
Avui és l’evangelista sant Joan que ens explica un episodi
de la vida de Jesús en què, de manera molt senzilla però,
alhora amb molta autoritat, ens dona una lliçó
importantíssima per les nostres vides: que no hem de
judicar ningú sinó que sempre hem de perdonar, com ho
fa Déu amb nosaltres.
L’escena transcorre quan Jesús va al Temple a predicar. Ja
era molt conegut i tothom el buscava per aprendre d’ell (i
també alguns per provocar-lo i veure si queia en alguna
contradicció, com veureu que passa avui).

Adaptació de l’evangeli de sant Joan (Jn 8, 1-11)

En aquell temps, Jesús se’n va anar a la muntanya de les
Oliveres i l’endemà de bon matí es va presentar de nou
al temple.

Jesús perdona una dona adúltera



En el Temple, tothom acudia al seu entorn, i ell, assegut,
els ensenyava.
Els mestres de la Llei i els fariseus li van portar una dona
que havia estat sorpresa essent infidel al seu espòs. La
van posar al mig i li van dir:

«Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment
de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens va ordenar
d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?»

Li feien aquesta pregunta amb malícia, buscant un
pretext per acusar-lo. Però Jesús es va ajupir i
s’entretenia dibuixant a terra amb el dit. Ells van
continuar insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús va
alçar el cap i els va dir:

«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que
comenci a tirar pedres.»

Després es va ajupir i va continuar dibuixant a terra.

Jesús perdona una dona adúltera



Jesús perdona una dona adúltera
Us heu fixat amb quina pau, Jesús dona la lliçó als 
fariseus i als mestres de la Llei? Sense enfadar-se, 
mentre s’entreté calmadament fent un dibuix al terra, els 
fa reflexionar sobre la seva vida. Quan els acusadors 
recorden que ells també han pecat i Déu els ha perdonat, 
aprenen que no s’ha de judicar ningú. I llavors, mireu 
què passa:

Ells, quan van sentir això, es van anar retirant l’un 
darrere l’altre, començant pels més vells. Jesús es va 
quedar sol, i la dona era allà al mig. Jesús va alçar el cap i 
va dir a la dona: 

«On són? Ningú no t’ha condemnat?» 

Ella va contestar: «Ningú, Senyor.» 

Jesús va dir:

«Tampoc jo et condemno. Ves-te'n, i d’ara endavant no 
pequis més.»



1. Què volien fer-li a la dona que havia fet un pecat greu?
2. Què fa Jesús?
3. I després, què diu?
4. Què li diu Jesús a la dona?
5. Podem demanar sempre perdó a Déu quan fem alguna cosa mal feta?
6. Pensa en les vegades que has vist que algú hagi fet alguna cosa malament. Què faràs a 
partir d’ara? Criticar i condemnar a la persona o ser compassiu/compassiva com Jesús?

Et proposem unes idees per treballar l’Evangeli d’avui:


