
 

 

 
Luty / Februar 2021                             po polsku          

I Ja ciebie nie potępiam!                           
                                   (J 8,11)                                                                                                                                                                                           
______________________________________ 

Nie osądzaj! 

 Don’t judge! 
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Kochani Przyjaciele go4peace, 
 

 była młoda i bardzo zakochana. Oczywiście ciągnęło ją i jej ukochanego do spędzania 

razem każdej chwili. To wydarzyło się mimo pozostawania w istniejącym małżeństwie. Uczeni 

w piśmie i faryzeusze złapali ją na gorącym uczynku i przyciągnęli do Jezusa, który akurat 

nauczał w świątyni. Teraz była to kwestia życia lub śmierci. 

 

 Żydowskie prawodawstwo żądało w takim przypadku śmierci przez ukamienowanie. 

Stała przepełniona strachem – wydana i skazana. Gdyby Jezus stanął po jej stronie, to złamałby 

przepis. Wtedy zostałby oskarżony o bezprawie. Gdyby jednak zażądał spełnienia zapisów 

prawa, to musiałaby ta kobieta za swój czyn przypłacić utratą życia. Jezus zareagował po 

mistrzowsku. Nie naruszając przepisu prawa, ustawił oskarżycielom jakby lustro, mówiąc: „Kto 

z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem!” Jeden po drugim odeszli, najpierw 

najstarsi. Czuli się przyłapani, bo wiedzieli, że również i oni wielokrotnie przekraczali prawo. 

 

 Jezus został sam z tą kobietą. Żaden z żydowskich odpowiedzialnych uczestników tego 

wydarzenia nie potępił jej. Wtedy Jezus wyprostował się i pozwolił jej doświadczyć Bożej Istoty 

– nieskończonego miłosierdzia, mówiąc: „I Ja ciebie nie potępiam!” I tak otrzymała drugą szansę 

na życie. 

 

 Także Józefowi, młodemu artyście, szkodzili jego przeciwnicy. Rozsiewali fałszywe 

informacje i stawiali go w złym świetle. Ciągle na nowo, gdy pojawiały się takie trudne sytuacje, 

zaszywał się Józef w ustronnym miejscu i długo milczał, by nie dać się opanować i zatruć tym, 

co negatywne i zamknąć sobie drogę do dalszego życia we wspólnocie. Zapytany pewnego razu 

o swoją strategię odpowiedział: „Potrzebuję dużo czasu w odosobnieniu, by zło przetrawić w 

kontakcie z Bogiem. Wtedy potrafię się zła pozbyć i nie może już ono nade mną zapanować. 

Wszystko jest znów dobrze i nie potrzebuję nikogo więcej osądzać!”  

 

  Kto chce prawdziwe życie odnaleźć, znajdzie w tym dobrą radę: „Nie osądzaj!” – 

„Don’t judge!“ 

 

  W imieniu go4peace-Team   Meinolf Wacker 


