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Introdução
O propósito da criação é um tópico que intriga
todo ser humano em algum ponto de sua vida.
Todos em algum momento se perguntam "Por que
eu existo?" ou, "Para qual propósito estou na
terra?"

A variedade e complexidade dos intrincados sistemas que constituem a fábrica dos
seres humanos e do mundo indica que deve ter havido um Ser Supremo que os criou. O
projeto indica um projetista. Quando seres humanos encontram pegadas na praia,
imediatamente concluem que um ser humano caminhou por ali anteriormente. Ninguém
imagina que as ondas do mar se fixaram na areia e produziram ao acaso uma depressão
que se parece exatamente com pegadas humanas. Nem os humanos concluem
instintivamente que foram trazidos à existência sem um propósito. Uma vez que uma
ação com propósito é um produto natural da inteligência humana, os humanos concluem
que o Ser Inteligente Supremo que os criou deve tê-lo feito para um propósito específico.
Portanto, os seres humanos precisam saber o propósito de sua existência para que suas
vidas tenham sentido e para fazer o que, no final das contas, é benéfico para eles.
Através dos tempos, entretanto, têm havido uma minoria entre os humanos que nega a
existência de Deus. A matéria, em sua opinião, é eterna e a humanidade é simplesmente
produto das combinações acidentais de seus elementos. Conseqüentemente, para eles, a
questão "Por que Deus criou o homem?" continua sem resposta. De acordo com eles,
simplesmente não existe propósito para a existência. Entretanto, a vasta maioria da
humanidade através dos tempos acreditou e continua a acreditar na existência de um Ser
Supremo que criou esse mundo com um propósito. Para eles era importante, e continua a
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ser, saber sobre o Criador e o propósito para o qual Ele criou os seres humanos.

A Resposta
Para responder à pergunta "Por que Deus criou o homem?" primeiro deve ser
determinado de qual perspectiva a pergunta está sendo feita. Do ponto de vista de Deus
seria, "O que fez com que Deus criasse os seres humanos?" enquanto que do ponto de
vista humano seria "Para qual propósito Deus criou os humanos?" Ambos os pontos de
vista representam aspectos da pergunta intrigante "Por que eu existo?"...ambos os
aspectos da questão serão explorados com base em uma imagem clara pintada pela
revelação divina. Esse não é um tópico para especulação humana, porque a conjectura
humana não pode produzir a verdade completa nesse assunto. Como os seres humanos
podem deduzir de forma intelectual a realidade de sua existência quando eles mal
compreendem como seus próprios cérebros ou sua entidade mais elevada, a mente,
funciona? Conseqüentemente, os muitos filósofos que especularam sobre essa questão
através dos tempos vieram com inumeráveis respostas, todas baseadas em suposições que
não podem ser provadas. As perguntas sobre o tópico levaram muitos dos filósofos a
alegarem que nós realmente não existimos e que o mundo todo é imaginário. Por
exemplo, o filósofo grego Platão (428-348 AC) argumentou que o mundo das coisas
mutáveis do dia a dia, que o homem conhece através do uso de seus sentidos, não é a
realidade primária, mas um mundo de aparências. Muitos outros, como mencionado
anteriormente, alegaram e continuam a alegar que não existe nenhum propósito para a
criação dos humanos. De acordo com eles, a existência humana é meramente um produto
do acaso. Não pode haver propósito se a vida evoluiu de matéria inanimada que se
tornou animada por pura sorte. Os supostos 'primos' da humanidade, os macacos, não se
preocupam com questões relacionadas à existência, e então por que os seres humanos
deveriam se preocupar?
Embora a maioria das pessoas coloque a questão de por que fomos criados após uma
breve reflexão ocasional, é extremamente importante para os seres humanos saberem a
resposta. Sem conhecimento da resposta correta, os seres humanos se tornam
indistinguíveis dos outros animais ao seu redor. As necessidades e desejos do animal de
se alimentar, beber e procriar automaticamente se tornam o propósito da existência
humana, e o esforço humano então se foca nessa esfera limitada. Quando a satisfação
material se transforma no objetivo mais importante da vida, a existência humana se torna
ainda mais degradada do que a do mais baixo dos animais. Os seres humanos
consistentemente farão mau uso da inteligência dada por Deus quando desconhecem o
propósito de sua existência. A mente humana degradada usa suas habilidades para criar
drogas e bombas e se envolve em fornicação, pornografia, homossexualidade, adivinhação,
suicídio, etc. Sem conhecimento do propósito da vida, a existência humana perde todo o
significado e é conseqüentemente desperdiçada, e a recompensa de uma vida eterna de
felicidade na outra vida é completamente destruída. Portanto, é de máxima importância
que os seres humanos saibam a resposta à pergunta, "Por que estamos aqui?"
Os humanos se voltam a outros seres humanos em busca das respostas. Entretanto,
somente nos livros de revelação divina respostas claras e precisas a essas questões
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podem ser encontradas. Foi necessário que Deus revelasse o propósito para o homem
através de Seus profetas, porque os seres humanos são incapazes de chegar às respostas
corretas sozinhos. Todos os profetas de Deus ensinaram aos seus seguidores as respostas
à pergunta "Por que Deus criou o homem?"
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