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O evangelho de João, o quarto evangelho, foi
concluído com sua forma presente setenta anos
após Jesus ser elevado aos céus. Esse evangelho em
sua forma final diz mais uma coisa sobre Jesus que
era desconhecida dos três evangelhos anteriores que Jesus era o Verbo de Deus. João quer dizer que
Jesus foi o agente através do qual Deus criou tudo.
Isso com frequência é mal interpretado como
significando que Jesus era o próprio Deus. Mas João
estava dizendo, como Paulo já havia dito, que Jesus foi a primeira criatura de Deus. No
Apocalipse na Bíblia, encontramos que Jesus é: "o começo da criação de Deus"
(Apocalipse 3:14; ver também 1 Coríntios 8:6 e Colossenses 1:15).
Quem diz que o Verbo de Deus é uma pessoa distinta de Deus deve também admitir
que o Verbo foi criado, porque o Verbo fala na Bíblia: "O Senhor me criou como a
primeira das suas obras..." (Provérbios 8:22).
Esse evangelho, entretanto, ensina claramente que Jesus não é Deus. Se não
continuasse esse ensinamento, contradiria os outros três evangelhos e também as cartas
de Paulo que claramente estabelecem que Jesus não é Deus. Encontramos aqui que Jesus
não era coigual com o Pai, porque Jesus disse: "... o Pai é maior que eu." (João 14:28).
As pessoas esquecem disso e dizem que Jesus é igual ao Pai. Em quem devemos
acreditar - em Jesus ou nas pessoas? Muçulmanos e cristãos concordam que Deus é
autoexistente. Isso significa que Ele não deriva Sua existência de ninguém. Ainda assim
João nos diz que a existência de Jesus foi causada pelo Pai. Jesus disse nesse evangelho:
"... eu vivo por causa do Pai..." (João 6:57).
João nos diz que Jesus não pode fazer nada sozinho quando cita Jesus dizendo: "Não
posso de mim mesmo fazer coisa alguma..." (João 5:30). Isso está acordo com o que
aprendemos sobre Jesus dos outros evangelhos. Em Marcos, por exemplo, aprendemos
que Jesus realizou milagres através de um poder que não estava em seu controle. Isso
fica especialmente claro no episódio em que uma mulher é curada de sua hemorragia
incurável. A mulher veio por trás dele e tocou seu manto, e ela foi imediatamente
curada. Mas Jesus não tinha idéia de quem o tocou. Marcos descreve as ações de Jesus:
"E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da

A Bíblia Nega a Divindade de Jesus (parte 6 de 7):...

1 of 2

www.IslamReligion.com

multidão e perguntou, 'Quem me tocou as vestes?'" (Marcos 5:30). Seus discípulos
não puderam fornecer uma resposta satisfatória, então Marcos nos conta: "Mas ele
olhava em redor para ver a que isto fizera." (Marcos 5:32). Isso mostra que o poder
que curou a mulher não estava dentro do controle de Jesus. Ele sabia que o poder tinha
saído dele, mas não sabia para onde tinha ido. Algum outro ser inteligente tinha que
guiar aquele poder para a mulher que precisava ser curada. Deus foi aquele ser
inteligente.
Não é de admirar, então, que em Atos dos apóstolos lemos que foi Deus quem fez os
milagres através de Jesus (Atos 2:22).
Deus fez milagres extraordinários através de outros também, mas isso não faz dos
outros Deus (ver Atos 19:11). Por que, então, Jesus é tomado como Deus? Até quando
Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro dos mortos, teve que pedir a Deus para fazê-lo. A
irmã de Lázaro, Marta, sabia disso porque disse a Jesus: "E mesmo agora sei que tudo
quanto pedires a Deus, Deus to concederá." (João 11:22).
Marta sabia que Jesus não era Deus, e João que relatou essa aprovação sabia disso
também. Jesus tinha um Deus, porque quando foi elevado aos céus, disse: "...eu subo
para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." (João 20:17).
João estava certo que ninguém tinha visto Deus, embora soubesse que muitas pessoas
tinham visto Jesus (ver João 1:18 e 1 João 4:12). De fato, o próprio Jesus disse às
multidões que nunca tinham visto o Pai, nem ouviram a voz do Pai (João 5:37). Note que
se Jesus era o Pai, sua declaração aqui teria sido falsa. Quem é o único Deus no
evangelho de João? Somente o Pai.
Jesus testemunhou isso quando declarou que o Deus dos judeus é o Pai (João 8:54).
Jesus também confirmou que somente o Pai é o único e verdadeiro Deus (ver João 17:1-3).
E Jesus disse aos seus inimigos: "Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que
vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido;" (João 8:40). De acordo com João,
portanto, Jesus não era Deus e nada que João escreveu deve ser tomado como prova de
que ele era Deus - a menos que se deseje discordar de João.
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