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9
Cartea, singura

Despre prejudecata unei cãrþi printre alte cãrþi
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i mai auzit-o. ªi poate nu o datã. E de obicei spusã pe tonul pe
care oamenii îl folosesc când le vorbesc bolnavilor mintal:
Doar nu citeºti Biblia, nu-i aºa?
Altã datã, altcineva te va bate uºor pe spate ca pe un cãþeluº
cuminte spunându-þi: Ah, da, Biblia e OK. E mult mai bunã decât
chestiile alea din Iliada ºi Odiseea.
ªi, desigur, ocazional vei întâlni vreun profesor care se mândreºte
nevoie mare cã are o Biblie mare cuibãritã la vedere pe raft  poate
prãfuitã, dar nu ruptã, ºi neapãrat  alãturi de Republica lui Platon,
Eneida lui Virgiliu ºi Operele complete ale lui Shakespeare, la locul
potrivit ca una din cele mai mari opere ale literaturii.
Dar acest lucru este o prejudecatã.
Biblia nu este una din multele cãrþi importante. Ea este cartea.
Singura.
Dacã profesorul tãu de românã vrea sã o punã pe vreun raft
alãturi de alte cãrþi ale vremii, mai bine spune-i cã trebuie sã-ºi
cumpere un raft nou ºi cã locul Bibliei e în cel mai înalt loc, central.
Singurã.
Biblia este unicã.
În cartea sa, All About the Bible, Sidney Collett îl citeazã pe
Profesorul M. Montiero-Williams care ºi-a petrecut 42 de ani
studiind cãrþi orientale. El spune: Puneþi-le una peste alta într-un
vraf în stânga mesei dumneavoastrã de lucru; dar puneþi Biblia în
partea dreapta  singurã, singuricã  ºi cu un spaþiu mare între
ea ºi celãlalt vraf. Fiindcã... existã un golf între ea ºi aºa numitele
cãrþi sfinte ale Orientului, care le separã total, fãrã speranþã ºi pentru
totdeauna... un gol veritabil peste care nu se poate clãdi nici un
pod.
Biblia este un miracol de realizare literarã. Unele cãrþi necesitã
o viaþã întreagã pentru a fi scrise; Biblia a fost pusã laolaltã într-o
perioadã de aproximativ ºase sute de ani. Unele cãrþi au nevoie de
colaborarea unei echipe de învãþaþi; Biblia reprezintã munca a mai
mult de patruzeci de autori din tot felul de categorii sociale, inclusiv
regi, þãrani, filosofi, pescari, poeþi, oameni de stat ºi de ºtiinþã. Unele
pãrþi ale ei au fost scrise în pustie, în temniþã, altele într-un palat,
în exil, în vreme de rãzboi sau de pace.
Biblia a fost scrisã pe trei continente, în trei limbi ºi trateazã
sute de subiecte controversate. Conþine bucãþi de poezie pline de
inspiraþie, cât ºi pagini de istorie plinã de detalii  biografii
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captivante, scrisori, jurnale ºi scrieri profetice. Totuºi, aceastã carte
uimitor de diversificatã vorbeºte cu o uimitoare coerenþã. Existã o
singurã temã care strãbate întreaga carte de la pagina întâi pânã în
final ºi aceasta este rãscumpãrarea omului pierdut.
Un reprezentant al seriei Great Books of the Western World (Marile
cãrþi ale lumii occidentale) a bãtut la uºa mea în încercarea de-a
recruta vânzãtori ambulanþi pentru respectiva serie. A petrecut cam
cinci minute vorbindu-mi despre Marile cãrþi, dupã care eu am
petrecut o orã ºi jumãtate vorbindu-i despre Cea mai mare Carte.
L-am provocat sã ia doar zece dintre autorii seriei Marilor cãrþi,
toþi de acelaºi calibru, din aceeaºi generaþie, care au trãit cam în
acelaºi timp, pe acelaºi continent ºi au vorbit aceeaºi limbã, dar
care au dezbãtut un subiect controversat. Apoi l-am întrebat: Crezi
cã cei zece ar fi de acord?
Omul s-a oprit ºi a rãspuns: Nu.
Atunci ce înseamnã seria pe care o vinzi? l-am întrebat.
A rãspuns imediat: Un conglomerat!
Dupã douã zile, viaþa omului respectiv s-a schimbat radical
fiindcã a recunoscut unicitatea Bibliei ºi mesajului ei.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata unei cãrþi între alte cãrþi citind fiecare
referinþã de mai jos, în care Biblia se aseamãnã cu un alt obiect care
are mare putere de influenþã. Apoi fã o listã cu lucrurile cu care
este comparatã Scriptura ºi analizeazã de ce ºi în ce mãsurã este
valabilã respectiva comparaþie. De asemenea, chibzuieºte bine dacã
mai existã vreo carte care sã suporte paralele asemãnãtoare.
Ieremia 5:14 ________________________________________
Ieremia 23:29 _______________________________________
Romani 1:16 ________________________________________
Efeseni 6:17 ________________________________________
Evrei 4:12 __________________________________________

