LOGOS

Meia Volta
Janet Kangas
iIly Graham estabeleceu o contraste entre os dois tipos de
conversões quando afirmou: "A conversão pode ser como a queda de
um meteoro ou como um nascer de
sol". O tipo "meteoro" é talvez o
tipo de conversão que tem mais publicidade, todavia, em outros casos
a conversão é como o nascer do sol,
pois é difícil dizer exatamente quando o dia realmente despontou. Entretanto, mesmo no nascer do sol mais
gradual, há um momento em que temos certeza de que a noite foi-se
completamente. Mesmo na mais gradual das conversões chega o momento em que fica claro que a morte
desapareceu e a nova vida começou.
À primeira vista, os dois homens
que vieram a Jesus eram parecidos:
ambos eram corajosos pescadores
que se tomaram poderosos pescadores de homens para o Senhor.
Quando Pedro e João expressaram o
desejo de segui-lo, Jesus poderia ver
que ambos tinham problemas de caráter, incluindo ambição e excessiva
autoconfiança.
Mas Jesus constatou também que
ambos tinham um grande potencial
para amar. Pedro tinha um grande
coração, e João era um jovem afetuoso. Pedro e João foram os únicos
discípulos a seguir Jesus até o
julgamento; eles foram os únicos a
averiguar a notícia trazida pelas
mulheres de que Jesus tinha ressuscitado no domingo e a testemunhar a
realidade da tumba vazia.
Embora tenham começado de uma
maneira bem semelhante, é interessante notar quão diferentes foram
suas conversões. Etimologicamente,
a palavra conversão significa "mudança" ou "meia volta". O hino que
diz "Estou seguindo a Jesus Cristo
... atrás não volto, nunca mais" é
correto teologicamente, porque numa conversão verdadeira a meia
volta é uma experiência evidente.
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No livro O Desejado de Todas as
Nações, Ellen G. White descreve como a meia volta de João teve lugar.
No começo, o jovem foi impressionado pela ternura de Jesus ao colocar uma criancinha no colo, dizendo
aos adultos presentes "Em verdade
vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino,
não entrará nele" (Lucas 18: 17).
"Será que ele quer dizer que posso
esquecer a competição?", João deve
ter pensado. Será que ele, João, poderia simplesmente ser ele mesmo e
ainda ser amado por Deus? "Eu quero aprender mais!", decidiu ele, e
achegou-se a Jesus o mais que pôde.
Dia após dia, semana após semana,
João testemunhou da paciência de
Jesus em contraste com seu temperamento violento de "filho-da-trovão".
Logo depois João abriu completamente o seu coração à influência do
Salvador. Com seu "eu" escondido
em Cristo, João habituou-se a depender dEle mais e mais e não se importar mais com o que os outros
pensavam. Sua amizade com Jesus
não passou despercebida e ele ficou
conhecido como "aquele a quem Jesus amava" . Seu desejo mais intenso
era refletir seu salvador amado, e
através de João, o salvador comunicaria ao mundo seus ensinamentos
espirituais mais profundos.
Quando João entrou na sala de
julgamento durante as horas que
precederam a morte de Jesus, ele
procurou um canto onde pudesse
estar o mais perto possível de seu
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Mestre. Nesta mesma noite, o desejo
de Pedro de aquecer-se causou-lhe
problemas (Mateus 26:69-75). Da
cena onde negou a Jesus, Pedro
desapareceu chorando amargamente.
Às cegas, ele desapareceu dentro
da noite e foi parar no jardim, no
mesmo lugar onde Jesus tinha aberto
sua alma diante do Pai em agonia.
Jogando-se ao chão, Pedro queria
morrer. Ele sabia que Jesus ainda o
amava - não é isso o que queria dizer aquele olhar terno e triste? Mas
por que não havia ele defendido Jesus em vez de feri-lo com seu linguajar mundano?
Pedro sentiu que o chão estava
úmido, não por causa de seus soluços convulsivos, mas por causa das
lágrimas angustiantes de Jesus, algumas horas antes. "E aonde estava
eu naquela hora?" , Pedro se perguntava exasperado. "Dormindo I" Com
renovado remorso, Pedro compreendeu que tinha abandonado Jesus
mesmo antes da cena que teve lugar
na sala do julgamento.
O salvador não estava lá para o
confortar. Os outros discípulos
tinham se dispersado e Pedro ignorava o paradeiro. Somente João
ainda estava por ali. Oh, como
Pedro desejou que o amoroso, sensível discípulo estivesse ali para
fazer-lhe companhia. Mas ele tinha
notado a presença de João no lugar
do julgamento. "Grato te sou, meu
Deus, porque ele ainda está perto do
Mestre!", pensou. "Ele é o único
que ainda está lá e Jesus precisa dele
mais do que eu. "
João tinha sempre estado perto de
Jesus e agora, sem uma esperança de
reino glorioso à vista, somente humilhação, ele ainda conservou-se no
seu lugar preferido - ao lado do
Mestre. "Talvez João realmente mereça sentar-se à direita de Jesus no
reino dos Céus," pensou Pedro ao
sentar-se sozinho na escuridão da
noite.

"João não vai contar aos outros o
que eu fiz esta noite," pensou Pedro. "Mas outros vão comentar e todo mundo vai saber. Como poderei
encará-los de novo?" Ele sacudiu
sua cabeça. "Que pensamentos são
esses, seu idiota! Não é você que
está sofrendo lá, é Jesus!" Em vez
de ajudar, ele s6 tinha aumentado a
dor do Mestre. Pedro estremeceu na
friagem. "Se ao menos eu pudesse
morrer em seu lugar. Se alguém merece morrer, sou eu!"
Quanto tempo Pedro sofreu no
Getsêmane n6s não sabemos, mas o
que sabemos é que quando ele finalmente levantou-se da terra, era
um homem convertido. A excessiva
auto confiança tinha desaparecido, e
com ela o espírito descuidado e a
têmpera não santificada. A meia volta foi completa. Finalmente ele estava pronto para ser usado por Jesus.
Na manhã do domingo após a crucifixão, o anjo sentado na tumba
pediu às mulheres que dissessem aos
discípulos e a Pedro sobre a ressurreiçãodeJesus. Desejando aliviar
a ansiedade de Pedro, Jesus tinha
deixado para ele instruções específicas. Por causa das ações de Pedro,
os discípulos pensaram que ele não
mais poderia ter sua posição de liderança, e Pedro também tinha a mesma idéia. Mas depois da ressurreição
Jesus o procurou sozinho. Não sabemos o que se foi dito neste encontro,
mas certamente ele deixou Pedro
confortado. Posso imaginar Pedro
entoando com vigor as palavras do
hino: "Ele está vivo! Ele está vivo e
eu fui perdoado! As portas do céu
estão abertas. Ele está vivo!"
Logo uma pequena nuvem vai aparecer no leste, uma nuvem que vai
tornar-se mais clara do que o sol do
meio dia. Jesus, oressurreto e glorificado Senhor vai retornar em toda a
sua glória para levar seus amigos
para casa - os "Pedros" que deram
a meia volta depois de conversões
em lágrimas, e os "Joãos" que gradualmente refletiram o caráter de
Cristo em todas as coisas.
Janet Kangas (Ph.D. Andrews
University) é editora de Mission.
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Caro Senhor:
Acusamos o recebimento do curriculum vitae dos 12 indivíduos
escolhidos para posições administrativas em sua nova organização.
Eles foram todos submetidos aos mais variados testes e nós não
somente analisamos os resultados no computador como também
submetemos todos eles a uma entrevista individual com nosso
psicólogo e consultante vocacional. Anexo incluímos os resultados dos
testes e sugerimos que analisem cuidadosamente cada um deles.
A opinião de nossos especialistas é de que quase todos os candidatos
nomeados não possuem nem educação, nem uma experiência passada,
nem aptidão vocacional que os qualifique para o tipo de empresa que
o senhor está planejando. Eles não sabem o que significa o termo
"equipe". É nossa recomendação que o senhor continue a procurar
pessoas com mais experiência em áreas administrativas e com
capacidade comprovada.
Mais especificamente:
• Simão Pedro é instável emocionalmente e tem um temperamento
explosivo.
• André não tem nenhuma qualidade de liderança.
• Os dois irmãos, Tiago e João - os filhos de Zebedeu - colocam
seus próprios interesses acima dos da companhia.
• Tomé demonstrou uma atitude dúbia que tende a abaixar o moral
do grupo.
• Mateus foi colocado na lista negra do ~critório Administrativo
da Grande Jerusalém.
• Tiago e Tadeu possuem maneiras radicais e ambos tiveram
resultados altíssimos no teste psicológico "maníaco-depressivo".
Um dos candidatos, entretanto, tem um grande potencial. Trata-se
de alguém com habilidade e recursos. É gentil com os clientes, tem
uma mente orientada para negócios, e tem contatos entre os políticos.
Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Nós recomendamos Judas Iscariotes como seu administrador e homem de confiança.
Todos os outros perfis não precisam de explicação adicional.

Deus nem sempre chama os qualificados, mas é
sempre fiel em qualificar aqueles a quem chama.
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