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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

T

elefonul fãrã fir nu este doar un banal joc de grup, ci el ilustreazã
ºi valoarea exactitãþii în comunicare.
În acest joc, un grup de oameni se aºazã în cerc ºi o anumitã
persoanã îi ºopteºte un mesaj scurt celei de lângã ea. Persoana
respectivã repetã acea frazã urmãtorului ºi tot aºa pânã mesajul
respectiv parcurge cercul întreg.
Deseori, cuvintele care se întorc la prima persoanã din joc, cea
care a dat primul impuls sunt complet diferite de mesajul iniþial,
uneori având o tentã comicã. De exemplu, un mesaj care a început
ca Hai sã mergem la pãdure, poate sfârºi ca Halim gem de
mure.
Mulþi oameni cred cã ceva asemãnãtor telefonului fãrã fir s-a
întâmplat ºi în cazul Bibliei, (ºtiþi voi, cartea aceea groasã ºi neagrã
pe care aþi primit-o cadou cu numele vostru gravat cu auriu pe
prima paginã) ºi cã de fapt, textul acestei cãrþi este cam departe de
ceea ce s-a scris cu adevãrat acum douã mii de ani, astfel încât
nimeni nu o prea ia în serios în ziua de azi.
Dar acest lucru este o prejudecatã.
În primul rând, Vechiul Testament a fost copiat cu o asemenea
precizie încât atunci când în sulul copiat de mânã, literã cu literã, a
apãrut o singurã greºealã, întreg sulul a fost distrus. Mai mult,
copiºtii Scripturii în ebraicã au fost de acord cu cerinþele foarte
riguroase ale copierii:
 fiecare copie trebuia fãcutã pe o suprafaþã nouã de sul ºi care
trebuia pregãtit într-un mod specific;
 fiecare copie trebuia scrisã într-un anumit numãr de coloane,
fiecare având lãþimea a treizeci de litere ºi conþinând un anumit
numãr de rânduri pe fiecare coloanã;
 fiecare copie trebuia scrisã într-o anumitã culoare ºi cu un anumit
tip de cernealã;
 fiecare copie trebuia fãcutã dupã un original autentificat;
 nici mãcar cea mai neînsemnatã literã nu trebuia scrisã din minte,
aºa cum cineva s-ar uita la prepoziþia ºi iar apoi ar scrie literele
º ºi i fãrã sã mai priveascã originalul încã o datã dupã ce a
aºternut pe sul litera º; absolut fiecare literã era copiatã
independent de pe original;
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 nici o literã nu avea voie sã fie legatã de cealaltã ori suprapusã
peste altã literã. Distanþa dintre fiecare literã era mãsuratã cu
un fir de pãr sau de aþã;
 fiecare literã a fiecãrei pagini ºi cãrþi era numãratã ºi comparatã
cu originalul. De asemenea, numãrul de apariþii al fiecãrei litere
din alfabet era înregistrat ºi comparat cu originalul. Litera din
mijlocul Pentateuhului (cele cinci cãrþi ale Vechiului Testament)
ºi litera din mijlocul întregii Biblii ebraice erau numãrate,
înregistrate ºi indicate în text. Dacã doar un singur calcul din
acestea era greºit, copia era lepãdatã.
ªi aici vorbim doar de Vechiul Testament. Noul Testament este
fãrã îndoialã cel mai vrednic de încredere ºi mai clar atestat
document al întregii antichitãþi.
Când îl studiaþi pe Platon la ºcoalã, oare profesorul pare sã
dovedeascã scepticism privind credibilitatea Republicii? Sau când
profesorul vostru de latinã vã cere sã citiþi cu voce tare din poeþii
latini sau paragrafe din De bello galico a lui Iuliu Cezar, vã
avertizeazã cumva cã ceea ce citiþi ar putea fi lipsit de autenticitate?
Sau desconsiderã cineva scrierile istoricului grec Tucidide sau
ale filosofului Aristotel ori ale tragicilor Sofocle ºi Euripide,
considerându-le nefolositoare ºi îndoielnice datoritã multelor lor
variante sau problemelor de text? Probabil cã nu. ªi totuºi, mulþi
oameni considerã Biblia ca un document imperfect  când, de fapt,
nici unul din documentele înºiruite mai sus nu se poate ridica la
nivelul de acurateþe al textului Noului Testament.
Existã doi factori care sunt foarte importanþi în determinarea
credibilitãþii unui document istoric: numãrul manuscriselor copiate
existente ºi timpul cuprins între momentele în care au fost scrise ºi
momentul în care a fost scris cel mai vechi dintre ele. Când începi
sã compari Noul Testament cu alte opere ale lumii antice,
autenticitatea acestuia este evidentã ca lumina zilei.
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Autor

Data scrierii

Cópii recente Duratã de timp Numãr de cópii

Cezar
Platon
Tucidide
Sofocle
Catul
Euripide
Aristotel

100 – 44 î.d.Hr.
427 – 347 î.d.Hr.
460 – 400 î.d.Hr.
496 – 406 î.d.Hr.
54 î.d.Hr.
480 – 406 î.d.Hr.
384 – 322 î.d.Hr.

900 d.Hr.
900 d.Hr.
900 d.Hr.
1000 d.Hr.
1550 d.Hr.
1100 d.Hr.
1100 d.Hr.

1000
1200
1300
1400
1600
1500
1400

ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani

10
7
8
100
3
9
5

Comparaþi acum Noul Testament cu scrierile antice de mai sus:
Autor

Data scrierii

Cópii recente Duratã de timp Numãr de cópii

Noul Testament 40 – 100 î.d.Hr. 125 d.Hr.

25 ani

24000

Nici una din scrierile antice nu se apropie mãcar de Noul
Testament. Candidatul care ocupã locul al doilea este Iliada lui
Homer cu 643 de cópii în manuscris ºi un interval de 500 de ani
între timpul scrierii ºi cea mai veche copie existentã.
Este oare Biblia un document autentic? Comparând-o cu orice
altã scriere a antichitãþii, putem spune cã ea este de departe pe
primul loc în aceastã cursã imaginarã.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata variantelor Scripturii completând spaþiile
goale din versetele urmãtoare:
Cuvântul Tãu, Doamne, dãinuieºte _____________________ .
(Psalm 119:89)
De multã vreme ºtiu din învãþãturile Tale, cã le-ai aºezat
_______________________________. (Psalm 119:152)
Iarba se usucã, floarea cade; dar cuvîntul Dumnezeului nostru
rãmâne __________________________________ . (Isaia 40:8)
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Cãci adevãrat vã spun, cîtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul,
nu va trece ____________________________________ sau o frânturã
__________________________________ din Lege, înainte ca sã se fi
întîmplat toate lucrurile. (Matei 5:18)
Care din versetele de mai jos justificã prejudecata variantelor
Scripturii ºi dacã da, în ce mod?

