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Que hu00e1 melhores cristu00e3os fora da igreja do que dentro isto quer dizer que podemos encontrar excelente moralidade fora da igreja poru00e9m a moralidade
talvez nu00e3o tenha nada a ver com o cristianismo nu00e3o tem conexu00e3o necessu00e1ria com o mesmo os grandes filu00f3sofos gregos propuseram seus
grandes ensinos morais antes que cristo viesse e u00e9 ainda mais significativo que os filu00f3sofos gregos foram u00e0s vezes opositores violentos do evangelho
cristu00e3o eles foram os que consideram como loucura a pregau00e7u00e3o da cruz
Em consequu00eancia u00e9 necessu00e1rio nu00e3o olhar somente ao homem e sua vida em geral temos que descobrir as razu00f5es e motivos de seus atos desde
o ponto de vista cristu00e3o existe uma su00f3 prova vital a este respeito este homem du00e1 a impressu00e3o de que vive esse tipo de vida porque u00e9
cristu00e3o e devido u00e0 sua fu00e9 cristu00e3 se nu00e3o vive assim por ser cristu00e3o de nada vale u00e9 o que nosso senhor chama de maus frutos o antigo
testamento se refere a isto com muito vigor quando diz que todas as nossas justiu00e7as su00e3o como trapo de imundu00edcie aos olhos de deus o que tem valor
em u00faltima instu00e2ncia u00e9 somente o que u00e9 fruto do caru00e1ter cristu00e3o o que nasce da nova natureza
Esta u00e9 a prova geral vejamos agora algumas provas especu00edficas nisto devemos ter cuidado para nu00e3o nos expormos a que nos acusem de espu00edrito
de cru00edtica ademais devemos ter o cuidado para que aquilo que dissermos nu00e3o julgue a nu00f3s mesmos
Ainda que a vida de alguu00e9m se conforme a um cu00f3digo moral geral mas se nu00e3o vu00ea que a mensagem da cruz u00e9 que a justiu00e7a do homem
nada vale e que o homem u00e9 um pecador sem esperanu00e7a tudo isto se revelaru00e1 em sua vida haveru00e1 assim pontos falhos quanto ao que se exige para
se caminhar no caminho apertado e se no modo de viver geral u00e9 muito parecido com o cristu00e3o se observaru00e1 que nos detalhes haveru00e1 muitas falhas
hu00e1 neles uma falta de qualidade e uma ausu00eancia da atmosfera peculiar que sempre se encontra na pessoa verdadeiramente espiritual
Mas a grande prova que se deve buscar em todo aquele que se diz cristu00e3o u00e9 a prova das bem aventuranu00e7as porque o cristu00e3o verdadeiro u00e9
pobre de espu00edrito chora pelo pecado u00e9 manso tem fome e sede de justiu00e7a u00e9 pacificador u00e9 puro de corau00e7u00e3o etc
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