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Döm inte!
Don’t judge!

Kära vänner till go4peace,
hon var ung och otroligt förälskad. Självklart ville hon och hennes käraste njuta av tiden
med varandra. Allt detta trots och utanför ett redan bestående äktenskap. De skriftlärda och
fariséerna hade tagit henne på bar gärning. De släpade kvinnan inför Jesus som just undervisade
i templet. Nu handlade det om liv och död.
Den judiska lagen föreskrev i ett sådant fall dödstraff i form av stenande. Full av rädsla
stod hon där – överlämnad och utsatt. Skulle Jesus hjälpa henne och därmed gå emot lagen? I
så fall skulle han anklagas till laglöshet. Om han följer lagen så skulle kvinnan betala det hon
gjort med sitt liv. Jesus reagerar mästerligt. Han håller fast vid lagen och får åklagarna att se
sig själva i spegeln genom att säga: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen!”
En efter en går därifrån, de äldste först. De känner sig ertappade för de vet att även de har brutit
mot lagen otaliga gånger.
Jesus och kvinnan blir ensamma kvar. Ingen av de judiska ansvariga har dömt henne.
Nu ser Jesus upp och han bygger upp henne. Han låter henne erfara Guds väsen – oändlig
barmhärtighet: ”Inte heller jag dömer dig!” Älskad i nåden får hon en andra chans i livet
Även Josef – en ung konstnär – hade behandlats illa av sina motståndare. De hade spritt
osanna rykten och fått honom att framstå i dålig dager. Varje gång det hände något sånt drog
han sig tillbaka – ofta till naturen och han var tyst länge. Han ville inte bestämmas och förgiftas
av det negativa för att kunna fortsätta leva i samhället. När han en gång fick frågan vad som var
”hans strategi”, svarade han: ”Jag behöver mycket tid med mig själv för att gå igenom det onda
framför Guds ögon. Sedan kan jag släppa det. Det bestämmer inte längre över mig. Allt är väl
igen och jag behöver inte längre döma någon.” Den som möjliggör livet och vill hitta fram till
det äkta livet, får ett gott råd i detta: “Döm inte!“ – „Don’t judge!“
Meinolf Wacker
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