb el salm 126 (125),1-6:”És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre...!”. 

Segona lectura, Fl 3,8-14:”El meu desig és conèixer Crist i experimentar...”. 

 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE JOAN: aquesta escena és pròpia de Joan.. 

 

La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 
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Marca’t un temps per llegir les introduccions, notes i comentaris de la teva Bíblia 
referents al text de Lectio d'avui. Si és el cas, consulta els mapes, el vocabulari o l'índex 
temàtic que la teva Bíblia, si està actualitzada, t'ofereix. Llegeix, també amb atenció, els 

comentaris d'aquesta Lectio. Ara bé, aquestes consultes o aclariments no els realitzis 
durant el teu temps interioritzat de LECTIO DIVINA. 

Són complements externs de formació contínua. 
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