
Jeff ºi profesorul 95

23
Jeff ºi profesorul

CREDEªI NUCERCETA

Despre prejudecata credinþei oarbe



96 Nu-þi lãsa creierul la intrare!

Aha, deci eºti creºtin, nu-i aºa?� Profesorul îºi mângâie barba
cu un aer de superioritate.

Jeff, student în primul an la colegiu, înghiþi atât de tare în sec
încât probabil cã fu auzit de întreg auditoriul ce umplea amfiteatrul.

�Ia spune-mi�, continuã profesorul, �poþi sã-mi dovedeºti, cu o
acurateþe de sutã la sutã, cã Isus a înviat din morþi?�

Jeff încercã sã-ºi dreagã vocea, însã rãspunsul lui veni ca un
chiþcãit de ºoricel, �Pããi, nu�.

�Vedeþi?� se pronunþã triumfãtor profesorul. �Credinþã oarbã.
Credinþã iraþionalã, plinã de ignoranþã ºi lipsitã de temei.� Se
întoarse apoi spre tablã, lãsându-l pe un Jeff umilit sã se aºeze ºi sã
rãmânã în banca lui, roºu la faþã ºi cu o inimã înfrântã.

Ca ºi tânãr, i-aº fi dat dreptate profesorului. Credeam cu
convingere cã o credinþã ca ºi creºtinismul þine de credinþa oarbã,
aºa cã m-am decis sã mi-o supun atenþiei cu intenþia de a o demola.
Totuºi, cu cât cercetam mai mult rãdãcinile istorice ºi afirmaþiile
biblice cu privire la aceastã credinþã, cu atât mai clar îmi dãdeam
seama cã am de-a face cu o credinþã inteligentã, înscrisã în limitele
raþionalului.

Isus le-a spus celor ce îl urmau, �Veþi cunoaºte adevãrul, ºi
adevãrul vã va face liberi� (Ioan 8:32). El nu a spus nicidecum �Sã
nu vã pese de adevãr�, sau �Nici sã nu vã bateþi capul cu adevãrul�.
De asemenea, El nu a spus, �Trebuie sã credeþi, indiferent care ar fi
adevãrul�, ci a spus �Veþi cunoaºte adevãrul ºi adevãrul vã va face
liberi�.

Isus nu ne cheamã la o sinucidere intelectualã în masã când ne
invitã sã ne încredem în El ca Domn ºi Mântuitor. Nu are pretenþia
sã ne exercitãm credinþa creºtinã într-un vacuum intelectual, ci ea
trebuie sã fie o credinþã bazatã pe evidenþe indubitabile.

Profesorul care a supus probei credinþa lui Jeff, a opinat cã dacã
nu poþi dovedi veridicitatea unui lucru într-un procent de 100%,
înseamnã cã acel lucru este fie fãrã folos, fie neadevãrat. De
asemenea, profesorul a tras concluzia cã o credinþã ca ºi creºtinismul
este oarbã de vreme ce lucruri cum ar fi învierea, sau divinitatea
lui Hristos, nu pot fi dovedite cu o precizie de sutã la sutã.

Dar aceasta este o prejudecatã.
Trãim într-un univers plin de incertitudini, iar aceasta înseamnã

cã existã foarte puþine lucruri care pot fi dovedite cu un procent de
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siguranþã de 100%, poate cu excepþia câtorva axiome din
matematicã. De exemplu, constructorii de maºini nu pot dovedi
cu o precizie de 100% cã noile lor modele sunt sigure, deºi dovada
pe care o face un aparat de mãsurã la izbirea maºinii de un zid în
vederea testãrii rezistenþei, este destul de concludentã.

La fel, un tribunal nu poate dovedi sutã la sutã cã un suspect a
comis un anume delict. Chiar dacã existã mãrturia cuiva, rãmân
multe necunoscute ºi îndoieli. Martorul respectiv poate minþi
pentru a acoperi pe cineva, sau poate este constrâns sã facã o
mãrturie mincinoasã. Juraþii însã, cântãresc toate dovezile pentru
a trage o concluzie care sã fie �dincolo de o îndoialã admisibilã�.

În mod similar, nici învierea lui Hristos, nici divinitatea Sa nu
pot fi dovedite într-un procent de 100%, dar aceasta nu însemnã cã
credinþa creºtinã este o credinþã oarbã. Dovada care atestã
veridicitatea ei este una suficientã, însã nu exhaustivã, fiindcã nu
este confirmatã cu o precizie de 100%, dar repetãm, este suficientã
ºi exactã.

Apostolul Ioan scria în Evanghelia sa cã �Isus a mai fãcut
înaintea ucenicilor Sãi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea
aceasta� (Ioan 20:30). Ce înseamnã acest lucru? Înseamnã cã existã
multe evenimente care îl au în centru pe Isus ºi care îl confirmã ca
ºi Fiu al lui Dumnezeu, dar care nu sunt înregistrate în cronicã.
Dovada adusã de Ioan nu este deci una exhaustivã, completã.
�Dar�, scrie el mai departe în versetul urmãtor, �lucrurile acestea
au fost scrise pentru ca voi sã credeþi cã Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; ºi crezând sã aveþi viaþã în numele Lui� (Ioan 20:31).
Cu alte cuvinte, în versetul 30 Ioan spune, �Iatã, dovezile nu sunt
deplin convingãtoare�, dar, spune autorul în versetul 31, �sunt
suficiente�.

Blaise Pascal, cunoscutul matematician, gânditor ºi om de ºtiinþã
francez, spunea cã existã destule dovezi privind credinþa creºtinã
pentru a convinge pe oricine nu este pornit împotriva credinþei,
însã nu existã suficiente evidenþe pentru a strãmuta pe cineva în
împãrãþia lui Dumnezeu, dacã respectiva persoanã nu-ºi doreºte
acest lucru.
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Temã de casã

Înfruntã prejudecata credinþei oarbe rezolvând urmãtoarele:

Citeºte Ioan 20:30�31. De ce foloseºte Ioan ca ºi evidenþã
identitatea lui Isus ca Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Cum se poate
dobândi �viaþa în Numele Lui�? Prin credinþã în cine sau în ce?

Citeºte Luca 1:1�4. În urma cãror fapte îºi aºterne Luca
evanghelia (versetul 3)? Observaþi cã evanghelistul se adreseazã
unui anume Teofil. Ce reacþie aºteaptã Luca de la Teofil în urma
descrierii vieþii ºi învãþãturilor lui Isus, cercetate �cu de-amãnuntul
de la obârºia lor�?

Þi-ai fãcut un scop din a �cerceta cu de-amãnuntul� dovezile,
�ca sã poþi cunoaºte astfel temeinicia învãþãturilor pe care le-ai
primit�?


