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Dragi prijatelji go4peace, 

 

bila je mlada in se je zaljubila do ušes. Seveda sta ona in njen dragi želela preživeti čas 

skupaj. To se je dogajalo kljub obstoječemu zakonskemu stanu. Pismouki in farizeji so ju 

zasačili pri dejanju. Zvlekli so jo pred Jezusa, ki je poučeval v templju. Zdaj se je šlo za življenje 

in smrt.  

 

Postava po Mojzesu je klicala po kamenjanju v teh okoliščinah. Bila je silno prestrašena 

– nemočna in odvisna. Ali bo Jezus na njeni strani in bo šel proti zakonu? Potem bi ga lahko 

obtožili neupoštevanja zakona. Če bi zahteval, da se slednjega držijo, pa bi ona plačala s svojim 

življenjem. Jezus mojstrsko odreagira! Drži se zakona, medtem ko obtožujočim pokaže njihov 

odsev: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Drug za drugim začnejo 

odhajati, sprva najstarejši. Počutijo se, kot da so bili zasačeni, ker vedo, da sami velikokrat niso 

upoštevali zakona. 

 

  Jezus ostane tam skupaj z žensko. Niti en izmed judovskih obtoževalcev je ni obsodil. 

Jezus se je zdaj vzravnal in pomagal ženski vstati. Dovolil ji je izkusiti Božjega duha – 

brezmejno sočutje. »Tudi jaz te ne obsojam!« Ob tej milostni ljubezni dobi njeno življenje še 

eno priložnost. 

 

  Mlademu umetniku Josefu so njegovi tekmeci delali krivico. Lagali so o njem, poskušali 

omadeževati njegov ugled. Ko se je to zgodilo, se je Josef umaknil – pogostokrat na podeželje 

in je večkrat ostal tiho za daljši čas. Ni želel, da bi ga negativnost zastrupila ali prevzela, in še 

naprej si je želel živeti v skupnosti. Enkrat, ko so ga vprašali o »njegovi strategiji«, je rekel: 

»Potrebujem veliko časa zase – pod Božjimi očmi ‒ da razmislim in premeljem zlo. Potem ga 

lahko izpustim. Potem me ne prevzame in ne vlada več nad mano. Vse je spet v redu in ni mi 

treba nikogar obsoditi!« Vsak, ki želi ohraniti življenje, ki želi najti resnično življenje, naj 

razmisli o tem nasvetu. Ne obsojaj! – Don't judge! 

 

Za ekipo go4peace   Meinolf Wacker 


