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de daniel sofreu tanto porque era justo poru00e9m diziam u201ceste homem nos condena com o que faz temos que apa
Este u00e9 sempre o problema e foi a explicau00e7u00e3o tambu00e9m no caso de nosso senhor os
fariseus o odiavam por sua santidade justiu00e7a e verdade total e absoluta
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Nominais assim foi tambu00e9m com a histu00f3ria dos primeiros puritanos este u00e9 o ensino da bu00edblia e a histu00f3ria da igreja a tem corroborado que a
perseguiu00e7u00e3o pode chegar nu00e3o somente de fora como tambu00e9m de dentro
O cristianismo formal u00e9 frequentemente o maior inimigo da fu00e9 genuu00edna
Poru00e9m vou fazer outra pergunta por que su00e3o perseguidos assim os justos e sobretudo por que su00e3o perseguidos os justos e nu00e3o os bons e os nobres
a resposta me parece u00e9 muito simples aos bons e aos nobres se persegue muito poucas vezes porque a todos nos parece que su00e3o como nu00f3s mesmos em
nossos melhores momentos pensamos u201ceu tambu00e9m posso ser assim caso me proponha a su00ea lou201d e os admiramos porque u00e9 uma maneira de
acharmos a nu00f3s mesmos poru00e9m os justos su00e3o perseguidos porque su00e3o diferentes levemos tambu00e9m principalmente em conta que hu00e1
poderes espirituais malignos operando contra os filhos de deus e os demu00f4nios sabem reconhecer perfeitamente qual u00e9 a diferenu00e7a essencial entre uma
pessoa justificada pela fu00e9 agora herdeira do cu00e9u e aqueles que parecem justos aos olhos dos homens e a seus pru00f3prios olhos e que na verdade
estu00e3o ainda condenados ao inferno de fogo u2013 nota do tradutor
Por isso os fariseus e os escribas odiaram a nosso senhor nu00e3o foi porque era bom foi porque era diferente havia algo nele que os condenava sentiam que sua
justiu00e7a lhes fazia parecer muito pouca coisa e isto lhes desagradava os justos talvez nu00e3o digam nada nu00e3o condenam os u00edmpios por palavras
poru00e9m ser o que su00e3o de fato lhes condena faz com que se sintam infelizes por isso os u00edmpios odeiam os justos e procuram encontrar faltas neles o povo
diz u201ceu creio que se seja cristu00e3o poru00e9m isso u00e9 demasiado u00e9 ir muito longeu201d esta foi a explicau00e7u00e3o para a perseguiu00e7u00e3o
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