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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

uddy ºi Nathan se oprirã în faþa tarabei cu cãrþi. Bãrbatul ºi
femeia care stãteau în spatele tarabei le adresarã bãieþilor
zîmbete amabile.
Aº dori sã ºtiu dacã vã pot ajuta cu ceva, zise bãrbatul.
Existau ºi unele broºuri gratuite cum ar fi aceea care afirma cu
mare îndrãznealã, Isus n-a existat niciodatã. Altele costau destul de
mult, iar subiecte ca educaþia, pacea planetarã sau biserica ºi statul
ca entitãþi separate, sunau destul de interesant.
Ia uitã-te la asta, zise Buddy ridicând în mânã o carte mare
intitulatã Isaac Asimovs Guide to the Bible. Am auzit de tipul ãsta.
Da, zise bãrbatul, dupã care se ridicã ºi se aplecã deasupra
mesei. Asta-i o carte excelentã. Nu numai cã scoate la ivealã lucruri
puþin cunoscute despre potop ºi despre despãrþirea Mãrii Roºii,
dar aminteºte ºi de o grãmadã de lucruri care nu apar în Biblie.
Aratã cum miturile ºi legendele biblice se încadreazã în tabloul
mai larg al istoriei umane.
Hmm, bâigui Nathan ºi, luând cartea din mâna lui Buddy, o
puse înapoi pe masã. Hai sã mergem.
Da, ce-i cu tine? întrebã Buddy dupã ce se îndepãrtarã câþiva
paºi. De ce atâta grabã?
Nathan ridicã din umeri. Nu ºtiu. Pur ºi simplu ceva nu-mi
plãcea.
Reacþia lui Nathan n-a fost tocmai deplasatã, ci ea era rezultatul
confruntãrii cu filosofia umanistã, o folosofie care este deseori greu
de recunoscut, dar care este, fãrã îndoialã, antagonistã Bibliei,
creºtinismului ºi Bisericii.
Umaniºtii cred cã lumea nu poate fi mântuitã decât cu ajutorul
omenirii. Dumnezeu nu îl poate mântui pe om, fiindcã Dumnezeu
nu existã. Nici religia nu poate salva omenirea, fiindcã religia este
o minciunã. Umanitatea nu trebuie sã caute mântuirea, pacea ºi
împlinirea în cele cereºti, ci în ea însãºi.
Umaniºtii cred cã singura speranþã pentru împlinire personalã
ºi pentru o lume mai bunã este renunþarea la orice fel de gândire
religioasã, iar încredinþarea deplinã în nimic, izbãveºte sinele sau
conºtiinþa sinelui, prin ele însele. Aceºtia cred cu sinceritate cã omul
este capabil de a se izbãvi pe sine ºi lumea lui de toate relele posibile
fãrã a primi vreun ajutor de la Dumnezeu.
Aceasta este o prejudecatã.
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Istoria omenirii ilustreazã cu deosebitã acurateþe cã, în ciuda
progresului tehnologic, rasa umanã nu devine în mod evident mai
bunã, sau mai înþeleaptã. Umanitatea este incapabilã de a elimina
rãzboiul sau de a perfecta o pace stabilã. Omul nu îºi rezolvã toate
problemele pe propria sa rãspundere, iar dovada acestui lucru stã
tocmai în chipul acestui secol  cele douã rãzboaie mondiale, Hitler,
Stalin, khmerii roºii, McCarthysm-ul, proliferarea armelor nucleare,
refugiaþii de rãzboi, foametea  toate indicã faptul cã o speranþã
pusã doar în capacitatea omenirii este o speranþã plasatã greºit.
Bineînþeles cã trebuie sã ne strãduim sã eradicãm rãzboiul ºi
foametea, sã luptãm împotriva bolilor ºi nedreptãþii, însã
umanitatea nu se poate mântui pe sine. În nimeni altul nu este
mântuire, spune Biblia, cãci nu este sub cer nici un alt Nume dat
oamenilor în care trebuie sã fim mântuiþi (Fapte 4:12).
Umaniºtii nu vor fi mai aproape de mântuire în anul 2000 decât
cei cãrora le-a scris Pavel în primul secol ºi care au schimbat în
minciunã adevãrul lui Dumnezeu ºi au slujit ºi s-au închinat fãpturii
în locul Fãcãtorului, care este binecuvântat în veci! Amin (Romani
1:25).
Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de umanism rãspunzînd la
urmãtoarele:
Citeºte Ieremia 16:2021. Cum se aplicã aceste cuvinte
prejudecãþii umanismului?
Citeºte Psalmul 36:12. Se aplicã aceste cuvinte temei capitolului
de faþã? Dacã da, cum?
Citeºte Psalmul 37:39. Ce perspectivã oferã acest verset asupra
ideii umaniste cã omul îºi este sieºi mântuitor?
Citeºte Psalmul 62:12. Care este semnificaþia cuvântului numai
din aceste versete? Citeºte din nou aceste versete observând
frecvenþa pronumelor meu, mã, mi.
Citeºte 1 Corinteni 3:11. Ce perspectivã oferã acest verset din
perspectiva ideii de umanism?

