Quatro Perguntas Impossíveis de Responder
Jim B. Hendrix Weidner
Há quatro mentiras circulando em nosso país nesse momento. Os
religiosos anticristãos querem que nós acreditemos que: Deus ama todos os
homens; que é da vontade de Deus que todos serão salvos; que Cristo
morreu por todos; e que o Espírito Santo atrai os salvos e os
condenados por igual. Estas suposições estão tão bem estabelecidas que
raras as vezes são realmente questionadas como inverdades. Porém, colocar
essas suposições em dúvida desmascara a falsa base de um evangelho
igualmente falso e provoca aqueles que desesperadamente protegem as suas
tradições.
O que dizem as Escrituras? Porque o SENHOR é justo, ele ama a
justiça (Sl 11.7). Como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de
Esaú (Rm 9.13). O amor de Deus é um amor santo. Assim como não pode
deixar de ser santo, é impossível Deus amar a injustiça. O amor de Deus é
para Cristo, em Cristo e por Cristo. Ele ama os seus eleitos com um amor
perene, escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo.
PERGUNTA 1. Se Deus ama todos os homens, tanto os que recebem
a vida eterna como aqueles que sofrem condenação eterna, o que é que tem a
ver o amor de Deus com a salvação de uma pessoa?
O que diz a Bíblia no tocante a vontade de Deus e a salvação? Nos
predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade (Ef 1.5). Nos revelou o mistério de
sua vontade, de acordo com o seu beneplácito que ele propôs em si mesmo.
Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter
misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter
compaixão.Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que
o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele
misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz (Rm
9.15-18).
PERGUNTA 2. Se Deus quer que todos os homens sejam salvos,
então o que tem a ver a vontade de Deus com a salvação de uma pessoa?
O que diz as Escrituras referente ao propósito da morte de Cristo na
cruz? Morreu por todos os homens? Eu sou o bom pastor. O bom pastor
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dá a vida pelas ovelhas (Jo 10.11). O qual se entregou a si mesmo pelos
nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a
vontade de nosso Deus e Pai (Gl 1.4). Se Cristo se propôs a morrer por
todos os homens, faltou-lhe então poder para cumprir seu propósito? Deus
nos livre de uma coisa assim! Será que Cristo morreu para colocar o homem
numa situação de salvar-se a si mesmo ou sua morte realizou efetivamente a
salvação de um povo escolhido?
PERGUNTA 3. Se Cristo derramou seu precioso sangue por todos os
homens, o que tem a ver a obra de Cristo na cruz com a salvação de uma
pessoa?
O que diz Deus a respeito da obra do Espírito Santo na redenção? Os
pecadores não podem fazer nada? - Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados (Ef 2.1). – Os pecadores precisam ser
regenerados? Ou estão apenas doentes, e necessitam de uma restauração
gradual? - Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua
misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador
do Espírito Santo (Tt 3.5). O qual nos habilitou para sermos ministros
de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata,
mas o espírito vivifica (2Co 3.6).
PERGUNTA 4. Se o Espírito Santo traz pra si os salvos e os
condenados por igual, então, o que tem a ver o Espírito Santo com a
salvação de uma pessoa?
A VERDADE: A salvação pertence só ao Senhor! Crer nessas quatro
mentiras condenará a sua alma!
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