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Milí přátelé go4peace, 

 

byla mladá a bezhlavě se zamilovala. To ji a jejího milého samozřejmě nutilo vzájemně 

sdílet svůj čas. Vše se stalo navzdory již vzniklému manželství. Písaři a farizeové ji přistihli při 

činu. Dotáhli ženu před Ježíše, který učil v chrámu. Nyní šlo o život nebo o smrt.  

 

Židovský zákon v takovém případě nařizoval smrt ukamenováním. Plná strachu tam 

stála – odevzdaná a odkázaná. Stál by Ježíš při ní a postavil se proti zákonu? Pak by byl obviněn 

z bezpráví, anarchie. Kdyby zákon podpořil, pak by žena zaplatila za svoje jednání životem. 

Ježíš reaguje mistrovsky. Drží se zákonu a žalobcům nastaví zrcadlo, ve kterém říká: „Kdo je 

bez viny, ať po ní hodí kamenem první!“ Postupně jeden po druhém odcházejí, nejdříve ti 

nejstarší. Cítí se přistiženi, neboť vědí, že oni sami zákon nespočetněkrát porušili.  

 

Ježíš zůstane se ženou sám. Nikdo z židovských nositelů zodpovědnosti ji neodsoudil. 

Ježíš se narovná a postaví. Dá ji poznat podstatu Boha – nekonečné milosrdenství: „Ani já Tě 

neodsuzuji!“ Milostivě milovaná, její život dostal druhou šanci.  

 

Také Josefovi – mladému umělci – nahrávali soupeři ošklivě. Rozhlásili o něm falešné 

řeči a uvrhli ho do špatného světla. Vždycky když přišly takové těžké situace, stáhl se – často 

do přírody a dlouho mlčel. Nechtěl se nechat určovat a otrávit negativním, aby mohl i nadále 

žít ve společenství. Jednou, když se někdo zeptal na „jeho strategii“, řekl: Potřebuji hodně času 

se sebou samým, abych dokázal rozžvýkat zlo skrz oči Boha. Potom to zvládnu a nechám být. 

Už mě to neovládne. Všechno je zase dobré a už nepotřebuji nikoho soudit!“ Kdo chce umožnit 

a najít skutečný život, najde v tomto dobrou radu: „Nesuď!“ – Don’t judge!“ 

 

za go4peace-Team   Meinolf Wacker 


