االله الواحد باسم االب واالبن والروح
القدس
امين

فقالت الاحد ياسيد
فقال لهل يسوع (( وال انا ادينك
اذهبي وال تخطئ ايضا ))
يوحنا 11 . 8
االدانه

االصدقاء االعزاء ايها
كانت صغيرة ووقعت في الحب لدرجه كبيره +
.بالطبع  ،كان عليها وعشيقها تقاسم الوقت م ًعا +
تم القبض عليها متلبسة من قبل الكتبة والفريسيين
 +حدث كل هذا على الرغم من انها متزوجه بالفعل
.جروا المرأة أمام يسوع الذي كان يعلم في منطقة الهيكل .اآلن كانت مسألة حياة أو موت
وقفت هناك خائفة  -تحت رحمة وتعتمد S.هل سيقف يسوع إلى جانبها ويخالف القانون؟ عندها سيُتهم بالخروج على القانون.
إذا طالب القانون  ،فسيتعين على المرأة أن تدفع مقابل ما تفعله بحياتها .يتفاعل يسوع ببراعة .يلتزم بالناموس ويحمل مرآة
للمتهمين يقول فيها" :من كان منكم بال خطيئة فليرمها اوال  ،ألق الشريعة اليهودية في مثل هذه الحالة طلب الموت رجماً.
ضبطوا وهم يعلمون أنهم ً
مليئة بالحجر األول! "واحد تلو اآلخر يذهب بعيدا  ،الشيوخ أوال .إنهم يشعرون بأنهم ُ
أيضا
انتهكوا القانون مرات ال تحصى
بقي يسوع وحده والمرأة واقفه في الوسط  .لم يدينهم أي من القادة اليهود .اآلن يقوم يسوع وانتصب ولم ينظر سوي المراه
إنه يتركهم يختبرون جوهر اهلل  -الرحمة الالمتناهية :وقال لها ياامراه اين هم اولئك المشتكون عليك ؟ " وال أنا ادينك
اذهبي وال تخطئ ً
أيضا!" محبوبون بلطف  ،تحصل حياتهم على فرصة ثانية
جوزيف ايضا  -فنان شاب  -لعب بشكل سيء ضد المعارضين .قاموا بتفريق أقوال كاذبة وجعلوه يظهر في صورة سيئة.
وتكرارا  ،عندما جاءت مثل هذه المواقف الصعبة  ،انسحب  -غالبًا في الطبيعة وظل صام ًتا لفترة طويلة .لم يكن
مرارا
ً
ً
يريد أن يتم تحديده وتسميته بالسلبية حتى يتمكن Sمن االستمرار في العيش في المجتمع .عندما ُسئل عن "استراتيجيته" ،
قال" :أنا بحاجة إلى الكثير من الوقت مع نفسي ألمضغ الشر تحت أعين اهلل .ثم يمكنني تركها تذهب .لم يعد Sيحكمني .كل
!شيء على ما يرام مرة أخرى ولست بحاجة إلى الحكم على أي شخص بعد اآلن
:إذا كنت تريد جعل الحياة ممكنة Sوالعثور على الحياة الواقعية  ،فستجد فيها نصيحة جيدة"
" ! ال تحكم علي اجد "

ال تدينوا لكي ال تدانوا
.
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