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Døm ikke!
Don’t judge!

Kjære venner av go4peace,
Hun var ung og opp over ørene forelsket. Naturligvis ønsket hun og hennes kjæreste å
være mest mulig sammen.Bryllupet var nært forestående, men så ble de tatt på færsken av noen
skriftlærde og fariseere. De rettroende mennene dro den unge jenta fram for Jesus som akkurat
da var på tempelplassen for å undervise. Nå galt det om liv eller død.
Den jødiske loven krevde i slike tilfelle at den anklagede skulle steines til døde. Livredd
sto hun der avslørt og utlevert. Ville Jesus holde med henne og dermed sette seg opp mot loven?
Da ville han bli beskyldt for ikke å respektere loven og Guds ord. Ville han opprettholde loven
og Guds ord? Da ville den unge jenta måtte betale skylden med sitt eget liv. Jesus svarer
mesterlig. Han hold seg til loven og Guds ord, men holdt samtidig opp et speil foran anklagerne
og sa: “Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen”. Dene ene etter den andre
lot steinen falle og gikk bort, de eldste først. De følte seg truffet, da de visste at de også hadde
brutt loven utallige ganger.
Jesus ble alene igjen på plassen med kvinnen. Ingen av de jødiske anklagerne hadde
dømt henne. Nå retter Jesus seg opp og reiste også kvinnen opp. Han lot henne erfare Guds
uendelige barmhjertighet: “Heller ikke jeg fordømmer deg”. Hun fikk en ny sjanse ved Guds
nådefylte kjærlighet.
Josef - en ung kunstner- gjorde det dårlig i spill sammen med vennene sine. De satte ut
falske påastander om han og stilte han i et dårlig lys. Hver gang dette skjedde, trekte han seg
tilbake - og var lenge for seg selv i naturen og stillheten. Engang etter å ha brukt denne
“strategien”, fortalte han: “Jeg trenger mye tid med meg selv for å kunne gå i gjennom det onde
og vanskelige sammen med Gud. Da kan jeg etterhvert slippe det. Det gjør ikke noe mere med
meg lenger. Alt faller på plass og blir bra og jeg trenger ikke å fordømme noen”. den som vil
realisere det gode liv, vil i dette finne et godt råd:“Urteile nicht!“ – „Don’t judge!“
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