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2 mas ele u00e9 chamado de velho por outra razu00e3o nossa velha natureza u00e9 naturalmente mais velha do que a nossa nova em qualquer u00e9poca em que
deus pudesse ter se agradado em vivificar nossa alma seja na infu00e2ncia juventude ou maturidade em todos os casos o velho deveria ter sido mais velho que o novo
Nesse sentido portanto ele u00e9 o velho como tendo prioridade de nascimento em nosso
7
Corau00e7u00e3o ele u00e9 o esau00fa enquanto o novo homem u00e9 o jacu00f3 ele u00e9 o ismael enquanto o novo homem u00e9 o isaque ele u00e9 o saul
enquanto que o novo homem u00e9 o davi ele u00e9 o primeiro que seru00e1 o u00faltimo o mais velho que serviru00e1 ao mais novo
3 mas eu acho que hu00e1 outra razu00e3o pela qual ele pode ser chamado justamente de o velho a natureza humana u00e9 tu00e3o depravada quanto se manifesta
em um velho depravado nu00e3o u00e9 um velho depravado um dos objetos mais repugnantes de nosso desgosto e um dos mais vis de todos os seres vis quu00e3o
profundamente enraizado deve estar o pecado em seu corau00e7u00e3o que estu00e1 sempre alimentando sua imaginau00e7u00e3o com desejos baixos e vivendo
por assim dizer nas lembranu00e7as do passado pintando para si pecados que nunca seru00e1 provu00e1vel ou capaz de realizar quu00e3o endurecida impenitente
obstinada e inflexu00edvel em sua maior parte u00e9 a velhice
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