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Talvez vocu00ea possa perguntar u201cu00c9 possu00edvel que eu vu00e1 com cristo pela mesma estrada mas ainda assim nu00e3o com o mesmo motivo u201d
certamente u00e9 pense num homem que aparenta ser tu00e3o santo como um cristu00e3o ele parece ser tu00e3o obediente ao senhor como alguu00e9m que
realmente o segue nas cerimu00f4nias ele u00e9 o primeiro a observu00e1 las nas au00e7u00f5es de moralidade ele as atende da forma mais escrupulosa mas
pergunte lhe o porquu00ea de fazer tudo isso e ele responde que u00e9 porque deseja salvar sua alma atravu00e9s disso imediatamente ele e cristo estu00e3o em
desacordo cristo compara tal pessoa a um anticristo e eles su00e3o inimigos jurados vocu00ea estu00e1 tentando salvar a si pru00f3prio entu00e3o vocu00ea quer
ser um salvador enquanto cristo u00e9 o salvador entu00e3o vocu00ea e ele estu00e3o em inimizade mas se vocu00ea estu00e1 viajando na estrada para ser salvo
pela grau00e7a desejando manifestar sua gratidu00e3o com seus lu00e1bios e em sua vida entu00e3o vocu00ea nu00e3o deseja roubar a funu00e7u00e3o de rei ou
sacerdote de cristo de qualquer dignidade vocu00ea nu00e3o deseja se colocar como outro rei em siu00e3o mas se vocu00ea estu00e1 andando nessa estrada com
uma causa
30
Contru00e1ria u00e0 de cristo vocu00ea nu00e3o pode manter comunhu00e3o com ele
Hu00e1 muita abenu00e7oada comunhu00e3o com cristo a ser desfrutada no banquete do senhor mas se alguu00e9m vem u00e0 sua mesa meramente com o
pensamento de que isso o tornaru00e1 bom e salvaru00e1 sua alma nu00e3o existe comunhu00e3o com cristo para ele porque esse nu00e3o u00e9 o objetivo de
cristo e ocorre o mesmo com o batismo essa ordenanu00e7a u00e9 um abenu00e7oado meio de comunhu00e3o com cristo em sua morte e sepultamento mas se
alguu00e9m deseja ser batizado supondo que a observu00e2ncia da ordenanu00e7a salvaru00e1 sua alma entu00e3o nu00e3o hu00e1 comunhu00e3o alguma se
alguu00e9m atribui mais valor ao ato de se batizar do que cristo ordenou e portanto faz dele um dever a cumprirmos u2013 o momento em que o homem supu00f5e
alguma eficu00e1cia na u00e1gua e no corpo sendo submergido nesse lugar u2013 entu00e3o a comunhu00e3o cessa pois a menos que venhamos a algo com a
causa de cristo ou com uma razu00e3o que u00e9 agradu00e1vel ao seu corau00e7u00e3o nu00e3o somos capazes de caminhar com ele dois nu00e3o podem andar
juntos a menos que estejam em concordu00e2ncia nu00e3o somente na direu00e7u00e3o em que andam mas tambu00e9m no objetivo por que andam nessa
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