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Nu judeca!
Don’t judge!

Dragi prieteni al go4peace!
O tânără s-a îndrăgostit până peste cap și, desigur, dorea să împărtășească mai mult timp
cu iubitul ei. Toate acestea s-au întâmplat în ciuda și în afara unei căsnicii deja existente. Cuplul
a fost surprins în flagrant de cărturari și farisei. Au târât-o pe femeie în fața lui Isus care învăța
în zona templului. Era vorba de viață sau moarte.
Într-un astfel de caz, legea evreiască impunea moartea prin lapidare. Ea stătea acolo vulnerabilă și neputincioasă. Ar sta Isus alături de ea și ar merge astfel împotriva legii? Atunci
l-ar fi acuzat de nelegiuire. Dacă el solicită împlinirea legii, ea trebuie să plătească cu viața ei
pentru fapta sa. Însă Isus reacționează cu măiestrie, respectă legea și ridică o oglindă
acuzatorilor prin care spune: „Acela dintre voi care este fără păcat să arunce primul cu piatra în
ea!“ Rând pe rând, oamenii pleacă, mai întâi bătrânii, se simt prinși știind că și ei au încălcat
legea de nenumărate ori.
Isus rămâne singur cu femeia, niciunul dintre liderii evrei nu a condamnat-o. Isus se
ridică și o ridică și pe ea, o ajută să simtă esența lui Dumnezeu - mila infinită: „Nici eu nu te
condamn!“ Iubită cu milă, vieții ei i se oferă o a doua șansă.
Josef - un tânăr artist - se jucase prost împotriva adversarilor, care au făcut declarații
false și l-au făcut să apară într-o lumină proastă. Din nou în nou, când au venit astfel de situații
dificile, el s-a retras - adesea în natură - și a rămas tăcut mult timp. Nu a vrut să fie determinat
și otrăvit de negativitate, pentru a putea continua să trăiască în comunitate. Când a fost întrebat
de „strategia lui” el a răspuns: „Am nevoie de mult timp cu mine pentru a mesteca răul, sub
ochii lui Dumnezeu. Doar atunci pot să nu iau pe suflet lucrurile rele, fiindcă nu mă mai
stăpânesc. Totul este din nou în regulă și nu mai trebuie să judec pe nimeni!“ Dacă doriți să
faceți viața posibilă și să găsiți viața reală, un sfat bun ar fi: “Nu judeca!“ – „Don’t judge!“
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