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Eu também nao te julgo!
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Nao julge!
Don’t judge!

Queridos amigos de go4peace,
ela era jovem e se apaixonou perdidamente. Claro, ela e seu amado sentiram o desejo de
compartilhar um tempo juntos. Tudo isso aconteceu apesar e fora de um casamento já existente.
Ela foi pega em flagrante por escribas e fariseus. Eles arrastaram a mulher na frente de Jesus que
estava ensinando na área do templo. Agora era uma questão de vida ou morte.
A lei judaica exigia a morte por apedrejamento em tal caso. Ela ficou lá cheia de medo - à mercê
e dependente. Jesus ficaria com ela e iria contra a lei? Então ele seria acusado de ilegalidade. Se
ele exigisse a lei, a mulher teria que pagar pelo que faz com sua vida. Jesus reage com maestria.
Ele obedece à lei e levanta um espelho para os acusadores, no qual diz: “Quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra!” Um a um vão embora, primeiro os anciãos. Eles se sentem pegos sabendo
que também infringiram a lei inúmeras vezes.
Jesus fica sozinho com a mulher. Nenhum dos líderes judeus a condenou. Agora Jesus se
levanta e a levanta. Ele permite que ela experimente a essência de Deus – misericórdia infinita:
“Eu também não te julgo!” Amados graciosamente, sua vida tem uma segunda chance.
Oponentes jogaram mal também contra Josef, um jovem artista. Eles espalharam falsas
declarações e o fizeram aparecer sob uma luz ruim. Repetidamente, quando essas situações
difíceis surgiam, ele se retirava - geralmente para a natureza e ficava em silêncio por um longo
tempo. Ele não queria ser determinado e envenenado pelo negativo para poder continuar a viver
em comunidade. Quando questionado sobre “sua estratégia”, ele disse: “Preciso de muito tempo
comigo mesmo para mastigar o mal sob os olhos de Deus. Então eu posso deixar pra lá. Isso não
me governa mais. Tudo está bem de novo e eu não preciso mais julgar ninguém! "Quem quiser
tornar a vida possível e encontrar a vida real encontrará um bom conselho nela:" Não julgue!" "Don’t judge!“
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