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Que se compadece do homem quando ele condena o malfeitor
Que ele u00e9 tu00e3o grande e irreconciliavelmente provocado pelo desprezo deles da sua misericu00f3rdia u00e9 uma indicau00e7u00e3o certa do quu00e3o
altamente ele teria ficado satisfeito com a humilde aceitau00e7u00e3o deles da mesma que ninguu00e9m entu00e3o por uma suspeita vil e miseru00e1vel suponha
que os repetidos apelos de deus para os pecadores voltarem a viver nu00e3o significam a sua vontade sincera e diminuam a glu00f3ria de sua bondade e blasfemem
da sua santidade sem mu00e1cula a excelu00eancia da sua grandeza nos assegura da sua sinceridade por que a gloriosa majestade da coorte do cu00e9u deveria ser
desprezada por criaturas que
55
Necessitam ser reconciliadas estamos infinitamente abaixo dele e nenhuma vantagem pode ser dada a ele por nu00f3s pru00edncipes temporais podem ser seduzidos
pelos juros de enviar declarau00e7u00f5es falsas a rebeldes armados para reduzi los u00e0 obediu00eancia mas o que o altu00edssimo ganha com nossa
submissu00e3o ou perde com nossa obstinau00e7u00e3o uma bondade falsificada visa u00e0 esperanu00e7a de algum bem ou ao temor de algum mal e de ambos
deus u00e9 absolutamente incapaz somos todos desagradu00e1veis para a sua justiu00e7a severa nu00e3o hu00e1 ocasiu00e3o em que ele deveria pretender pela
oferta graciosa de perdu00e3o agravar o pecado e a sentenu00e7a contra quem o recusar quem com corau00e7u00e3o triste e quebrantado e que sinceramente
odeie seus pecados e procura perdu00e3o pelo mediador acharu00e1 em sua experiu00eancia o ser poupado pela misericu00f3rdia como asseguram as mais altas
expressu00f5es disto nas escrituras e que excede a todos os seus pensamentos
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