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MULTE FEŢE ŞI CAUZE ALE NECREDINŢEI
De ce mulţi oameni, a căror inteligenţă este evidentă, preferă să creadă
că nu există Dumnezeu? Omenirea se mândreşte cu libertatea alegerii de care
se bucură. Fiinţele umane sunt agenţi morali liberi cărora li s-a dat dreptul să
facă propriile lor alegeri. Fiecare persoană decide ce vrea să poarte ca
îmbrăcăminte, ce doreşte să mănânce şi unde vrea să meargă. Dar, în primul
rând, fiecare persoană hotărăşte ce vrea să creadă (în cine sau în ce vrea să
creadă). Un discurs rostit de personajul biblic din Vechiul Testament Iosua
ne ajută să înţelegem cât de liber este fiecare dintre noi să aleagă dacă vrea
sau nu să creadă în Dumnezeu. Vorbind poporului evreu acum câteva mii de
ani, Iosua a spus: ,,Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi
cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo
de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine,
eu şi casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24,15). Ceea ce voia să spună
Iosua nu putea fi pus într-o formă mai clară: evreii, la fel ca oricare alt popor
sau ca toţi oamenii, se bucurau de libertatea alegerii dacă să creadă sau nu în
Dumnezeu.
Libertatea, cu toate acestea, aduce după sine responsabilitate. Cu
libertatea de a alege, vine şi responsabilitatea de a gândi cu grijă, de a alege
cu înţelepciune şi de a acţiona cu hotărâre. Prin urmare, este o
responsabilitate a fiecărei fiinţe umane să recunoască, să creadă şi să se
supună adevărului.
FEŢELE NECREDINŢEI
De-a lungul istoriei, mulţi oameni au hotărât să nu creadă în Dumnezeu.
Ei au purtat diferite nume: atei, libercugetători, agnostici, necredincioşi etc.
În această lecţie vom analiza anumite tipuri de necredincioşi.
Ateii
Cuvântul „ateism” înseamnă „fără Dumnezeu.” Ateul este o persoană care
spune că nu există Dumnezeu. Carl Sagan a fost unul dintre cei mai faimoşi
atei din lume. El a rezumat doctrina ateistă atunci când a declarat: „Cosmosul
este tot ce există, a existat sau va exista vreodată.” Un ateu este cineva care
spune deschis că nu există Dumnezeu.
Oricum, este mult mai uşor pentru o persoană să-şi spună ateu decât să
explice de ce a ales să nu creadă. Pentru a şti că nu există Dumnezeu, cineva
trebuie să cunoască absolut tot ce este şi se întâmplă în Univers, pentru că
lucrul pe care nu îl ştie ar putea fi exact faptul că Dumnezeu există. De
exemplu, dacă o persoană are o cămaşă deosebită cu dungi albastre, nu ar

putea demonstra că nu există o altă cămaşă în lume exact la fel cu a sa decât
dacă ar vedea toate celelalte cămăşi din lume. Ateul nu poate dovedi că
Dumnezeu nu există, pentru că el nu poate şti toate lucrurile care pot fi ştiute,
asemenea celui cu cămaşa cu dungi albastre, care nu poate vedea toate
celelalte cămăşi care există.
De fapt, adevărul în această problemă este că majoritatea ateilor nu se
bazează deloc pe dovezi faptice. Sunt atât de porniţi împotriva ideii de
Dumnezeu, încât resping sau ignoră dovezile ce indică faptul că El există.
Isaac Asimov, un alt ateu faimos, a spus odată: „Din punct de vedere
emoţional sunt ateu, dar bănuiala mea că Dumnezeu nu există e atât de
puternică, încât nu vreau să-mi pierd vremea căutând-o.” Ateismul nu
reuşeşte să contraargumenteze dovezile cu privire la existenţa lui Dumnezeu,
şi nu poate oferi o alternativă viabilă la credinţa în El.
Agnosticii
Cuvântul „agnostic” înseamnă „fără cunoaştere.” Agnosticii nu susţin
făţiş că Dumnezeu nu există. În schimb, afirmă că nimeni nu poate şti dacă
Dumnezeu există sau nu, pentru că pur şi simplu nu sunt suficiente dovezi pe
care să se sprijine o asemenea concluzie. Prin urmare, în esenţă
agnosticismul spune: „Eu nu ştiu, tu nu ştii, nimeni nu ştie, şi nimeni nu
poate şti dacă există (un) Dumnezeu.” Agnosticii adesea subliniază faptul că
omul nu poate şti totul, şi că nu a fost niciodată capabil să-l „găsească” pe
Dumnezeu cu mintea şi mijloacele sale puţine. Prin urmare, sugerează
agnosticul, oamenii ar trebui să-şi întrerupă căutarea. Ceea ce agnosticii nu
reuşesc să înţeleagă este că acest concept ar trebui să fie valabil de ambele
părţi. Adică, omul ar trebui să fie incapabil să stabilească o legătură cu
Dumnezeu iar Dumnezeu ar trebui să fie incapabil să stabilească o legătură
cu omul. Dar Dumnezeu nu se află în situaţia de a fi incapabil să stabilească
o legătură cu omul, pentru că El nu este limitat de aceleaşi constrângeri
ţinând de timp şi de cunoaştere cum sunt oamenii. Un Dumnezeu nemărginit
ar putea să-şi facă simţită prezenţa către noi oricând ar voi şi nu este nimic
care să-l împiedice să facă asta. Mai mult, există dovezi clare că El a făcut
asta deja. Pretenţia agnosticilor că „nu putem şti” nu este în realitate decât o
mască pe care şi-o pun pentru a ascunde faptul că îşi dau seama că există
dovezi suficiente (pe care ei nu le pot nici arăta ca nefiind concludente, nici
dezminţi) care stabilesc existenţa Dumnezeu. Poate că agnosticii nu-L pot
găsi pe Dumnezeu pentru acelaşi motiv pentru care un hoţ nu găseşte un
poliţist!
Scepticii

Scepticul este o persoană care se îndoieşte că există Dumnezeu. Definiţia
standard din dicţionar este foarte edificatoare, descriind scepticul ca fiind
cineva care crede în „doctrina că adevărata cunoaştere sau cunoaşterea întrun anumit domeniu este relativă şi care are îndoieli cu privire la principiile
religioase de bază.” Observaţi că scepticul nu afirmă că ştie că nu se poate
ajunge la Dumnezeu (aşa cum fac agnosticii), ci mai degrabă „nu este sigur.”
Scepticul nu este pregătit să accepte nimic în afară de ceea ce poate fi
verificat empiric (adică folosind cele cinci simţuri). Pentru sceptic, prin
urmare, ştiinţa devine singura metodă validă de a „demonstra” orice. Din
moment ce Dumnezeu nu poate fi văzut, gustat, auzit, atins sau mirosit,
scepticii spun fie că El nu există, fie că nu poate fi foarte important chiar
dacă există. Oricum, ceea ce susţine scepticul este greşit, fiindcă până şi el
„ştie” că există unele lucruri care nu pot verificate prin metode ştiinţifice.
Ştiinţa nu va putea niciodată să analizeze sau să explice lucruri ca dragostea,
ura, amărăciunea sau bucuria. Ştiinţa nu va fi niciodată în stare să explice de
ce un om într-un tranşeu în timp de război se aruncă deasupra unei grenade
să o acopere cu trupul său pentru a salva vieţile colegilor săi soldaţi. Partea
tristă este că scepticul a plătit un preţ mare din cauza scepticismului respingerea şi abandonarea unora dintre cele mai importante şi mai preţuite
concepte ale omenirii. De ce? Pentru ca să poată spune: mă îndoiesc că există
Dumnezeu.
Necredincioşii
Necredinciosul este o persoană care nu numai că refuză să creadă în
Dumnezeu Însuşi, dar mai este pe deasupra şi intolerant, şi le este împotrivă
în mod activ celor care cred. Necredincioşii încearcă să-L combată pe
Dumnezeu şi fac tot ce le stă în putere pentru a condamna religia.
Necredinciosul dispreţuieşte Biblia şi pe Dumnezeu, şi pe oricine crede în ei.
CAUZELE NECREDINŢEI
Până acum, am trecut în revistă câteva categorii de oameni care nu cred în
Dumnezeu. Dar de ce anume refuză ei să creadă în El? În restul lecţiei, ne
propunem să analizăm câteva din motivele necredinţei în Dumnezeul biblic.
Înclinaţia de a fi împotriva lui Dumnezeu
Nu încape îndoială că mulţi oameni nu pot crede în Dumnezeu (le
vine greu să creadă în Dumnezeu), pentru că mintea lor este înrâurită de o
tendinţă care-i face să fie împotriva Lui. Această tendinţă interioară este un
lucru la care unii s-au referit numind-o „prejudecata necredinţei.” Un autor a
formulat această idee astfel: „Unul dintre motivele semnificative şi de la sine

înţelese pentru care necredinciosul rămâne necredincios este pentru că lui îi
place aşa. De fapt, orice dovadă venind din indiferent care sursă şi fiind
oricât de convingătoare, nu reuşeşte să-l facă să-şi schimbe poziţia dacă
inima sa este predispusă împotriva dovezilor şi către necredinţă.”
Uneori, oamenii suferă de prejudecăţi extreme, mai ales când e vorba de
credinţa în Dumnezeu. Relaţia lor cu Dumnezeul biblic se desfăşoară doar
printr-un cadru ce îngustează perspectiva, al unei tendinţe de împotrivire faţă
de El. Dumnezeul creştin este absolut incompatibil cu ei, pentru că El
reprezintă o ameninţare la adresa dorinţelor şi ambiţiilor omului. Cu alte
cuvinte, voinţa omului este pe un curs de coliziune cu voinţa lui Dumnezeu.
O asemenea situaţie duce în mod inevitabil la un conflict de interese. Unii
oameni, se pare că, preferă mai degrabă să moară în păcat decât să trăiască în
supunere.
Pavel le-a adus aminte de creştinii de la Roma din primul secol celor care,
„măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici
nu I-au mulţumit ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere
s-a întunecat. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor,
Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri
neîngăduite” (Romani 1,21;28). Problema despre care au scris apostolii nu a
fost o neputinţă de a accepta ceea ce este necunoscut (textul din Romani
indică în mod clar că aceştia au fost oameni care puteau să ştie, şi chiar au
ştiut despre existenţa lui Dumnezeul). Mai degrabă, a fost o problemă
cauzată de refuzul de a accepta ceea ce poate fi cunoscut - adică realitatea
existenţei lui Dumnezeu.
Cei la care s-a referit Pavel aveau o atât de puternică prejudecată
împotriva Domnului, închisă în ei, încât au refuzat să-L aibă pe Dumnezeu
în ,,cunoştinţa” lor. Această situaţie, l-a făcut pe apostol să scrie (inspirat de
Duhul Sfânt) că „s-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit” (Romani 1,22).
În folosirea lui biblică, cuvântul „nebun”, în general nu înseamnă „persoană
lipsită de inteligenţă,” şi cu siguranţă nu este folosit aici însemnând aşa ceva.
În schimb, termenul poartă cu el o judecată morală şi religioasă, după cum
este cazul în Romani 1. Acesta este motivul pentru care psalmistul (iarăşi,
fiind inspirat) a scris că „nebunul zice în inima lui: <<Nu este Dumnezeu>>”
(Psalmul 14,1)! Dacă „frica Domnului este începutul înţelepciunii” (Psalmul
111,10), atunci, dimpotrivă, nebunia îşi trage obârşia din respingerea lui
Dumnezeu. Isaia s-a referit la un om ca un nebun, a cărui minte urzeşte
nedreptatea „ca să lucreze în chip nelegiuit” (Isaia 32,6). Tendinţa de a te
împotrivi lui Dumnezeu a devenit prin urmare, una dintre cauzele de bază ale

Întrebări - Lecţia 1
ADEVĂRAT SAU FALS
Scrieţi "A" pentru ADEVĂRAT sau "F" pentru FALS în spaţiile libere
de dinaintea afirmaţiilor.
_____ 1. Mulţi oameni inteligenţi din zilele noastre nu cred în
Dumnezeu.
_____ 2. Unul dintre subiectele principale din Biblie sunt
rezultatele nefaste ale necredinţei.
_____ 3. Dumnezeu este responsabil pentru deciziile greşite
luate de om.
_____ 4. Libertatea nu aduce niciodată cu sine responsabilitate.
_____ 5. Un ateu este o persoană care spune că sunt mai mulţi
zei.
_____ 6. Mândria este una dintre cauzele pentru care oamenii
nu cred în Dumnezeu.
_____ 7. Părinţii nu-i pot influenţa niciodată pe copiii să nu
creadă în Dumnezeu.
_____ 8. Orice tip de educaţie este un lucru îngrozitor.
SOLUŢII MULTIPLE
Încercuieşte răspunsul corect.
1. Care dintre următoarele nu este o cauză a necredinţei?
(a) Creşterea

(b) Educaţia deficitar

(c) Citirea Bibliei

(d) Imoralitate

2. O persoană care spune: „Eu nu ştiu, tu nu ştii, şi nimeni nu
poate şti dacă există Dumnezeu” este:

(a) Agnostic

(b) Necredincios

(c) Ateu

(d) Sceptic

3. Care dintre următoarele nu este ceva pe care ştiinţa empirică
se bazează pentru a analiza lucrurile?
(a) Atingerea

(b) Mirosul

(c) Vederea

(d) Sentimente

4. Care tactică a necredinţei se ghidează după ideea că „toată
lumea o face aşa că şi tu trebuie s-o faci”?
(a) Imoralitatea

(b) Presiunea exercitată de părerea
majorităţii

(c) Influenţa părinţilor

(d) Mândria

5. Durerea uneori poate fi folositoare atunci când ne ajută să
facem care dintre următoarele lucruri?
(a) Să-L blestemăm pe Dumnezeu (b) Să nu credem în Dumnezeu
(c) Să mergem la doctor

(d) Să fim nemiloşi cu alţii

COMPLETAŢI SPAŢIILE LIBERE
1. Libertatea aduce întotdeauna după sine _______________ .
2. Este mult mai _______________ pentru cineva să-şi spună ateu
decât să _______________ de ce a ales să fie ateu.
3. Mulţi oameni nu cred în Dumnezeu pentru că dacă ar face asta, ar
trebui să-şi _______________ modul de ______________ .
4. Mulţi _______________ din zilele noastre cred că singura cale
să descoperi care este adevărul este prin observaţii
_______________ .

5. Ideea că _______________ este determinat de părerea
_______________ sau de votul majorităţii este _______________ .
6. Faptul că _______________ a fost supus la durere şi suferinţă
demonstrează că Dumnezeu ne _______________ .

COMPLETAŢI VERSETELE BIBLICE
(versiunea Cornilescu)
1. Psalmul 14,1: „ _______________ zice în inima lui: <<Nu este
_______________ !>> S-au ______________ oamenii, fac
_______________ urâte.”
2. Apocalipsa 21,8: „Dar cât despre fricoşi, _______________ ,
scârboşi, ucigaşi, _______________ , vrăjitori, închinătorii la idoli,
şi toţi _______________ , partea lor este în _______________ ,
care arde cu foc şi pucioasă, adică _______________ a doua.”
3. Proverbe 29,15: „Nuiaua şi certarea dau _______________ , dar
_______________ lăsat de capul lui face _______________
_______________sale.”
4. Iosua 24,15: „Şi dacă nu găsiţi cu _______________ să slujiţi
Domnului, _______________ astăzi cui vreţi să _______________:
sau _______________ cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de
Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre
_______________ , eu şi mea vom sluji _______________ .”
5. Romani 5,8: „Dumnezeu Îşi arată _______________ faţă de noi
prin faptul că, pe când eram noi încă _______________ , Cristos
_______________ pentru noi.”

OBSERVAŢII/COMENTARII
___________________________________________________

Numele _______________________________________
Adresa ________________________________________
Oraşul ____________ Ţara ________________________
Codul poştal _______________ Data ________________
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Influenţa exercitată de părinţi şi de educaţie
Cu siguranţă, una dintre cele mai puternice influenţe exercitate asupra
oricărei fiinţe umane sunt părinţii. La drept vorbind, mamele şi taţii nu numai
că sunt primele influenţe în viaţa unui copil, dar sunt de asemenea şi
influenţe continue. S-a spus că mintea unui copil e ca un jeleu, şi că tot ceea
ce trebuie să facă părinţii este să pună în ea „ingredientele care dau gust bun”
înainte să se „întărească.”
Sarcina de a pune în mintea unui copil doar ce este bun este grea şi cere
multă răbdare. Este un proces ce se derulează 24 din 24, clipă de clipă, în
continuu - când stai cu copilul, când mergi cu maşina, când luaţi masa
împreună şi chiar când vă uitaţi la televizor (vezi Deuteronomul 6,6-7).
Uneori, educarea unui copil poate fi realizată prin învăţătură, de aceea
părinţii sunt încurajaţi să-i crească „în mustrarea şi învăţătura Domnului”
(Efeseni 6,4). Alteori, poate fi făcută prin disciplinare, după cum autorul
„Proverbelor” a observat când a poruncit: „Nuiaua şi certarea dau
înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale” (29,15).
Uneori, totuşi, părinţii nu le insuflă copiilor credinţa în Dumnezeu. Chiar
se întâmplă să-i înveţe să nu creadă în El. Dacă un copil îl vede pe părintele
său că nu îi pasă de Dumnezeu sau că este sceptic cu privire la toate dovezile
în legătură cu existenţa lui Dumnezeu, acel copil e foarte probabil să devină
şi el la fel de indiferent sau de sceptic ca părintele său. Starea spirituală a
naţiuni întregi a fost afectată negativ din cauza faptului că părinţii nu i-au
învăţat pe copiii lor să acorde importanţa cuvenită credinţei în Dumnezeu.
Educaţia
Cu siguranţă, una dintre cele mai importante cauze ale necredinţei este
educaţia precară. Educaţia solidă este o unealtă minunată care poate fi
folosită pentru a fi „construite” comunităţi sau naţiuni mai bune. Dar unele
tipuri de educaţie sunt dăunătoare - nu numai pentru indivizi, ci şi pentru
societăţi. Orice tip de educaţie, care urmăreşte să distrugă credinţa în
Creatorul divin (Dumnezeu), este un sistem negativ care poate duce numai la
ruină. Oricât de trist ar fi, tipul de educaţie care se face în multe şcoli publice
este de natură să distrugă credinţa în Dumnezeu. Unul dintre principalele

mijloace folosite pentru a distruge această credinţă este predarea teoriei
evoluţiei organice (teoriei evoluţioniste). În ultimii 25 de ani, evoluţia a fost
predată ca un fapt ştiinţific în multe şcoli primare, gimnaziale şi licee, ba
chiar şi în colegii sau facultăţi. Acest fapt a dus la situaţia că mulţi studenţi şi
elevi cred în această teorie, fără să fi avut contact cu dovezile (ce se opun
acestei teorii) care demonstrează că o mult mai bună explicaţie a originii
Universului şi a locuitorilor lui o reprezintă crearea acestora de către
Dumnezeu. Iar asta fiindcă multe din lecţiile din manuale şi mulţi dintre
profesori prezintă teoria evoluţionistă ca pe ceva „în care cred toţi oamenii de
ştiinţă reputaţi.” Acceptarea conceptului naturalist al evoluţiei duce în mod
automat la pierderea credinţei în Dumnezeu.
Imoralitatea
Mulţi oameni nu cred în Dumnezeu pentru că dacă ar crede ar trebui să
schimbe felul în care trăiesc. Aceşti oameni deseori păcătuiesc prin faptul că
sunt homosexuali, lacomi, adulteri, sau fac alte lucruri care sunt împotriva
învăţăturii lui Dumnezeu. Din momentul în care ei devin conştienţi că există
Dumnezeu, îşi dau seama de asemenea că există şi nişte lucruri pe care
Dumnezeu vrea ca ei să le facă şi altele pe care El vrea ca ei să nu le facă. Ei
nu-şi doresc un Dumnezeu care le spune ce să facă, aşa că, pur şi simplu aleg
să creadă că nu există Dumnezeu. Psalmul 14,1 spune asta cât se poate de
clar: „Nebunul zice în inima lui: <<Nu există Dumnezeu!>> S-au stricat
oamenii, fac fapte urâte.” Unul dintre cele mai răspândite motive pentru care
oamenii aleg să nu creadă în Dumnezeu este pentru că nu vor să renunţe la
felul păcătos în care trăiesc.
Materialismul ştiinţific
Trăim în vremuri în care ştiinţa conduce şi-i vedem realizările
pretutindeni şi în fiecare zi. Ştiinţa a reuşit să facă lucruri minunate - cum ar
fi eradicarea variolei, faptul că omul a ajuns pe Lună, prevenirea
poliomielitei şi prelungirea duratei de viaţă a omului. Totuşi, din moment ce
ar trebui să fim recunoscători pentru paşii înainte pe care i-a făcut ştiinţa, ar
trebui de asemenea să înţelegem cât îi datorează ştiinţa lui Dumnezeu. În
Geneză 1,28, Dumnezeu i-a spus omului să umple pământul şi să-l supună.
Cu siguranţă, această afirmaţie este piatra de temelie, sau carta ştiinţei.
Şi totuşi, unul dintre cele mai mari obstacole în calea credinţei în
Dumnezeu este atitudinea că ştiinţa a făcut cumva ca Dumnezeu şi credinţa
în El să pară nişte lucruri învechite. Mulţi oameni de ştiinţă din ziua de azi
susţin că singurul mod în care poţi descoperi ceva este pe calea observaţiilor
empirice. Dacă un lucru nu poate fi studiat pe calea celor cinci simţuri, atunci
fie nu e important, fie nu există. Bineînţeles, din moment ce Dumnezeu nu

poate fi descoperit cu ajutorul celor cinci simţuri, pentru mulţi oameni de
ştiinţă (şi pentru alţii ce au adoptat acest mod de a privi lucrurile) El nu
există sau nu este foarte important chiar dacă există.
Presiunea exercitată de părerea majorităţii intelectualilor
Nu este plăcut să fii privit ca fiind prost, tâmpit, ignorant sau cretin.
Totuşi, aceste apelative au fost aplicate unor oameni care au vrut să-şi apere
credinţa în existenţa lui Dumnezeu şi în conceptul biblic al creaţiei. Mii de
oameni foarte inteligenţi sunt oameni de ştiinţă, şi mulţi dintre ei cred în
teoria evoluţionistă. Ideea care a fost sugerată, prin urmare, este că „toţi
oamenii inteligenţi” cred în această teorie. La urma urmei, cum ar putea
atâţia oameni foarte inteligenţi să se înşele?
Totuşi, ideea că adevărul este determinat de părerea celor mai mulţi sau
de votul majorităţii este greşită. Un lucru poate fi (şi de multe ori chiar este)
adevărat chiar dacă este acceptat de numai un mic număr de oameni. De fapt,
succesele ştiinţei au apărut numai pentru că cercetătorii au ţinut la
descoperirile lor, şi au crezut în ele chiar împotriva părerii majorităţii de
dragul adevărului. Numai pentru că milioane de oameni cred ceva nu
înseamnă şi că acel ceva este adevărat. Dacă un lucru este adevărat, dacă este
afirmat de un milion de ori, asta nu-l face mai adevărat, iar dacă e fals, dacă
este spus de un milion de ori nu devine mai puţin fals.
Răul, durerea şi suferinţa
O altă cauză frecventă a necredinţei este existenţa răului, durerii şi a
suferinţei în lume. Dacă există un Dumnezeu atotputernic, şi dacă El este
bun, atunci de ce li se întâmplă atâtea lucruri rele unor oameni nevinovaţi
(cum ar fi bebeluşii)? Mulţi au abandonat credinţa în Dumnezeu din cauza
prezenţei suferinţei în viaţa lor sau în vieţile celor apropiaţi suferinţei. Unii
şi-au pierdut copiii, alţii au şoptit ceea ce ei cred a fi rugăciuni cărora nu li sa dat nici un răspuns, iar alţii şi-au văzut cel mai bun prieten luat de lângă ei.
Martori ai acestor tragedii teribile, ei au hotărât că Dumnezeu nu se poate să
existe, deoarece dacă ar fi existat, atunci fără îndoială că El ar fi făcut ceva
pentru a împiedica aceste lucruri.
Iată aici un scurt răspuns la această problemă. Când Dumnezeu a creat
totul, Şi-a spus că este foarte bine (Geneza 1,31). Totuşi, primul cuplu
(Adam şi Eva) a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi a adus în lume durerea
şi suferinţa. Dumnezeu le-a lăsat întotdeauna fiinţelor umane dreptul de a
alege. El nu i-a creat pe oameni să fie ca nişte roboţi cărora nu le este permis
să aleagă. Suferinţa ce există în zilele noastre în lume este rezultatul folosirii

în mod greşit a libertăţii alegerii, atât de către generaţiile trecute cât şi de
către cea prezentă.
Mai mult, sunt momente când suferinţa este de fapt chiar necesară.
Gândeşte-te la bărbatul al cărui piept începe să palpite pe măsură ce are un
atac de cord, sau la femeia pe care o doare într-o parte la începutul crizei de
apendicită. Durerea de multe ori ne trimite după doctor pentru ca să prevină
sau să vindece boala. De asemenea, durerea şi tragediile îi ajută pe oameni
să-şi dezvolte unele dintre cele mai preţuite de societate trăsături de caracter:
curajul, eroismul, sacrificiul de sine şi multe altele.
Faptul că până şi Isus, în calitate de Fiu al Domnului, a fost supus durerii
şi suferinţei (Evrei 5,8; 1 Petru 2,21...) demonstrează faptul că Dumnezeu îi
iubeşte pe cei pe care i-a creat. Dumnezeu ar fi putut să ne abandoneze
dorinţelor noastre păcătoase dar, în loc să facă asta, ,,Dumnezeu Îşi arată
dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când noi eram încă păcătoşi, Cristos a
murit pentru noi” (Romani 5,8).
CONCLUZIE
De prea multe ori „înţelepciunea” omului a înlocuit-o pe a lui Dumnezeu
(vezi 1 Corinteni 1,18-25), făcându-i pe mulţi să-şi piardă drumul bun pe
care erau în ceea ce a devenit una dintre cele mai îngrozitoare şi totuşi una
dintre cele mai frecvente tragedii din zilele noastre. Preţul plătit de oameni
pentru a fi instruiţi din punct de vedere intelectual, dar ignoranţi din punct de
vedere spiritual - pierderea sufletului - a fost mult mai mare decât ne-am fi
putut imagina vreodată.
Domnul este fericit şi gata să-i ajute pe cei care în zilele noastre trăiesc
în necredinţă cinstită. El a oferit destule dovezi pentru ca ei să poată crede.
Dar aceia care refuză să creadă în Dumnezeu în ciuda dovezilor? Apostolul
Ioan a spus: „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari,
vrăjitori, închinători la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iadul, care
arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apocalipsa 21,8).
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