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Nu00e3o foram poucas as ciladas que saul armou para tentar apanhar davi tal como as que satanu00e1s emprega para pegar os servos da igreja de cristo
O diabo tambu00e9m o faz por inveja porque tem u00f3dio mortal dos filhos de deus aos quais ele ama enquanto ele que tinha grande honra no cu00e9u foi de lu00e1
banido para sempre e se encontra debaixo de um sentenu00e7a condenatu00f3rio de prisu00e3o eterna no lago de fogo e enxofre no qual ficaru00e1 por toda a
eternidade a qual ju00e1 u00e9 certa e lu00edquida e apenas aguarda pelo tempo da sua execuu00e7u00e3o tal como deus havia retirado o reino de saul e dado o
mesmo a davi su00f3 que este teve que aguardar pelo tempo de deus para o cumprimento de tal determinau00e7u00e3o
E saul tal como satanu00e1s ficou tambu00e9m debaixo de um juu00edzo de morte do senhor depois de ter sido banido do reino por causa das injustiu00e7as e
iniquidades que praticara contra aqueles que amavam sinceramente ao senhor tendo inclusive determinado a morte de sacerdotes
Certamente que nenhum cristu00e3o deve usar das mesmas imprecau00e7u00f5es que davi usou contra os obreiros da perversidade naquela antiga alianu00e7a em
que isto era permitido
Temos o dever perante deus nesta nova alianu00e7a no sangue de cristo de bendizer os que nos maldizem orar pelos nossos perseguidores e amar os nossos inimigos
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