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Despre prejudecata credinþei subiective
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Kelly stãtea în bucãtãrie cu prietena ei, Heather.
�Cred cã fiecare dintre noi avem credinþa care ni se potriveºte,

adicã ce vreau sã zic, nu doar creºtinismul este pe lumea asta, ci
cel mai important lucru e sã crezi în ceva.�

Heather îºi încruntã sprâncenele de parcã acest gest ar ajuta-o
sã gândeascã mai bine.

�Mã tem cã aºa este�, zise ea. �La urma urmei, ºi creºtinismul
vorbeºte de mântuire prin credinþã, deci, cum sã spun...� Fãcu o
scurtã pauzã, apoi vorbi pe un ton uºor mai coborât. �Cum ar veni,
nu conteazã atât de mult în ceea ce crezi, câtã vreme crezi cu
convingere.�

Îmi pare rãu cã trebuie sã v-o spun fetelor, dar acest lucru este
un mit, o prejudecatã.

Recent, un cunoscut profesor universitar le-a spus studenþilor
lui: �Eu cred în credinþã, cred în puterea credinþei, deoarece sunt
convins de capacitatea ei de a schimba vieþile oamenilor�.

Dar aceasta þine de existenþialism, nu de creºtinism.
Existenþialismul pune accentul pe �credinþã�, nu conteazã de ce
fel este sau în ce lucru este ancoratã.

Am fost invitat la o dezbatere împreunã cu ºeful
departamentului de filosofie al unei mari universitãþi, pe tema
teoriei marxiste � teorie potrivit cãreia oamenii sunt fiinþe
eminamente economice. Acolo am afirmat cã învierea lui Isus a
fost determinantã pentru mine personal prin opþiunea pe care am
luat-o de a adera la o credinþã istoricã, bazatã pe Scripturã.

�Uite, McDowell�, m-a abordat interlocutorul meu, �problema
nu este învierea. Nu conteazã dacã învierea a avut loc sau nu.
Important este sã stabilim dacã tu crezi într-adevãr cã a avut loc,
sau nu?�

�Stimate domn�, i-am rãspuns, �mã tem cã vã înºelaþi. Adevãrul
cu privire la ceea ce cred are o mare importanþã deoarece, dacã
ceea ce cred nu este adevãrat, nu am nici un drept sã-mi pun
credinþa în creºtinism.�

Dupã respectiva întâlnire am fost abordat de un student
musulman.

�Domnule McDowell�, mi-a spus, �ºtiu câþiva musulmani care
au mai multã credinþã în Mahomed decât mulþi creºtini care îl
urmeazã pe Hristos�.
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�Ar putea fi într-adevãr aºa�, i-am rãspuns, �însã nu aceasta
este problema. Problema nu constã în câtã credinþã ai, cât în cine
îþi ancorezi aceastã credinþã?�

Valoarea unei credinþe nu se regãseºte în cel care împlineºte
acest act, cât celui cãruia i se adreseazã, respectiv obiectului
credinþei. Poþi sã ai cea mai mare credinþã întâlnitã vreodatã în
istorie, dar dacã þi-o investeºti sã zicem, în plantele din apartament,
oare vei dobândi mântuirea, ca ºi cheie de boltã a relaþiei tale cu
Dumnezeu? Sau cum vei rezolva problema iertãrii pãcatelor?
Simplu, câtã vreme crezi suficient de puternic, ºi obiectul credinþei
tale sunt plantele de apartament!

Pe de altã parte, dacã ai o credinþã de mãrimea unui pistrui, dar
îþi pui aceastã credinþã în Isus Hristos, oare vei dobândi o relaþie
mântuitoare cu Dumnezeu? Vei avea parte de iertarea pãcatelor?
Cu siguranþã. Dar cine face diferenþã între cele douã obiecte ale
credinþei enunþate mai sus dacã nu chiar însuºi obiectul credinþei,
respectiv Acela în care te încrezi?

Credinþa creºtinã nu este una subiectivã, ci este în întregime
obiectivã; iatã de ce apostolul Pavel a afirmat cu tãrie în 1 Corinteni
15:17: �dacã nu a înviat Hrisos, credinþa voastrã este zadarnicã,
voi sunteþi încã în pãcatele voastre�. Pavel a recunoscut cã o
credinþã subiectivã � indiferent cât de puternicã ar fi ea � nu te
poate mântui de pãcatele tale, dar atunci când credinþa îþi este
ancoratã în Hristos cel înviat, eºti mântuit �prin har...prin credinþã�
(Efeseni 2:8, sublinierea noastrã). Credinþa în sine nu te mântuie.
Hristos însã, o poate face.

Temã de casã

Înfruntã prejudecata subiectivitãþii credinþei rãspunzând
urmãtoarelor probleme:

Citeºte Ioan 3:16. Observã importanþa celor douã cuvinte �în
El� raportate la mesajul legat de viaþa veºnicã.

Citeºte Ioan 8:24. Oare în acest verset, Isus subliniazã importanþa
credinþei în general, sau se referã la credinþa în El?
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Citeºte Fapte 16:30�31. În ce sau în cine îi spune Pavel
temnicerului din Filipi sã-ºi ancoreze credinþa?

Cãutaþi în Romani 3:22 ºi completaþi cu cuvintele cheie care
lipsesc din verset: �...neprihãnirea datã de Dumnezeu care vine
prin credinþa _____ __________ ____________ pentru toþi ºi peste
toþi cei ce cred în El� (Romani 3:22).


