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John Knox, e a Vondade de Deus Para com os Pecadores
John Knox, e a atitude de Deus para com os pecadores Ã© discutida num artigo do Rev B L Dole. Alguns excertos
sÃ£o providenciados de Knox sobre PredestinaÃ§Ã£o e de Gillespie e Rutherford. Um princÃ-pio Ã© identificado.

Ã‰ um sentimento comum na pregaÃ§Ã£o
evangÃ©lica, que Deus Pai deseja que cada pecador em
cima da
Terra devia acreditar em Cristo como seu
prÃ³prio Salvador. Este sentimento nÃ£o se
confina Ã s denominaÃ§Ãµes
arminianas.
Tem sido adoptado inquestionavelmente por muitos da
convicÃ§Ã£o calvinista hoje na EscÃ³cia.
Acerca da sinceridade da vontade de Deus no que respeita os
pecadores pelos quais Cristo nÃ£o morreu, Ã©
feito
frequentemente um recurso atribuindo a Deus duas
vontades. Uma vontade Ã© explicada como sendo
universal
no desejo, enquanto a segunda vontade deseja
unicamente a salvaÃ§Ã£o dos eleitos. Com a
recente
publicaÃ§Ã£o das obras de Knox
(Works)[i], e, um pouco antes das obras
de George Gillespie e Samuel
Rutherford, tornou-se
possÃ-vel ler o que estes pais da Igreja da
EscÃ³cia creram e ensinaram do assunto. Deles
era um
Evangelho marcadamente diferente do moderno Evangelho em
vÃ¡rios importantes aspectos.
O melhor lugar para observar o ensinamento de John Knox
sobre o assunto Ã© na sua obra substancial sobre
predestinaÃ§Ã£o (On
Predestination)[ii]. Enquanto vivia
em GenÃ©bra por volta de 1558, foi pedido a Knox
pelas pessoas que estavam em Inglaterra que ele respondesse
a um livro que estava a circular chamado â€œCareless
by Necessityâ€•. Este trabalho, escrito por um
Anabaptista, negava a doutrina da
PredestinaÃ§Ã£o. Knox
respondeu ao pedido
inglÃªs, provavelmente completando o trabalho enquanto
estava em Dieppe Ã espera de
permissÃ£o
oficial para reentrar na Inglaterra. Este trabalho Ã©
a maior obra escrita de Knox, ocupando 443
pÃ¡ginas
na reimpressÃ£o de David Laing. NÃ£o
hÃ¡ quaisquer dÃºvidas no tocante Ã sua
autoria. Knox foi
nomeado independentemente como o seu
autor quando lhe foi concedida permissÃ£o para que
fosse impressa
em Genebra no dia 13 de Novembro de 1559.
Sobre PredestinaÃ§Ã£o estÃ¡ na
forma de uma â€˜respostaâ€™, e Ã©
argumentativa na estrutura. Knox
alternadamente cita uma
afirmaÃ§Ã£o do seu 'AdversÃ¡rio', para
imediatamente seguir com a sua 'Resposta'.

O nosso interesse Ã© no ensino de Knox sobre quem
Deus deseja que seja salvo.Â Salvar. Os excertos seguintes
demonstram as suas convicÃ§Ãµes Ã medida
que ele expÃµe as afirmaÃ§Ãµes do
oponente anabaptista.
AfirmaÃ§Ã£o Anabaptista 1:
'Deus nÃ£o deseja a morte do pecador mas antes que

ele se converta e viva'

Resposta de Knox:
'Consideremos sucintamente que pecadores sÃ£o estes
que Deus nÃ£o deseja a morte, mas antes que se
convertam e vivam. SÃ£o JoÃ£o na sua
epÃ-stola disse, 'Se dissermos que nÃ£o temos
pecado, enganamo-nos a
nÃ³s mesmos, e nÃ£o
hÃ¡ verdade em nÃ³s. Se confessarmos os nossos
pecados, ele Ã© fiel e justo para nos
perdoar os
pecados, e nos purificar de toda a injustiÃ§a.' etc.
E depois, â€˜Qualquer que comete pecado, tambÃ©m
comete iniquidade; porque o pecado Ã© iniquidade. E
bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos
pecados; e nele nÃ£o hÃ¡ pecado. Qualquer que
permanece nele (isto Ã©, em Cristo Jesus) nÃ£o
peca; qualquer
que peca nÃ£o o viu nem o conheceu.'
etc 'Quem comete o pecado Ã© do diabo; porque o diabo
peca desde o
princÃ-pio.' etc 'Qualquer que Ã©
nascido de Deus nÃ£o comete pecado; porque a sua
semente permanece nele; e
nÃ£o pode pecar, porque
Ã© nascido de Deus.'
Nestas palavras Ã© evidente que hÃ¡ duas
qualidades de pecadores, uma que lamenta e sente a sua
prÃ³pria
malvadez e misÃ©ria, inegavelmente
perante Deus, confessando que nÃ£o sÃ³ a sua
natureza Ã© pecadora e
corrupta, mas tambÃ©m
que diariamente eles ofendem de tal forma a Majestade do
seu Deus, que muito
justamente eles merecem os tormentos do
inferno, se a mediaÃ§Ã£o de Cristo (que pela
fÃ© eles recebem) nÃ£o os
libertar da ira
porvir.[iii] 'A morte de tais pecadores
Deus nunca quis; nem agora pode Ele querer. Pois desde
toda
a eternidade eles foram seus filhos eleitos, os quais Ele
deu ao Seu Filho para ser Sua heranÃ§a.[iv] 'A
morte, eu digo, de tais pecadores
Deus nÃ£o deseja, mas ele deseja que eles se
arrependam e vivam'. 'Mas hÃ¡
outra qualidade de
pecadores muito diferente destes.[v ]
Escrevendo 87 anos depois Samuel Rutherford haveria de
ecoar as mesmas verdades; 'Humilhado,
contristados e
auto-condenados pecadores somente, sÃ£o para crer, e
vir a Cristo. Ã‰ verdade, todos os
pecadores
sÃ£o obrigados a crer, mas para crer depois da ordem
da livre graÃ§a; isto Ã©, que eles sejam
primeiramente perdidos em si prÃ³prios e doentes, e
depois salvos pelo mÃ©dico.'[vi].
AfirmaÃ§Ã£o Anabaptista 2:
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'Deus quer que todos os homens sejam salvos'
Resposta de Knox:
'O ApÃ³stolo por estas palavras: "Times New Roman"
size= " Deus quer que todos os homens se salvem,
e
venham ao conhecimento da verdade " falava nÃ£o
de todos os homens, e de todas as pessoas particularmente,
mas de todos os homens em geral, isto quer dizer, de homens
em todos os estados, todas as condiÃ§Ãµes,
todas
as esferas e todos os tempos.'[vii].
Samuel Rutherford descreveu o assunto assim; 'O amor de
JoÃ£o 3:16 Ã© restrito Ã
Igreja...[viii] 'O mundo
amado, o mundo
salvo (v17), o mundo do qual Cristo Ã© o Salvador
(JoÃ£o 4:42), o mundo a que Cristo entregou
a Sua
vida (JoÃ£o 6:33) e pelas vidas de quem Ele deu a Sua
vida (v55), o mundo pelo qual AbraÃ£o, mas muito
mais
Cristo, Ã© herdeiro (Rm 4:13) o mundo reconciliado,
ocasionado pelo rompimento dos judeus com Cristo
(Rom
11:15), todos estes sÃ£o o Eleito, Crente e Redimido
Mundo;'[ix]
George Gillespie, enquanto participava no debate em
JoÃ£o 3:16 em Westminster, expÃ´s a passagem
'Deus amou os eleitos de tal maneira para que todo
aquele que nele crÃª...'[x]

como,

AfirmaÃ§Ã£o Anabaptista 3:
'Deus nÃ£o deseja a morte de nenhuma criatura'
Resposta de Knox:
'O profeta nÃ£o disse 'Eu nÃ£o quero a morte de
nenhuma criatura' mas disse 'Eu nÃ£o quero a morte de
um
pecador'[xi] 'Que Deus nÃ£o
se deleitava, nem queria a morte do Ã-mpio. Mas de
qual Ã-mpio? Daquele,
certamente, que verdadeiramente
se arrepende, na sua morte, nÃ£o quis, nem nunca
quererÃ¡ Deus se deleitar.
Mas Ele deleitou-se em ser
conhecido por um Deus mostrou misericÃ³rdia,
graÃ§a e favor a tais como
eficazmente chamou para o
mesmo, apesar de quÃ£o gravosas possam ter sido as
suas ofensas anteriormente.
Mas aos tais que continuam
obstinados na sua impiedade, nÃ£o tÃªm
porÃ§Ã£o destas promessas. Porque a
esses Deus
matarÃ¡, a esses Deus destruirÃ¡, e a esses
Deus confiarÃ¡, pelo poder da Sua Palavra, no fogo
que nunca serÃ¡ apagado.'[xii]
AfirmaÃ§Ã£o Anabaptista 4:
'Deus irÃ¡ ser requerido de todos, Ele ordena a todos
fÃ© a todos os homens'

os homens em todo o lugar que se arrependam, e oferece

Resposta de Knox:
'Ã‰ Verdade que Deus Ã© misericordioso, gentil,
liberal, Protector, RefÃºgio e vida para todos. Mas
para que
todos? Para aqueles que odeiam a iniquidade, amam
a virtude, lamentam pelos seus pecados passados, chamam
pelo Seu nome em verdade, e buscam em sinceridade pelo Seu
socorro no dia da sua angÃºstia. Destes sem
dÃºvida, Ele vai ser requerido, apesar de quÃ£o
perversos e ingratos tenham sido anteriormente. Mas pelo
contrÃ¡rio, Ele irÃ¡ destruir todos os que
falam mentiras. Ele odeia todos os que praticam iniquidade.
E por isso eu
digo, vÃ³s nunca sereis capazes de
provar que Deus serÃ¡ requerido de todos, excepto se
refutarem o EspÃ-rito
Santo, e o faÃ§am
retratar estes e outros inumerÃ¡veis
lugares.'[xiii]
Samuel Rutherford pÃµe assim, 'Ele veio para chamar
pecadores.'[xiv]

os seus prÃ³prios pecadores somente, nÃ£o todos

os

O que Ã© enfatizado por Knox, Rutherford and
Gillespie Ã© que os pecadores que sÃ£o chamados
para o
perdÃ£o pelo EspÃ-rito de Cristo
sÃ£o aqueles pecadores convencidos de que sÃ£o
pecadores. NÃ£o pecadores
que sÃ£o justos aos
seus olhos e negam o facto da sua pecaminosidade. E esta
distinÃ§Ã£o estÃ¡ em completa
concordÃ¢ncia com a afirmaÃ§Ã£o de Cristo
que Ele veio nÃ£o para chamar os justos, mas os
pecadores ao
arrependimento.

Agora Ã© aqui que esta doutrina de Knox, Rutherford
and Gillespie Ã© atacada por alguns que preferem um
evangelho mais â€˜graciosoâ€™. Tais modernos acusam
John Knox de hiper-calvinismo. Eles defendem que para Knox,
a mensagem do evangelho Ã© â€˜praticamenteâ€™
pregada aos eleitos somente. Mas aqui atiram poeira para os
olhos
ComeÃ§ando pelo chamado pela perspectiva de
Deus (o chamado interno), eles imediatamente equivalem este
Ã
pregaÃ§Ã£o do evangelho geral (o
chamado externo e interno). Se a questÃ£o deles fosse
que o evangelho Ã©
eficazmente pregado somente aos
eleitos, todos os calvinistas de qualquer persuasÃ£o
confessariam isto como
verdade. Pelo contrÃ¡rio, eles
asseveram que igrejas e ministros da persuasÃ£o de
Knox conscientemente
confinam a sua pregaÃ§Ã£o
aos eleitos somente. A histÃ³ria missionÃ¡ria
da Igreja da EscÃ³cia mostra que esta
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acusaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© baseada em
factos. A multidÃ£o de almas que buscaram e
encontraram salvaÃ§Ã£o dentro da
Igreja da
EscÃ³cia tambÃ©m mostra esta
acusaÃ§Ã£o como infundada. E uma sequencial
comparaÃ§Ã£o dos
sermÃµes pregados nos
dias de Knox com aqueles pregados mais tarde no
sÃ©culo 17 (por homens como William
Guthrie, Richard
Cameron and Donald Cargill[xv]),
demonstram uma real e profunda preocupaÃ§Ã£o de
despertar os nÃ£o convertidos das suas
congregaÃ§Ãµes e de os conduzir Ã vida
eterna.
Se os crÃ-ticos querem dizer que a
pregaÃ§Ã£o Ã© focada mais nos salvos do
que nos nÃ£o salvos, entÃ£o a
crÃ-tica
tem algum fundamento. O dever da Igreja nÃ£o Ã©
somente repetir o seu convite do Evangelho aos
pecadores,
mas precisa tambÃ©m edificar os santos em todo o
conselho de Deus [xvi]. Aqui o poder
de Deus
Ã© tambÃ©m visto semana apÃ³s
semana. Aqui a Igreja supera-se quando ela prega todo o
conselho da Palavra de
Deus e aplica-a aos
coraÃ§Ãµes dos ouvintes. E o seu Evangelho
Ã© vastamente superior quando ela prega
realmente aos
nÃ£o salvos. Ao contrÃ¡rio do inofensivo
evangelho normalmente ouvido hoje, o Evangelho de
Knox
nÃ£o Ã© hipoteticamente, teoricamente uma
possibilidade de salvaÃ§Ã£o a alguns, mas uma
ordenanÃ§a,
uma real, divinamente poderosa, mais do
que certa oferta de vida eterna a todo o pecador consciente
sobre
cujos ouvidos cai! 'Levanta-te, brilha', pronuncia
ele, 'porque a tua luz chegou, e a glÃ³ria do Senhor
Ã© sobre
vÃ³s!'
NÃ³s precisamos de homens como Knox hoje, que
nÃ£o pestanejam em declarar todo o conselho de Deus,
quer agrade Ã s congregaÃ§Ãµes do
sÃ©culo 21 ou nÃ£o. Tais homens-tipo-Knox
vÃ£o fazer uma diferenÃ§a
permanente sobre a
terra. E pecadores perdidos irÃ£o encontrar a igreja
como o portÃ£o para o cÃ©u
verdadeiramente.
Possa Deus nos conceder continua provisÃ£o de homens
tipo Knox, Rutherford and Gillespie
no ministÃ©rio da
EPC da AustrÃ¡lia.
pelo Rev. Brian L.Dole Â
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