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O mică denominaţiune creştină conservatoare se luptă cu o problemă în faţa căreia marile 
biserici populare au predat armele: evoluţionismul. Membrii noştri din lumea a treia doresc să 
rămână fermi la conceptul biblic despre cele şase zile ale creaţiunii şi potopul generalizat din 
vremea lui Noe. În America de Nord, Europa, Australia şi Noua Zeelandă, un segment 
semnificativ dintre membri nu mai cred în raportul biblic; pentru ei, pământul are o vechime de 
milioane de ani. Se spune că o istorie „scurtă” a pământului este imposibilă din punct de vedere 
ştiinţific, sau cel puţin îndoielnică.

Aceşti oameni de ştiinţă sunt angajaţi să predea în instituţiile educaţionale ale bisericii. 
După cum sugerează onestitatea intelectuală, raportul din Geneza este naiv din punct de vedere 
literar. Libertatea academică le garantează catedra.

Există o bază ştiinţifică mai solidă pentru raportul biblic despre naşterea din fecioară a lui 
Hristos? Există argumente istorice pentru ieşirea Israelului din Egipt? Pot fi susţinute în mod 
raţional povestirile despre repetatele eliberări ale poporului lui Dumnezeu? Putem argumenta 
învierea lui Lazăr după ce fusese mort patru zile? Este credibilă astăzi întoarcerea personală, 
literală, vizibilă a lui Isus?

Aceeaşi denominaţiune conservatoare este scindată de controverse teolo-gice chiar 
despre evanghelie. Unii declară că ar fi fost imposibil ca Fiul întrupat al lui Dumnezeu, Isus 
Hristos, să ia asupra Sa natura căzută, păcătoasă a omenirii şi să trăiască o viaţă de biruinţă sau 
condamnare deplină a păcatului. La un pas de a deveni El Însuşi păcătos, El a trebuit să lupte 
împotriva moşte-nirii genetice păcătoase a „tuturor oamenilor.” Realităţile „ştiinţifice,” predo-
minante ale vieţii dovedesc natura universală a păcatului; pentru noi, a trăi o viaţă lipsită de 
păcat este la fel de imposibil ca şi creaţiunea în şase zile. Aşa se spune. Cele două idei sunt 
paralele.

Aşa cum marile denominaţiuni au adoptat conceptul evoluţionismului, este nevoie ca şi 
această modestă biserică conservatoare să adopte doctrina populară a stării continue de păcat în 
natura omenească? Cele două idei se înrudesc.

Este cazul să începem de la zero: Ioan 3:16. Credem?
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