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Capifolul I
Punctul de plecare
al tuturor problemelor

Nu e un lucru neinsemnat s[ te inqeli in privinfa lui Dumnezeu.
Iar daci aproape tofi locuitorii planetei se inqali in privinfa

lui Dumnezeu, atunci problema e chiar serioasi.
Dacd aproape tofi oamenii au o concepfie gregitd despre

Dumnezeu, inseamni. c[ aproape nimic din ceea ce fac ei nu va
funcliona conform aqteptlrilor. Iar motivul este c[ aproape tot
ce fac locuitorii acestei planete se bazeazi pe convingerile lor
despre Dumnezeu.

Nu credefi?
Mai gindili-vl.
Aproape toate legile civilizaliei moderne derivi din vechile

reguli gi legi ale unei traditii religioase. Aproape toate valorile
morale ale omenirii sunt intemeiate pe preceptele unei religii.
Aproape toate curentele politice qi teoriile economice au la baz[
ideile despre dreptate, corectitudine, bine si r[u imbrfltisate de
niqte invifitori spirituali.

Chiar gi cei care nu cred in Dumnezeu sunt influenfafi qi
ghidafi de multe dintre principiile fundamentale pe care le-au
adiugat in poveEtile culturale cei care cred in Dumnezeu.

$i un numir covArqitor de decizii personale luate de miliarde
de oameni de pe Glob sebazeazhpe credinfele lor despre care
este scopul viefii, pe ideile lor despre ce se intimpl{ cAnd via{a
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se sfirqegte, pe ceea ce cred ei despre Dumnezeu gi despre ceea

ce vrea Dumnezeu.

Agadar, nu este un lucru nelnsemnat s6 te tnqeli ln privin{a

lui Dumnezeu.

Afirmagie: Nici m6car urrU Aittre sistemele pe care le-am creat

pentru a face viaga mai bun[ pe aceast6 planeti nu funcfioneaz[.
De fapt, e chiar mai r[u decit atAt.

Nu numai c[ sistemele pe care le-am creat nu produc rezul-

tatele dorite; ele produc exact apusul acestora,

Am menfionat deja acest lucru ln cflrfile mele precedente.

Dar cred c[ meritl s{ ll repet * qi chiar si-l accentuez.

ln realitate, sistemele noastre politice sporesc neingelegerile qi

haosul. Sistemele noastre economice cresc sLrdcia qi diferenlele

dintre cei bogati qi cei s{racl. Sistemele noastre ecologice spo-

resc, de fapt, hegradarea mediului lnconjur$tor.
Sistemele noastre de sinitate adAncesc inegalitatea accesului

la medicamente qi servicii medicale moderne. Sistemele noastre

educafionale sporesc, in realitate,lipsa de informare. Sistemele

noastre sociale sporesc discrepanfele, dezbinarea gi nedreptatea.

$i, poate lucrul cel mai trist dintre toate, sistemele noastre

spirituale incuraj eard ipocrizia, intoleran{a, furia, ura, violenfa
qi r{zboaiele.

Dac{ a le face via{a oamenilor mai buni ar fi fost un experi-

ment de laborator, ar fi fost declarat de mult un e$ec lamentabil.

Fir[ indoial6, ar fi fost o adev{rati catastrofl.

ins{ nu toat[ lumea este a, u*ra. Hxistl persoane care cred
c{ omenirea evolueazl spre niveluri dln ce ln ce mai complexe
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qi realiz[ri, lmbunitilind din ce in ce mai mult calitatea vietii
pentru fiecare membru al speciei noastre.

E posibil insl ca aceqtia s[ nu se numere printre cei 842 de
milioane de oameni din intreaga lume (o persoand din opt) care

nu au ce minca. $i cu siguranli nu sunt plrinlii vreunuia dintre
cei peste 650 de copii care mor de foame in fiecare or[. Probabil
nu se num6l[ nici printre eele 20,9 milioane de femei gi copii
care fac obiectul traficului sexual ln fiecare an.

De asemenea, ne putem inchipui c[ nu fac parte dintre cele
peste trei miliarde de persoane care trliesc cu mai pulin de
2,5 dolari pe zi sau dintre miliardele de oameni care nu au acces

la servicii medicale. (Zilnic, mor in jur de 19 000 de copii din
cauza unor probleme de sflnitate care ar putea fi prevenite, cum
sunt malaria, diareea qi pneumonia.)

Probabil nu se numiri printre ceiI,7 miliarde de oameni care

nu au acces la api potabill, eei2,6 miliarde de oameni care nu
au parte de condiqii sanitare elementare sau cele 1,6 miliarde de

persoane - un sfert din populafa Globului - care triiesc fir{
curent electric.

Da, chiar aEa este. La inceputul secolului XXI,2,6 miliarde de

oameni trd,iescfd,rd, toalete, iar 1,6 miliarde nu A.u curent electric.
Poate v6 intrebafi: cum e posibil aSa ceva? E o intrebare foarte

buni.
De fapt, e chiar o intrebare excelent[, avAnd in vedere c[

omenirea se consideri o specie,,civilizati". Pentru cei din catel
goriile mai sus menfionate, ,,civilizarea civilizatiei" nici mdcar
n-a inceput.

O planeti unde 57o din populalie define sau controleaz6g1o/o

din bogdfii gi resurse - qi unde majoritatea din cei 5% consideri
acest lucru cAt se poate de normal, chiar daci un numir exorbi-
tant de oameni se zbat din cauza lipsurilor qi a suferinfei - nu
pare si fie o lume in care s-au realizat progrese majore.
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Tonte aspectele mengionate constituie rezultatul valorilor
colective ale celor care au puterea de a schimba lucrurile. $i
de unde provin aceste valori? Eu cred ci ele derivfl, ln mare
m{sur[, din convingerile despre Dumnezeu, bine intenfionate,
dar gregite, ale multor persoane - inclusiv ale celor care nici
m[car nu cred ln Dumnezeu.

li pas{ culva cA specia norrtra , ajuns lntr-o situafie atAt de

deplorabil[ sau cum de s-a ajuns aici?

igi tnchipuie cineva c[ lucrurile nu stau a$a cum am spus?

Vrea cineva s[ afle cum putem schimba totul cAt ai clipi?
Vrea cineva s6 afle cum lpi poate schimba via{a ln bine adop-

tAnd o singur{ idee?

Voi vreli s[ aflafi?

Capitolut 2
Sunteli pregatili pentru marea
intrebare?

Daci a{i crezut c[ aceastfl carte va fi uqor de citit, v-a{i inqelat.

Pe de alti parte, dacfl suntefi pregitifi pentru o provocare inte'
lectual[ qi splritual[ interesanti, adesea controversati, aqi ajuns
in locul potrivit.

Mai mult dectt atfito aceasta poate fi una dintre cele mai impor-
tante cirfi pe care le-afi citit weodat6. Exact asta este menirea ei:

s[ fie una dintre cele mai importante cirfi citite vreodatfl.

imi pare rf,u dacfl sun[ pretenfios, Dar a sosit vremea si
spunem lucruri indr[zne1e. $i numai bunul Dumnezeu qtie c{
acum e momentul potrivit.

Cartea de faffl analizeaz$ gaptesprezece afirmafii despre
Dumnezeu, Acestea sunt urm[toarele:

. Trebuie si avem fricft de Dumnezeu,

. Poate c[ Dumnezeu nici nu exist6,

. Dumnezeu exist& qi este o fiin$ suprauman$ de sex masculin.

. Dumnezeu ne cere supunere.

. Dumnezeu ne vede ca pe niqte fiinfe imperfecte qi s-ar
putea s[ nu ne intoarcem la EI lntr-o stare imperfecti.

. Dumnezeu ne cere sA credem in El gi s{ ne inchin{m Lui
intrrrtn anume fel.

. Dumnezeu este rizbunltor qi iubirea lui Dumnezeu se

poate transforma ln mAnie.
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. Totul a inceput din cauza r[zboiului dintre Diavol gi

Dumnezeu.
. Dumne?eu hotlriqte ce e bine qi ce e rdu.
. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu pentru a ajunge in Rai.

. Dumnezeu are un plan pentru noi to{i.

. Dumnezeu este de partea noastri.

. Dumnezeu ii onoreazhpe to{i cei care trdiesc pe baza
principiului sacrificiului de sine, al suferinfei indelungate
(preferabil in tdcere).

. Dumnezeu r[spunde uneori rugiciunilor noastre, alteori nu.

. Dumnezeu ne va rispldti sau ne va pedepsi in ziua |ude-
cigii de Apoi.

. Dumnezeu vrea si ne lntoarcem in Rai.

. Dumnezeu este separat de noi.

Nici una dintre aceste afirmafii nu este adeviratl.

Adevlrate sau nu, aceste afirma{ii insumeazd ceea ce cred despre

Dumnezeu majoritatea oamenilor care cred in existenfa Lui.
Cartea de fa![ pune la lndoial[ aceste convingeri. in paginile

ce urmeaz{, vom analiza in profunzime rnd,rea intrebaye.
Dar dacd fie gi numai jumitate din afirmafiile de mai sus nu

sunt adevirate?
Dar dacd o treime din ele nu sunt adevlrate? Dar daci numai

una dintre ele se dovedeqte greqiti?
Iat[ cum stau lucrurile: daci numai una dintre cele.gaptespre-

zece afirmafii despre Dumnezeu nu este adev[rati,lista nu mai
st[ in picioare. Dogma despre divinitate cade, fiindci se bazeazI
pe misura in care afirmafiile respective se suslin reciproc.

insi scopul acestei c[r!i nu este s[ demonteze credinfa cuiva
in Dumnezeu, ci dimpotrivi. Scopul acestei cirfi este si recreeze
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aceast{ credinf[, sI o dezvolte, se o aprofundeze mai mult decat

oricAnd * revelindu-ne un Dumnezeu mai mare qi mai bun
decAt Ei-au imaginat vreodat[ majoritatea oamenilor.

A$adar, s{ nu vil mire faptul c[ lucrurile pe care le ve{i citi in
continuare ve vor impinge dincolo de zona voastrl de confort.
F[rd lndoialfl, vi vor provoca s[ v[ lirgi{i perspectiva.

Dac{ ar deveni deodati perfect credibile, oamenii ar crede

deja in ele,In prezent, majoritatea oamenilor nu le dau cre-
z,are dintr-un motiv extrem de trist; sunt prea bune ca sd, fie
adevd.rate,

Adici nici micar convingerile despre Dumnezeu nu pot fi
prea bune pentru a fi adev[rate?

lnleleg prea bine c{ s-ar putea sA vi neliniqteascl pufin ideea

de a porni lntr'o explorare a lui Dumnezeu ln afara limitelor cu

care suntefi obiqnuifi. ins6 a explora modul ln care il lnfelege{i
pe Dumnezeu nu este neap[rat o experienffl inconfortabili sau

tulburdtoare.

$i nici n-ar trebui si trezeascl sentimente de furie. Chiar
daci aceast[ carte nu va face decAt s[ v[ confirme convingerile

actuale despre Dumnezeu, lnseamni c[ qi-a indeplinit scopul.

lnqelegeli asta, nu-i aqa? Scopul acestei c[rfi este s[ v[ indrume
cltre adev[rul ascuns din interiorul vostru - qi sh vi provoace

s[-l trflili la un nivel mai profund.
Cartea nu face altceva decAt s[ pun6 froblema, s{ deschid{

discufia. Vi invit{ si v[ analizafi propriile convingeri intr-un
mod extrem de personal. Din acest motiv, cartea de fa$ nu-qi va

lndeplini scopul decAt dacfl vi implica{i cu o puritate profundi,
din dorinfa arzitoare de a porni ln ceea ce constituie, dupd cum

nm spus, cea mai importanti explorare a propriei viefi.
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Dumnezeu vd provoacd silvh puneli intrebiri. Dumnezeu v[
provoacd. sA fifi curioqi. Dumnezeu vilprovoacd si ajunge{i sin-
guri la concluzii, nu s[ acceptali orbeqte concluziile altora. Asta
inseamni curaj, nu blasfemie. $i, dup[ cum am auzit, Dumnezeu
nu pedepseqte curajul.

Ceea ce ar trebui sh ne ingrijoreze este tendinfa de a nu ne
explora niciodati.convingerile personale. Acest lucru poate avea

consecinfe mai grave decAt blocarea dezvoltlrii noastre personale

gi spirituale. Dac[ milioane de oameni ar hotdri s[ rflmAn[ pe loc,

dacl milioane de oameni ar refuza pur qi simplu s[ exploreze sau

si analizeze alte idei qi convingeri despre Dumnezeu decAt cele

cu care s-au obiqnuit, specia noastri ar avea de suferit.
Milioane de oameni au decis,,si rimAnd pe loc".

$i, ca urmare, specia noastr[ a avut de suferit.
De fapt, acesta este unul dintre principalele motive ale

condiqiilor deplorabile de pe planeta noastri gi ale nefericirii
atitor oameni, inclusiv a multora dintre cei care, aparent, au o

,,via[[ buni".
Atunci cAnd pAni qi cei despre care ai crede ch au toate moti-

vele sd.fiefericili nu suntfericifi, Stii cd e ceva ln nereguld.. $i
gtii ci este o problem[ g/obald,, altminteri n-ar fi nefericifi atdfia
oameni.

N-ar trebui s[ fie aqa. Nu are sens. Pe o planeti binecuvintati
cu atAtea daruri, precum planeta noastr6, cu o specie inteligenti,
inovatoare qi inventivi ca a noastrl, aga ceva n-ar trebui si fie
posibil. Ceva nu este in regull. .

Prin urmare, iatl o intrebare la care ar trebui s{ reflectlm
cu tofii:

E posibil oare sd existe ceva legat de

Dumnezeu ce noi nu tn{elegem pe deplin,
ceva a cdrui inlelegere ar putea

schimba totul?
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Capitnlul 3
Ce anume refuzfr si facfr oamenii

Intrebarea cu care se lncheie capitolul precedent este prima
dintr-o listi de lntreb{ri dificile cu care v{ vefi confrunta cflnd
vefi citi aceste pagini. Iar prima intrebare se referfl la acel lucru
pe care omenirea nu este c{tuqi de pu{in preg6tit[ s[-l afle.

Se pare c[ nu suntem pregiti{i s[ acceptim - de fapt, suntem
incapabili sd accept{m * c6.s-ar putea shne fi inqelat ln privinfa
lui Dumnezeu.

Acum vi invit s[ observa{i ceva.

Nu un simplu detaliu, ci un aspect important.
Remarcafi cf, oamenii nu au fost foarte dispuqi s{ faci, intr-un

domeniu esenfial, un lucru pe care l-au ficut cu bucurie in toate

celelalte domenii de-a lurrgul viefii lor pe plmAnt.
Au f{cut asta ln gtiinfi, ceea ce a condus la descoperiri

extraordinare.
Au fflcut asta ln medlcind, obfntnd adevirate miracole.
Au fficut asta ln domenlul tehnologiei, realizind astfel pro-

grese uluitoare.
Nu au f{cut-o qi in domeniul convingerilor. Mai ales al con-

vingerilor despre Dumnezeu.
Deoarece omenirea a f[cut acest lucru in toate celelalte

domenii, specia noastrfi a inregistrat progrese fantastice in
ceea ce priveqte imbun{t[firea potenfialului viefii qi a bucu-
riei de a tr[i. insi de aceste progrese a avut parte un procentaj
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nesemnificativ din populafia Globului (amintifi-v[ c{ miliarde
de oameni nu au acces la facilitlqi elementare precum electrici-
tate sau canalizare). Cauza acestei limitiri este faptul c6 oamenii
nu au flcut lucrul despre care vorbeam in cel mai important
domeniu al experienfei umane.

Oare ce am refuzat cu inc[pifinare s{ facem in acest dome-
niu esenfial, degi am fost dispugi, poate chiar ner[bditori, s[-l
facem in toate celelalte domenii de activitate?

S[ punem sub semnul intreblrii presupunerile anterioare.

in domeniul qtiinfei, de indati ce facem o descoperire, incepem
s-o analizim cu rigurozitate, in medicin[, nici nu gdsim bine
un tratament, ci punem la indoialA toate presupunerile pe care

se bazeaz[. in domeniul tehnologiei, imediat ce creim o noul
aplicafie surprinzltoare, incepem s[ ne indoim de valoarea ei
qi si o supunem la teste pentru a-i dovedi utilitatea.

In fiecare dintre aceste domenii, atunci cAnd decidem c[
o concluzie este ,,corect5.", punem la indoiald, presupunerea,
anterioard.

Dar tn ceea ce priveqte convingerile noastre nu facem asta.

De fapt, proced[m exact pe dos. Spunem ci a pune la indoiali
presupunerea anterioarl reprezinti o blasfemie, o apostazie,
o erezie, Prin urmare, deqi am piqit de ceva vreme in secolul
XXI, majoritatea dintre noi r"[mAn in continuare fideli ideilor,
convingerilor qi concluziilor despre Dumnezeu care dateaz[ din
secolul I qi chiar mai inainte.

Dacd, am fi procedat la fel ;i tn domeniul medicinei, astd.zi
am realiza intervenlii chirurgicale cu o piatrdfoarte ascufitd,

Capitolul .4-
Majoritatea oamenilor sunt de acord
ci Dumnezeu ne vorbe;te

inainte de a merge mai departe, trebuie s[ qti{i de unde provin
aceste informafii.

Sunt autorul seriei de c[rfi Conversalii cu Dumnezeu,ln acele

dialoguri am primit informafiile pe care vi le voi lmpflrtiqi in
paginile care urmeazi.

Convingerea mea c[ am stat de vorbi cu Dumnezeu s-ar
putea s[ vi se pari oarecum neconvenfionall, ca sl m6 exprim
delicat. Cu toate acestea, e pulin probabil ca o persoand care

crede in Dumnez,eu sd, sb indoiascd de afirmalia cd, Dumnezeu
a vorbit direct cu o fiinfd, umand.

Nu prea exist[ controverse tn aceast6 privinf{. De fapt,
adep{ii oricirei religii importante suslin ci doctrinele acesteia

se bazeazi pe invif[turile unui om convins c{ a comunicat direct
cu divinitatea.

Sunt de acord cu ei.

Cred c[ Dumnezeu l-a inspirat pe Lao Zi,L-a determinat pe

Buddha s1'qi pun6 lntreblri despre via![, i-a vorbit direct lui
Moise, le-a revelat oamenilor divinitatea prin lisus, i-a expli-
cat marile secrete ale vielii lui Mahomed, i-a qoptit adevflruri
profunde lui Bah6'u'116h, a comunicat prin intermediul unui
inger cu )oseph Smith qi a vorbit cu mulli allii pe care nu i-am
menfionat aici.
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