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Se somente Jesus pode abrir meu coração para me salvar, por que ele
bate à porta dos laodiceianos (Apocalipse 3:20)? Como eu posso
conciliar o Calvinismo (especialmente que Deus somente faz com que
os homens voltem seus corações para ele) com este versículo?
Resposta
Existem várias formas de responder sua pergunta.
Primeiro, Apocalipse 3:20 é parte de uma carta escrita à igreja cristã em
Laodicéia. Não há nenhuma indicação de que as pessoas que deveriam abrir a
porta para Jesus não eram salvas antes de abrir a porta, ou que a abertura da
porta seja uma metáfora para receber Cristo na salvação. Abrir a porta não
parece ser uma metáfora para salvação, mas para obediência. Aqueles que
abrem a porta são aqueles que ouvem a advertência desta carta e se
arrependem dos seus pecados. A implicação a partir do contexto do versículo é
que estas pessoas já eram salvas.
Segundo, Apocalipse 3:20 não diz nada sobre o processo de como alguém
chega a ser capaz de abrir a porta, ou sobre quem é capaz de abrir a porta.
Antes, o versículo simplesmente explica o resultado de abrir a porta. Mesmo
que alguém interprete este versículo como falando de salvação (o que eu creio
que seria uma interpretação incorreta), o versículo ainda não fornece
nenhuma informação sobre como esta pessoa se torna capaz de abrir a porta,
se ou não ele é regenerado e/ou tem fé antes de abrir a porta, etc. Assim, uma
pessoa pode entender o versículo como falando sobre a salvação inicial e ainda
ser um calvinista consistente. O versículo não refuta a idéia de que uma pessoa
deve ser regenerada pelo Espírito Santo antes de ser capaz de abrir a porta.
Terceiro (por causa do argumento assumindo que este versículo é sobre a
salvação inicial), o Calvinismo não requer que Jesus abra forçosamente a
porta. Antes, o Calvinismo ensina que o Espírito Santo regenera o homem e
lhe dá fé, e que o homem então responde positivamente ao evangelho em
arrependimento. Metaforicamente, abrir a porta para Jesus pareceria uma
melhor ilustração da resposta de arrependimento do que da regeneração e
recepção de fé. Uma vez que uma pessoa é regenerada e recebe fé, abrir a
porta é a resposta calvinista natural.
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