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Despre prejudecata intelectualismului
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Waldo pãºea alene pe strãzile oraºului, dus pe gânduri. Mergea
la bisericã. Luase decizia cã a fugit destul timp de Dumnezeu.

Venise vremea sã îl caute.
Aºa nu mai merge, gândi el. Tot acest sentiment de vinovãþie, senzaþia

cã viaþa îºi pierde orice sens, devin tot mai agasante.
Privirea i se aþinti cãtre biserica de piatrã ce se ivea de dupã

colþ. Clopotniþa ºi turnurile se iþeau mândre, spre cer.
Frumoasã clãdire, meditã el. Nu ca zgârie norii ãºtia moderni din

ziua de azi...
Dupã ce mai trecu pe lângã niºte clãdiri, ajunse în sfârºit la

bisericã. Stãtea pironit în faþa uºii masive de stejar, strãbãtut de un
sentiment nedefinit de nervozitate. Pânã la urmã, înghiþind în sec,
urcã treptele ºi intrã sfios în bisericã.

Se opri dincolo de uºã, în tentativa lui de a-ºi obiºnui ochii cu
penumbra în care se scãlda biserica.

�Doriþi sã intraþi?�
Vocea îl luã pe Waldo prin surprindere, fiindcã nu o observase

pe femeie. Se întoarse înspre locul de unde venea vocea ºi vãzu
acolo o femeie micã, uºor gârbovitã, cu pãrul cãrunt, adunat într-
un coc.

�Doriþi sã intraþi?� repetã femeia.
�Da, aº dori�, bâigui încurcat Waldo.
�Creierul dumneavoastrã, vã rog.�
Waldo a fost convins cã nu a înþeles bine. Apoi femeia se repetã

ºi de data aceasta nu mai încãpea nici un dubiu privind spusele ei.
�Creierul dumneavoastrã, domnule.�
�Creierul meu?�
�Da. Aþi spus cã doriþi sã intraþi în bisericã, nu?�
Waldo încuviinþã tãcut, dând din cap.
�Sã înþeleg cã v-aþi decis sã-l urmaþi pe Hristos? Doriþi sã deveniþi

creºtin, nu?�
�Da�, rãspunse el.
�Pãi atunci trebuie sã vã lãsaþi creierul aici, la intrare. N-o sã

mai aveþi nevoie de el. O sã-i punem noi o etichetã cu numele
dumneavoastrã. Nu vã faceþi griji, va fi în siguranþã aici. Nu trebuie
sã vã faceþi probleme, aºa e procedura. Dacã doriþi cumva sã
deveniþi creºtin, vã lãsaþi creierul la intrare.�
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Bineînþeles cã experienþa trãitã de Waldo este una imaginarã,
însã reflectã modul de gândire al multor oameni privind convertirea
cuiva la creºtinism. Ei cred cã a deveni creºtin înseamnã neapãrat
�sã-þi laºi creierul la intrare�, sã-þi jertfeºti intelectul, ignorând orice
capacitate de a raþiona.

Acest lucru este însã, o prejudecatã.
Multe dintre marile minþi luminate ale lumii au aparþinut

creºtinismului: Apostolul Pavel, Augustin, Martin Luther, Calvin,
John Bunyan, Dietrich Bonhoeffer, Francis Schaeffer ºi alþii.

Convertirea la creºtinism nu compromite intelectul unui om, ci
chiar îl întregeºte. Faptul de a deveni creºtin în ziua de azi stârneºte
un soi de reacþie de iluminare de tipul, �Aha, mda�, pentru ca
imediat persoana respectivã sã schiþeze automat în minte un
scenariu � ºablon.

În autobiografia sa, C.S.Lewis mãrturiseºte cum, tânãr fiind, a
evitat, ba chiar a negat Evanghelia deoarece considera creºtinismul
ca fiind un sistem total nepotrivit unui intelectual; însã, pânã la
urmã, rezistenþa lui a cedat, fiind înlocuitã cu bucuria revelaþiei.
De asemenea a descoperit cã întoarcerea sa la Hristos i-a descãtuºat
forþele imaginative ºi creatoare ºi a devenit unul dintre cei mai
cunoscuþi scriitori datoritã unor cãrþi ca Screwtape Letters sau
Cronicile Narniei.

Lew Wallace obiºnuia sã respingã ºi el creºtinismul cu toatã
creativitatea ºi capacitatea sa intelectualã, însã forþa Veºtii bune l-
a transformat într-un creºtin pe acest cunoscut autor al romanului
clasic Ben Hur.

Avocatul britanic Frank Morrison a avut intenþia sã scrie o carte
în care sã desfiinþeze învierea lui Isus Hristos, fapt pentru care a
dus o îndelungatã muncã de cercetare, a adunat dovezi istorice ºi
s-a dedicat trup ºi suflet acestei cauze. Pânã la urmã, inteligenþa ºi
munca lui de cercetare l-au condus la inevitabila concluzie cã Isus
a înviat cu adevãrat din morþi. În final, acest om a devenit creºtin.

Evanghelia nu necesitã neapãrat sã-þi laºi creierul la uºã ci, din
contrã, solicitã folosirea din plin a intelectului, pânã când poþi sã
afirmi cu încrederea apostolului Pavel, �Cãci mie nu mi-e ruºine
de Evanghelia  lui Hristos, fiindcã ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecãruia care crede� (Romani 1:16).
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Temã de casã

Înfruntã prejudecata intelectualismului rezolvând urmãtoarele:

Citeºte Ioan 8:32, 1 Petru 3:15 ºi Fapte 17:2�4

De asemenea, citeºte Fapte 17:16�34, unde este descrisã întâlnirea
lui Pavel în Areopag cu cei mai de seamã gânditori ºi filosofi ai
vremii. Opreºte-te asupra versetului 23. Oare le cere Pavel
atenienilor sã renunþe la raþiune, sau sã facã abstracþie de intelect?
Sau se oferã sã le completeze învãþãturile cu ceva ce le lipseºte din
sistemele lor de credinþã?

Printre cei care s-au convertit în Atena, se afla ºi un membru al
Areopagului, marele consiliu judecãtoresc (versetul 34). Cine era
acest om?


