Avem o vină în răspândirea ateismului în lume?
28 februarie 2004

__________________________________________
Marilyn M. Campbell

(Marilyn M. Campbell este autoarea unui volum foarte apreciat, numit
Light on the Dark Side of God. Ea este o admiratoare a soliei “foarte
preţioase” pe care Domnul a trimis-o poporului Său prin fraţii Waggoner şi
Jones. Salutăm prezenţa ei pe această pagină)
Un cuvânt pentru prietenii mei din România.
În ultimii ani, anumiţi credincioşi au început să aibă un simţământ tot
mai profund că lumea creştină a moştenit o iluzie despre caracterul lui
Dumnezeu – în special latura care se referă la dreptatea Sa. Aceşti cercetători
ai Scripturii au explorat aspecte ale imaginii tradiţionale a unui Dumnezeu
nimicitor şi au descoperit o perspectivă complet nouă despre “mânia” Sa, în
totală armonie cu farmecul inegalabil al lui Hristos.
Cum poate folosi Dumnezeu pedepse atât de crude şi violente,
înnecând lumea, arzând cetăţi întregi, şi totuşi să poată fi considerat iubitor
şi drept? El a mers cât de departe putea, până la Calvar, spre a ne garanta
libertatea de alegere. Este oare alegerea liberă, când Dumnezeu ne ameninţă
cu nimicirea dacă alegem greşit? După ce a suportat crucea spre a
răscumpăra omenirea, demonstrând astfel un caracter iubitor înaintea
universului, cum se poate ca, la sfârşit, să răstoarne totul prin executarea
celor care au hotărât să aleagă greşit?
Cum se poate ca un Dumnezeu ce omoară, să poruncească copiilor Lui
să nu omoare – şi totuşi să semene cu El? Cum poate reflecta blândul Isus
caracterul unui Dumnezeu violent din VT, pe care a venit să-L facă cunoscut?
Se poate ca nimic să nu fi contribuit mai mult la dezvoltarea ateismului decât
aceste întrebări la care creştinismul nu a ştiut să răspundă.
Scepticul din secolul 19, Robert Ingersoll, vorbea în numele milioanelor
de oameni disperaţi, de-a lungul veacurilor, când descria cu aceste cuvinte
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doctrina creştină despre un iad veşnic: “Pedeapsă infinită înseamnă cruzime
infinită, injustiţie infinită, lipsă de sens nemuritoare…”
Ne vedem şi noi responsabilitatea în această situaţie, apărând imaginea
unui Dumnezeu violent şi nimicitor?
***
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