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A go4peace kedves Barátai! 

 

 A hölgy fiatal volt és fülig szerelmes, így érthető, hogy minél több időt akart tölteni 

szerelmével. Mindez azonban egy már létező házasságon kívül zajlott. Amikor az írástudók és 

farizeusok tetten érték, elrángatták Jézushoz, aki éppen a templomban tanított. Élet-halál kérdését 

képezte a probléma.  

 

A zsidó törvények ilyen esetben a megkövezés általi halál ítéletét mondták ki. Félelemmel 

telve állt ott – kiszolgáltatva és elutasítva. Vajon maga Jézus pártját fogja-e és ezáltal a törvény 

ellen foglal-e állást? Mert akkor a törvénytelenség vádja illetné. Ha pedig betartaná a törvényt, 

akkor ez a nő a tettéért életével fizetne.  

 

Jézus zseniálisan reagál minderre. Tartja magát a törvényhez és tükröt tart az ítélkezőknek, 

miközben ezt mondja: „Aki közületek bűn nélküli, az vesse rá az első követ!“ A vádolók egymás 

után távoznak el a helyszínről, először az öregek. Úgy érzik magukat, mint akit tetten értek, hiszen 

tudják, ők is megszegték a törvényt számtalanszor.  

 

Jézus tehát egyedül maradt az asszonnyal, akit egyetlen zsidó tisztségviselő sem ítélt el. 

Ebben a pillanatban a Mester felemelkedett a földről és felemelte a nőt is. Megismertette vele Isten 

lényét, a végtelen irgalmasságot: „Én sem ítéllek el!“ A kegyelem és a szeretett elfogadás nyomán 

a nő megkapta élete második esélyét.  

 

Józsefet is, a fiatal művészt kijátszották ellenlábasai. Hamisan szóltak ellene és rossz 

fényben tüntették fel. Valahányszor, amikor nehezebb helyzetbe került, visszahúzódott, több 

alkalommal a természetbe és hosszasan hallgatott. Nem akarta, hogy a negatív dolgok befolyásolják 

és megmérgezzék, továbbra is részese akart lenni a közösségnek. Egyik alkalommal, amikor a 

„stratégiája“ iránt érdeklődtek, így válaszolt: „Sok időt kell egyedül eltöltenem, ahhoz, hogy Isten 

tekintetével nézve a rosszat meg tudjam emészteni. Csak ezután tudom elengedni. Ekkor már nincs 

hatalma fölöttem. Minden újra rendbejön és már senkit sem kell elítélnem!“ Aki az igazi életet meg 

akarja találni, annak fontos egy jó tanácsot szívében hordoznia: „Ne ítélkezz!“ – „Don’t judge!“ 

 

a go4peace-Team nevében   Meinolf Wacker 


