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Capitolul 1

CE ESTE MINTEA?
Eram cândva la o masă și pe farfurie aveam o felie de pepene verde. Mă gândeam adânc la importanța acelui pepene,
pentru că urmam o dietă prin care doream să fac am o alimentație echilibrată între proteine, grăsimi și carbohidrați. Mă
gândeam eu atunci, „acesta este un carbohidrat”. Eu obișnuisem să mă gândesc la pepene ca la un fruct, dar acum înțelesesem că era un carbohidrat, și trebuia să stabilesc dacă era un
carbohidrat benefic sau unul rău. Am descoperit că era un
carbohidrat bun, substanța lui urmând să se transforme în
fructoză în fluxul meu sanguin. În timp ce făceam toată
această analiză legată de valoarea pepenelui verde, mă întrebam ce gândea acea felie de pepene în timp ce eu mă pregăteam să o devorez. Evident, noi râdem de astfel de situații,
pentru că facem prezumția inițială că pepenii nu pot gândi.
Ei nu sunt animale, ci plante. Există totuși câțiva oameni care
și-ar imagina că acea felie de pepene ar putea să îl contempleze
pe cel ce urmează să o mănânce.
Cu toate acestea, în istoria filozofiei, nu toți oamenii au
fost de acord cu prezumția că pepenii nu pot gândi. De
exemplu, filozoful raționalist Gottfried Leibniz a dezvoltat
7
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un sistem întortocheat denumit monadologie. El credea că
toate formele de materie au o anume capacitate a ceea de noi
numim „gândire”, chiar dacă această gândire ar fi limitată la
ceea ce el a spus că ar fi „mici percepții”. În mare parte, teoria
micilor percepții pe care el a formulat-o nu a avut un impact
deosebit în lumea intelectuală. Și, așa cum am spus, foarte puțini oameni de atunci încoace au luat în considerare posibilitatea ca plantele să gândească.
Așadar, cum știm cu adevărat dacă plantele pot gândi?
Cum știm dacă animalele sunt capabile de gândire? Când eu
îi spun ceva câinelui meu, răspunsul lui obișnuit este să își încline capul într-o parte și să se uite la mine cu o privire încurcată. Uneori ni se pare că animalele noastre de casă și alte animale ar avea un anume fel de abilitate de a gândi; cu toate
acestea, concluzia unanimă a lumii științifice este că aceste
animale nu gândesc în realitate. Ele doar răspund la stimuli
externi printr-o forță a ceea ce este denumit pe larg instinct.
Deci care este diferența dintre instinct și gândire? Cercetătorii au studiat această chestiune, și oamenii au ajuns la concluzii variate. Pe de o parte, unii zic că, atunci când se spune că
animalele au doar un „simplu instinct” și că nu „gândesc”,
aceasta ar reflecta o anumită aroganță a speciei umane; noi presupunem că suntem singura viețuitoare care are abilitatea sau
capacitatea gândirii discursive. Pe de altă parte, unii susțin că
animalele au abilitatea de a gândi, chiar dacă probabil că ea nu
este la același nivel avansat, cum este cazul ființelor omenești.
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Apoi există cei care spun că ceea ce noi denumim „gândire” ca ființe omenești nu este decât instinct, că nu este altceva decât o reacție biochimică la anumiți stimuli. Aceasta
ridică una dintre cele mai vechi întrebări de natură filozofică
pe care gânditorii au analizat-o: Ce este mintea?
Un teolog obișnuia să facă un joc atunci când căuta să
răspundă la această întrebare. El avea să întrebe: „Ce este mintea?”, după care să răspundă: „Nu contează”. Apoi, când cineva spunea, „bine, dar ce contează?”, el spunea, „nu contează”. El încerca să transmită ideea că, deși noi recunoaștem
că mintea este legată inseparabil de ceva material și fizic, cum
este creierul, ceea ce noi numim „minte” nu poate fi considerat totuna cu creierul, în sens absolut. Creierul poate fi locul
unde se petrec procesele de gândire și poate fi organul pe care
trupul îl folosește pentru a gândi, dar este o diferență între
organul fizic care gândește și gândirea în sine.
De aceea, noi ne punem următoarele întrebări: Ce este
gândul? Este el doar un simplu impuls electric biochimic,
care poate fi măsurat cu instrumente pur fizice, sau este ceva
spiritual și imaterial legat de el, ceva elementar pentru existența noastră ca ființe omenești? Noi știm că suntem oameni
care gândesc și care au idei formate în ceea ce noi spunem că
sunt mințile noastre. Noi avem o tendință de a localiza sursa
acelei gândiri în cap. Și mai știm și că rănile fizice aduse creierului pot altera maniera de a gândi a acelor oameni, la fel cum
se întâmplă, când au loc dezechilibre chimice în creier.
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Apoi facem deosebiri în ce privește ceea ce numim boli
mintale, când oamenii își pierd capacitatea de a gândi într-o
manieră rațională. Și totuși, oameni despre care se crede că
sunt perfect sănătoși mintal gândesc uneori într-o manieră
irațională, astfel că ne întrebăm deseori unde trebuie trasată
linia de demarcație dintre boală mintală și sănătate mintală,
dintre nebunie și luciditate. S-a spus deseori că între starea de
geniu și cea de nebunie există o linie foarte subțire, între cei
care gândesc foarte profund și cei care trec cumva granița în
domeniul nebuniei. Și printre cei mai celebrați gânditori din
istoria omenirii am putut observa o proporție neobișnuit de
mare de nebuni. Acea linie subțire dintre geniu și nebunie
este una pe care îi vedem pe unii oameni trecând-o din când
în când, într-o parte și în alta.
Ce este mintea? Aceasta nu este o întrebare simplă. Când
suntem treji, există o singură clipă când să nu gândim deloc?
S-ar putea să nu ne gândim într-o ordine sau analiză logică
profundă. Poate că visăm cu ochii deschiși, dar chiar și în
timp ce facem asta, avem unele gânduri. Avem idei de care
suntem conștienți. Ne aflăm într-o stare de conștiență. Dar
apoi trecem și prin fenomenul de gândire când dormim, când
șirul de gânduri sau de idei ia turnuri ciudate și bizare. Noi
toți am avut ceea ce denumim coșmaruri, când gândurile pe
care le-am avut în mijlocul somnului ne-au înspăimântat.
Aceste experiențe cresc dificultatea înțelegerii exacte a
ceea ce înseamnă să avem o minte și să gândim. În ceea ce ne
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privește pe noi, creștinii, trebuie să înțelegem că esența este că
Scriptura pleacă de la prezumția că umanitatea noastră are
inerent abilitatea de a gândi. Iar pretenția Sfintei Scripturi
este că suntem ființe morale.
Pentru a fi o ființă morală, cineva trebuie să aibă abilitatea de a se comporta într-un fel corespunzător sau în opoziție
față de un anumit standard moral. Iar standardul din Scriptură este legea lui Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei este un
Dumnezeu care ne cere socoteală pentru ascultarea sau neascultarea noastră de legea Lui. A fi o făptură responsabilă pentru comportamentul moral înseamnă a fi o ființă morală.
Ce altceva este necesar pentru a fi o ființă morală? În istoria Bisericii, noi ne-am tot gândit la acest lucru. Concluzia
noastră este că o condiție necesară pentru a fi o ființă morală
este să avem voință. Altfel spus, ființele morale trebuie să fie
ființe înzestrate cu voință. Ele trebuie să aibă puterea, abilitatea și capacitatea de a face alegeri și de a lua decizii. Noi suntem ființe înzestrate cu voință.
Apoi ne punem întrebarea și mai problematică: Ce este voința? Jonathan Edwards, cel care cred că a scris cea mai importantă carte care tratează chestiunea naturii și a funcției voinței
umane, The Freedom of the Will [Libertatea voinței], a definit
cândva voința în termeni simpli. El a spus că „voința este alegerea minții”. Pentru ca un om să își exercite voința, să facă o alegere de natură morală, acel om trebuie să fie într-o anume stare
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de conștiență. Ceea ce tu faci când ești inconștient nu este
ceea ce noi considerăm în mod normal a fi ceva de natură morală. Noi înțelegem că, atunci când vine vorba de funcțiile
trupurilor noastre, facem deosebirea între funcții voluntare și
funcții involuntare. Noi nu alegem în fiecare secundă ca inimile noastre să bată și să pompeze sânge prin sistemul circulator. Inima bate ca un organ involuntar. Noi nu luăm o decizie conștientă de a determina inima să facă ceea ce ea face.
Dar pentru a lua o decizie morală este nevoie de un soi de
conștiență de sine, o înțelegere a aspectelor sau opțiunilor
morale, astfel că mintea este implicată intim în alegerile pe
care le facem. Noi, creștinii, sau ca ființe omenești, nu putem
presupune că deciziile noastre etice, răspunsurile noastre morale, sunt acțiuni făcute fără minte, ci acțiunile noastre rezultă
din alegerile pe care le facem, care sunt informate de gândirea
noastră și modelate de mințile noastre. Scriptura ne îndeamnă să ne înnoim mintea astfel încât să începem să gândim în felul în care să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu, ca gândirea noastră să influențeze alegerile noastre, și ca alegerile noastre să fie în conformitate cu legea lui Dumnezeu, nu în neascultare de ea. Mintea este vitală pentru viața creștină.
O perspectivă opusă care devine tot mai populară este
determinismul fizic. În secolul XX, psihologul B.F. Skinner a
concluzionat că toate răspunsurile noastre sunt determinate
nu doar de mediul în care trăim, ci și de construcția noastră

CAPITOLUL 1. CE ESTE MINTEA?

13

fizică. În secolul al XIX-lea, Ludwig Feuerbach a fost cunoscut pentru că a afirmat că „ești ceea ce mănânci”, subliniind
că ceea ce oamenii mâncau avea un impact profund asupra
biochimiei lor, iar biochimia lor are tendința de a le determina comportamentul. Iar în tribunalele noastre, ne întrebăm dacă oamenii pot fi trași la răspundere pentru purtarea
lor, pentru că, dacă fiecare decizie este determinată de mediul
de viață sau de constituția biochimică a cuiva, atunci cum
poate fi cineva făcut răspunzător pentru acțiunile lui?
Ce le putem spune acelora care susțin, asemenea lui Skinner, că tot ce gândim noi ar fi controlat și determinat de cauze
fizice? Acest fel de argument este eronat în sine. De exemplu,
orice spune Skinner despre natura minții și a voinței este în
sine condiționat de compoziția biochimică a lui Skinner și de
mediul lui de viață. Astfel, ideile lui nu au vreo credibilitate
mai mare decât ideile altui om. Teoria lui elimină forța argumentului chiar din actul gândirii.
Pe parcursul capitolelor care urmează, vom continua să
explorăm ce înseamnă să avem o gândire creștină și să vedem
cum este gândirea implicată îndeaproape în viața creștină.

Capitolul 2

MINTE ȘI TRUP
Noi suntem întotdeauna interesați de explorarea ținuturilor îndepărtate. Unele dintre cele mai incitante povești de
aventură din trecut au de-a face cu oameni care și-au riscat
viața și trupurile ca să exploreze regiuni noi de pe planetă. În
zilele noastre, noi vorbim diferit despre noua frontieră. Unii
se gândesc la spațiul extraterestru ca fiind frontiera dominantă a vremurilor noastre. Alții spun că oceanele sunt noua
noastră frontieră de explorat, pentru că abia acum avem tehnologia care să ne permită să le explorăm adâncimile. Dar alți
oameni de știință susțin că cea mai mare și mai importantă
frontieră a vremurilor noastre este creierul uman.
Gândește-te la multele feluri în care creierul înregistrează fiecare cuvânt pe care îl auzim, fiecare priveliște pe care
o avem înaintea ochilor, fiecare experiență de viață prin care
trecem, și la toate datele care se stochează în creier.
Atleții profesioniști și pianiștii de clasă mondială au
fost obiectul multor studii. Un fundaș trebuie să ia nenumărate decizii de la momentul când primește mingea de la centru, el se apleacă pe spate ca să o paseze, se uită să vadă ceilalți
15
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jucători, se gândește la cine ar putea primi pasa, își ridică brațul, îl duce înapoi, apoi înainte, și în final aruncă mingea.
Toate aceste lucruri se petrec în doar câteva secunde de acțiune.
Pianiștii de talie mondială au fost și ei studiați. Ei par să
aibă niște degete care zboară, cântând piese muzicale dificile
cu o viteză și acuratețe uimitoare. Și ceea ce experții au descoperit în cercetările lor asupra creierelor acestor muzicieni este
că în creier au loc schimbări fiziologice, în sinapse, în țesuturile de legătură din creier, lucruri care apar ca urmare a repetiției. Atleții vorbesc despre „memoria musculară”. Dar memoria se găsește în creier.
Când cineva îl întreabă pe un jucător bun de golf,
„Cum ai făcut de ai avut acea lovitură extraordinară?”, el ar
putea răspunde: „Păi, rutina mea de dinaintea loviturii constă
din faptul că mă uit la steag și la iarbă. Blochez toate obstacolele care mi-ar veni în minte – gropile de nisip, bălțile de pe
teren – și apoi, înainte să lovesc mingea, vizualizez felul de lovitură a mingii pentru ca ea să ajungă pe iarbă, după care lovesc mingea cu crosa”. Marii jucători de golf vorbesc despre a
fi în zona potrivită, despre cum, dintr-o dată, iarba pare uriașă
și steagul pare înalt de o milă și cupa de doi metri, spunând că
au această vizualizare care pare ceva de genul misticismului
oriental, un fel de abordare budistă a jocului de golf. Ei te sfătuiesc să alungi din mintea ta orice gânduri negative și să îți
însușești gândirea pozitivă.
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Dacă ești jucător amator de golf, probabil că te așezi
lângă mingea ta, te uiți la iarbă și observi că între mingea ta și
steagul unde trebuie să duci mingea este un lac imens. Și probabil că ultimul lucru la care te-ai gândit înainte să lovești
mingea cu crosa a fost: „Nu o da în apă”. Dar apoi ce s-a petrecut? Ai reușit să o dai în apă. De ce? Pentru că lovitura care
a trimis mingea în apă este una pe care știi cum să o faci. Creierul tău știe cum să lovească acea minge, iar tu ți-ai adus
aminte de asta. Oamenii numesc asta vizualizare negativă.
Ți se pare că este un soi de misticism? Nu. Oamenii de
știință înțeleg că există o dimensiune fiziologică asociată activității fizice, care face legătura între creier și reacțiile trupului
nostru.
Aceste lucruri n-au nimic de-a face în particular cu gândirea creștină, cu excepția faptului că noi, creștinii, putem face
un pas înapoi și să privim cu uimire cât de minunat am fost
creați. Ce resursă enormă le-a dat Dumnezeu făpturilor pe care
El le-a creat cu creier. Am analizat până aici relațiile fizice, pentru că noi nu trăim doar în mințile noastre. Noi jucăm fotbal,
cântăm la pian, jucăm golf, mergem pe stradă, ne plimbăm cu
bicicletele – suntem implicați neîncetat în activități fizice pentru că noi nu avem doar o minte, ci și un trup.
Cineva m-a întrebat odată dacă un sentiment poate crea
un gând sau dacă gândul creează sentimentul? Răspunsul meu
simplu la această întrebare este da. Lucrurile pot să aibă loc în
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ambele sensuri, și nu trebuie să fim experți în neurologie ca să
înțelegem asta. Trăim tot timpul asta. Gândește-te un pic. Ai
un simț fizic în stomac, pe care îl numești durere de stomac,
de foame. Și, ca rezultat al acelui simțământ, ce se petrece? Ce
îți vine în minte? „Mi-ar plăcea să iau masa acum”. În acest
caz, gândurile tale sunt un răspuns la simțământul fizic.
Pe de altă parte, dacă stai și te gândești la ce ai de făcut
mâine și la orice se poate întâmpla rău, înainte de a-ți da bine
seama, începi să simți ca niște fluturi prin stomac sau o durere
de cap. Trupul răspunde fizic la gândurile tale. Aceasta este
ceea ce noi numim „reacție psihosomatică”, adică o interacțiune între minte și trup.
Așa cum am spus deja, unii oameni vor să înțeleagă
mintea ca și cum ea ar fi total deconectată de trup, iar alții vor
să explice mintea și gândirea ca și cum acestea n-ar fi altceva
decât un simplu răspuns fizic. Creștinismul respinge ambele
opțiuni tocmai enumerate. Noi credem că între gând și acțiune, între gând și simțământ există o interacțiune puternică.
În secolul al XVII-lea, odată cu începutul epocii raționalismului, matematicianul francez René Descartes a fost absorbit de o întrebare despre cauzalitate: Ce legătură și raport
există între gând și acțiune? Cum pot să mă gândesc să ridic
scaunul din fața mea, după care să trec la acțiunea respectivă?
Sau cum se face că acțiunile fizice produc sau stimulează gândurile?
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Aceasta nu este o chestiune simplă, pentru că noi credem despre ceea ce este fizic, material, alcătuit din lucruri
cantitative. Noi credem că există o deosebire fundamentală
între domeniul fizic și cel mental. Ele pot fi conectate, pot fi
înrudite, dar nu sunt unul și același lucru. Un gând nu poate fi
cântărit. El nu ocupă spațiu. El nu poate fi măsurat. El nu este
ceva fizic. Astfel, noi facem o deosebire între materie și gânduri, chiar dacă înțelegem că ele pot fi reciproc înrudite. Un
gând poate produce un răspuns de natură materială, iar un răspuns de natură materială poate da naștere unui gând.
Acestea au fost chestiunile pe care Descartes, ca filozof
și matematician, s-a străduit să le înțeleagă, iar el a dezvoltat o
teorie denumită interacționism. El a spus că există un soi de
interacțiune între gând și materie, între minte și trup. Dar în
încercarea lui de a determina felul cum un gând se transformă
în acțiune, Descartes a făcut o deosebire între ceea ce el a denumit „extensie” și „non-extensie”. El a făcut această deosebire pentru a indica diferența dintre materie și minte. Ceea ce
este fizic are întotdeauna un anume grad de extensie. El
ocupă spațiu și are greutate. Ceea ce este mental nu are nici
greutate, nici mărime.
Așadar, cum ajungi dintr-un tărâm în celălalt? Aceasta
este una dintre cele mai mari taine ale vieții umane. Descartes
a sugerat teoria că punctul de tranziție dintre gând și acțiune
se află în glanda pineală de la baza creierului. Argumentul lui
era bazat pe matematică. El a spus: „Trebuie să existe un

20
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punct de trecere între extensie și non-extensie”. Lui i-a plăcut
cuvântul punct pentru că, teoretic, pe o linie poți avea un număr infinit de puncte, fiindcă un punct ocupă spațiu, dar nu
are dimensiuni. El nu este nici pește, nici pasăre. El nu este
nici pură extensie, nici pură non-extensie. Descartes dorea să
definească o categorie complicată de lucruri, astfel încât să
poată spune: „Există un loc unde se face tranziția între cele
două tărâmuri”. În realitate, însă, nici până azi nu știm cum
are loc această interacțiune.
Și tocmai pentru că nu știm cum are ea loc, unii încearcă
să respingă ideea că ea ar avea loc. Dar noi știm că este o diferență între trup și minte. Știm că suntem responsabili pentru
gândurile noastre și că acțiunile noastre sunt strâns legate de
gândirea noastră. Nu avem nevoie de Descartes sau de cercetările neurologice moderne ca să înțelegem că, așa cum gândește omul în inima lui, așa este el (Prov. 23:7, KJV). Noi
trăim în practică, în viețile noastre fizice, gândurile cele mai
adânci din mințile noastre. Iată de ce avem nevoie de minți
transformate ca să avem vieți transformate.

Capitolul 3

CUM CUNOȘTI?
Cândva am văzut un autocolant care spunea: „Joc golf,
deci mint”. Acest autocolant comic era o reformulare a faimoasei fraze a lui René Descartes, despre care am discutat pe
scurt în capitolul precedent. Formula faimoasă a lui Descartes era cogito ergo sum: „Gândesc, deci exist”. Sigur că poți
veni cu întrebarea: De ce să își cheltuie un filozof timpul sau
efortul ca să își dovedească existența? De ce să aibă nevoie un
om ca Descartes să trudească pentru a-și dovedi afirmația?
Un curent filozofic oarecum ezoteric, denumit solipsism, apare periodic în istoria occidentală. Solipsismul este
ideea că toată realitatea este o iluzie sau o proiecție a imaginației noastre. El ridică întrebarea filozofică: Cum știu, de
exemplu, că tu ești real, nu doar rezultatul imaginației mele
sau un personaj din visele mele? Și lucrurile sună chiar mai
bizar când se pune următoarea întrebare: Cum pot ști că nu
sunt un personaj dintr-un vis de-al tău? Noi știm că visele
noastre pot fi uneori atât de intense și grafice, încât după ce
ne trezim, nu suntem siguri dacă ceea ce am visat a fost real
sau imaginar. Unii filozofi au afirmat că nu poți fi sigur de
propria existență.
21
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În vremurile noastre ne întâlnim frecvent cu ideea că
trăim într-o epocă a relativismului și că adevărul obiectiv sau
absolut nu există. Prin relativism, ni se spune că adevărul este
subiectiv sau o chestiune de preferință personală, și că nu
există o realitate obiectivă sau factuală.
O astfel de afirmație este devastatoare pentru creștinismul istoric, pentru că el este bazat pe anumite afirmații despre
care noi credem că sunt adevărate în sens absolut, precum existența lui Dumnezeu și afirmațiile cu rol de adevăr din Noul
Testament. Noi nu spunem că învierea lui Hristos a fost un
lucru subiectiv, pe care ai putea să îl crezi sau nu în funcție de
preferințele personale, ci o considerăm o realitate obiectivă
care cere un răspuns din partea fiecărei ființe omenești.
Dar când trăiești într-o societate în care oamenii spun
că nu există adevăr sau obiectivitate, și că nu putem ști nimic
cu orice grad de certitudine, apare Descartes și încearcă să demonstreze că cel puțin o premisă este indubitabilă, și că ea
poate fi dovedită obiectiv. Desigur, Descartes nu a trăit în secolul al XXI-lea. El a trăit în secolul al XVII-lea, fiind considerat în general cea mai importantă portavoce a școlii de gândire raționaliste, care a apărut și a dominat gândirea occidentală în acea perioadă.
Marea turnură din lumea gândirii de dinaintea lui Descartes fusese Reforma protestantă din anii 1500. Dincolo de
disputele ei despre îndreptățire, autoritatea Bibliei și așa mai
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departe, Reforma din secolul al XVI-lea a avut un impact
uriaș în modelarea societății, întrucât a contribuit la colapsul
unității creștine și a autorității de monolit a Bisericii.
Din primele secole și până în Evul Mediu, în viața Bisericii se dezvoltase o axiomă anume care a fost surprinsă întro scurtă expresie din limba latină, fides implicitum. Poate că
ai auzit oameni spunând, „vreau să ai implicit încredere în
mine”. Ce sens are aceasta? Sensul este că vreau să ai încredere
în mine fără să îți pui întrebări, fără să comentezi, fără o atitudine rebelă. Trebuie să îmi recunoști autoritatea ca învățător, și vreau să crezi ce spun pentru că așa zic eu. Părinții se
poartă uneori în felul acesta față de copiii lor după ce devin
obosiți de întrebările repetate „de ce” ale copiilor lor. Părinții
încearcă cu răbdare să își explice deciziile, dar după șase sau
șapte „de ce”-uri, în final ei apelează la răspunsul „pentru că
așa zic eu”. În acel moment, părinții cer o predare sau o supunere a copilului în sensul în care acel copil trebuie să își creadă
părintele pur și simplu pe cuvânt.
Poate părea extrem de arogant ca o biserică să se aștepte
de la membrii ei să se supună învățăturilor bisericii respective
printr-o credință implicită. Dar deși infailibilitatea Bisericii nu
a fost definită până în anii 1870, ideea era deja aplicată în practică. Desigur că, dacă Biserica ar fi infailibilă când vine cu învățături despre lucruri de fide, dacă Biserica are harul lui Dumnezeu care să facă așa încât învățăturile ei să fie infailibile,
atunci n-ar fi cu totul potrivit ca omul să i se supună implicit?
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Haideți să analizăm această idee în afara tărâmului eclesial, pe care îl vedem ca pătat de corupția omului, și să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu. Oare ar trebui ca un om rațional, care gândește, trebuie să aibă o credință implicită față de
tot ceea ce spune Dumnezeul cel atotputernic? Sau ai putea
spune: „Nu-mi pasă cine ești Tu, Creatorul. Vreau să văd ce
anume Îți dă această autoritate”? Când Dumnezeu arată ceea
ce Îi dă autoritate, știi că El este Dumnezeu și știi că acest Dumnezeu este omniscient și veșnic. Dacă te-ai întâlni cu cineva despre care ai fi convins că este veșnic, știe totul, că este atoate-neprihănit, și că a afirmat ceva față de tine, ai crede acea ființă?
Orice altceva am manifesta față de Dumnezeu în afara
unei fides implicitum ar fi un lucru arogant. Dacă am ști că
Dumnezeu este Cel care vorbește, ce ființă ar avea vreun
drept să atace veridicitatea lucrurilor care ies din gura lui
Dumnezeu? Așadar, nu este o chestiune de credință oarbă
pentru creștini să își pună încrederea în Dumnezeul cel viu,
când Dumnezeu vorbește despre lucruri pe care nu le putem
cuprinde cu intelectul nostru limitat. Iată de ce oamenii cred
uneori ideea că acea credință care se manifestă în viața creștină ar fi ceva gratuit sau irațional, care ar ilustra o slăbiciune
de natură psihologică din noi, și că singura cale prin care putem afirma existența a ceva este să avem o dovadă nemijlocită
și demonstrativă a acelui lucru.
Ceea ce Descartes încerca să facă era aceasta: Dacă pu-
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tem demonstra existența obiectivă a lui Dumnezeu, atunci însăși existența Lui influențează felul cum interpretăm totul în
acest Univers. Dacă vezi o plantă crescând sau un proces
având loc într-un laborator, și ai ști că Dumnezeu nu există,
felul cum înțelegi sensul creșterii acelei plante sau etapele acelei activități particulare va fi determinat radical de acea axiomă că Dumnezeu nu există. Pe de altă parte, dacă știi că
există un Dumnezeu transcendent și veșnic, Creatorul tuturor lucrurilor și Cel care guvernează peste toate lucrurile și
rânduiește tot ce se petrece în Univers, felul cum înțelegi acea
plantă – și felul cum înțelegi viața însăși – este fundamental
diferit. Iată de ce gândirea fiecărui om este fie teocentrică –
adică avându-L pe Dumnezeu în centru – fie antropocentrică, adică avându-l pe om în centru. Nu există nicio premisă
mai importantă decât cea a existenței lui Dumnezeu.
Dacă înțelegem că Dumnezeu există și că El este veșnic
și omniscient, și dacă ajungem la convingerea că Scriptura
este Cuvântul Lui, atunci ar fi irațional să ne supunem învățăturii Scripturii? Dacă este adevărat că acesta este Cuvântul
Lui și, așa cum Isus a spus, „Cuvântul Lui este adevărul”, nar fi o nebunie să nu ne supunem fiecărui cuvânt care iese din
gura Lui?
Evident, marea controversă devine acum aceasta: Este
oare acesta Cuvântul Lui? Eu înțeleg povara apologeticii creștine de a aduce dovezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
Dar o spun iarăși, dacă ești convins prin dovezile obiective că
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ea este Cuvântul lui Dumnezeu, ce nebunie trebuie să fie să
ataci veridicitatea celor spuse de ea! Dacă ea este Cuvântul lui
Dumnezeu, atunci trebuie să fie adevărată, iar dacă este adevărată, trebuie să i te supui.
Dar în secolul al XVI-lea, după colapsul unității Bisericii, a autorității papale și a conciliilor ecleziale, oamenii se
străduiau să înțeleagă acest concept al unei credințe implice
în învățătura Bisericii. Oamenii tot mai credeau într-o încredere implicită în Dumnezeu, dar întrebarea era aceasta: Ce
spune Dumnezeu și ce înseamnă asta? Cele mai luminate
minți ale Bisericii din secolul al XVI-lea s-au implicat într-un
mare conflict legat de afirmațiile teologice cruciale.
Pe măsură ce omenirea a înaintat către secolul al XVIIlea, întrebarea elementară a fost: Cum pot ști ce este adevărat?
Și dintr-o dată, filozofia aruncă o nouă privire serioasă către
chestiunea epistemologiei. Epistemologia este studiul întrebărilor simple: Cum știm ceea ce știm? Cum ajungem la credințele pe care le susținem? Sunt ele ceva gratuit, nu au nicio
temelie, sau există un fel de temei obiectiv al adevărurilor pe
care le afirmăm?
Totul a avut loc ca și cum Biserica o lua de la capăt,
alături de filozofia occidentală, punând întrebarea pe care
Ponțiu Pilat I-a pus-o lui Isus la judecata Lui: „Ce este adevărul?” (Ioan 18:38). Și nu doar „Ce este adevărul?”, ci și
„Cum îl pot cunoaște?” Unii oameni au devenit cinici și au
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spus că adevărul nu poate fi cunoscut. Nu putem cunoaște nimic sigur. Ei bine, într-o astfel de situație a apărut Descartes.
Nouă ni se spusese din antichitate că nu merită să trăim
o viață fără să ne punem întrebări, și eu sunt de acord cu asta.
Cu toate acestea, mi se pare greu să găsesc mulți oameni care
să își aducă filozofiile și convingerile religioase sub lupa microscopului și să se întrebe: „De ce cred ceea ce cred? Cred
aceste lucruri doar pentru că mi-au fost transmise de părinții
mei sau de comunitatea în care am crescut?”
De ce crezi ceea ce crezi? Ceea ce crezi determină felul
cum trăiești. Aceasta este o întrebare foarte importantă pe
care să ți-o pui, mai ales dacă te consideri creștin, pentru că
există un sens real potrivit căruia suntem chemați să ne apărăm crezul, nu doar față de semenii noștri, ci și față de noi înșine, fiind chemați să ne maturizăm în credința noastră. Pavel
ne spune să fim prunci în ce privește răutatea, dar adulți la
minte (1 Cor. 14:20), ceea ce înseamnă că trebuie să ne folosim mințile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ca să vedem care
este temelia adevărurilor pe care pretindem că le credem.
Acest lucru nu ar trebui să ne înspăimânte, ci să ne încurajeze.
Cu cât cercetăm mai atent informațiile din Scriptură, cu atât
mai uimiți vom fi de armonia și profunzimea ei.

Capitolul 4

MINTEA ȘI SIMȚURILE
Am analizat până acum câteva dintre chestiunile fundamentale legate de cunoaștere, care i-au preocupat pe gânditorii creștini și pe filozofii din secolul al XVII-lea. Mai specific, am analizat lucrarea matematicianului francez iezuit
René Descartes, care este cunoscut pentru sloganul lui, cogito
ergo sum, adică „gândesc, deci exist”.
Am analizat de ce un om cu abilitatea intelectuală a lui
Descartes ar aloca atât de mult timp încercând să își dovedească propria existență. Un rezultat al problemelor colapsului autorității, în particular cel care s-a petrecut în Biserica secolului al XVII-lea, a fost că au apărut întrebări precum:
Cum pot ști dacă ceva este adevărat? Cum pot avea încredere
în orice fel de cunoaștere pe care am primit-o de la învățătorii
mei, de la experții în diferite domenii? Aceasta a fost o perioadă de timp când o atenție deosebită i-a fost acordată științei
epistemologiei, care studiază întrebarea – Cum pot cunoaște
orice lucru?
Descartes și-a început pelerinajul intelectual declarând
război prezumțiilor gratuite. El a spus: „Am de gând să mă
îndoiesc de orice lucru pe care l-am învățat vreodată. Vreau
29
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să mă îndoiesc de orice lucru de care mă pot îndoi. Nu vreau
să cred nimic fără dovezi”.
Desigur, au fost câteva lucruri pe care el le-a crezut ca
atare, lucruri pe care nu le-a abandonat total, dar procesul
adoptat de el a fost unul riguros și sistematic. El a tratat totul
în felul următor: „Cum aș putea fi sigur de ceva pe care îl observ cu ochii, îl aud cu urechile sau îl gust cu limba? Cum pot
fi sigur de vreun lucru pe care îl percep cu simțurile?”
În zilele noastre, societatea noastră tinde să spună că,
dacă nu percepem un lucru cu simțurile, nu putem avea nicio
certitudine legată de veridicitatea lui. Noi spunem: „Vreau să
îl văd, să îl ating, să îl gust, să îl miros”, și așa mai departe. Noi
vrem dovezi fizice, tangibile, care se simt, pentru a crede
orice. Dar Descartes a spus: „Eu voi supune testului chiar abilitatea mea de a percepe”.
Și el a testat acest lucru pe două niveluri diferite. Pe de
o parte, Descartes s-a focalizat pe ceea ce noi am numi problema subiect-obiect (vom analiza cealaltă problemă în capitolul următor). Tu, ca o persoană vie, care respiră și gândește,
ești un „subiect”, și tot ce există în afara ta sunt numite „obiecte”. Dacă te uiți la mine, eu sunt un obiect al cunoașterii
tale. Și chiar dacă, pentru mine, eu sunt un subiect, când eu
mă uit la tine, tu ești un obiect pentru percepția mea.
Întrebarea care s-a pus în această problemă subiect-obiect a fost următoarea: Cum pot ști sigur că lumea exterioară,
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lumea obiectivă, lumea care există în afara minții mele, există
cu adevărat, așa cum o percep eu? Aceasta nu este o întrebare
neînsemnată. Noi ne întrebăm: Cât de precisă este percepția
mea asupra realității? Este totul așa cum pare, așa cum percep
eu, sau există un soi de distorsiune construită în mintea mea,
care are loc în această tranziție de la lumea exterioară la mintea
mea? Ideile mele se află în mintea mea, iar ideile mele despre
tine nu sunt obținute printr-o legătură directă între mintea
mea și mintea ta. Singura cale prin care pot ajunge în mintea
ta este dacă tu alegi să îmi spui ceva sau să îmi descoperi ceva
care se află în mintea ta. Iar tu faci asta în modalități variate.
Poți să îmi transmiți ceva prin felul în care te porți. Poți să o
faci verbal. Poți să îmi transmiți ceva în scris. Dar pentru ca
eu să ajung în contact cu acel lucru, trebuie să îmi folosesc
unul sau mai multe dintre cele cinci simțuri. Trebuie să citesc
cu ochii mei, să aud cu urechile mele sau, dacă aș fi orb, să pot
citi cu degetele în braille, dar o anumită parte a trupului meu
trebuie să fie implicată în acest proces de comunicare dintre
noi. Așadar, trupul este tranziția ta personală către lumea din
jurul tău. Trupul tău constituie calea prin care ajungi de la
mintea ta la lumea exterioară.
Acest lucru a fost înțeles clar de scriitorii Bibliei. De
exemplu, Petru a spus: „nu întemeindu-ne pe niște basme
meșteșugit alcătuite”. Altfel spus, nu v-am scris lucruri fictive, lucruri născocite în imaginația noastră. „În adevăr, v-am
făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus
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Hristos... ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui” (2 Petru 1:16). Sau ne gândim la Toma care, având
îndoieli, a spus după învierea Domnului: „Dacă nu voi vedea
în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul
meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în
coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20:25). Toma cerea ceea ce
noi am numi azi o dovadă empirică – adică o dovadă întemeiată pe percepția senzorială, pe a vedea, gusta, atinge, auzi etc.,
astfel ca mintea (potrivit acestei teorii) să nu adopte sau să nu
accepte ca adevărate lucruri care nu pot fi verificate sau dovedite prin cele cinci simțuri.
Descartes schimbă apoi regulile din cauza acestei probleme a subiectului și obiectului. El a spus că această percepție senzorială nu este cea mai înaltă formă de dovadă sau metoda preferată de a ajunge la certitudine; el a spus chiar că este
o cale inferioară către adevăr. El nu deplângea și nici nu nega
utilitatea simțurilor, ci încerca să arate limitele cunoașterii
adevărului doar prin intermediul simțurilor. Din nou, când
privești la ceva, cum poți fi sigur că ochii nu îți joacă feste? Și
cum rămâne cu mirajele sau halucinațiile?
O discuție fascinantă a avut loc în secolul XX la Harvard, când Timothy Leary făcea experimente la facultatea de
psihologie, folosind medicamente halucinogene. S-a descoperit că el introducea în aceste experimente o substanță chimică denumită LSD, și a dat de probleme. A fost chemat la
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judecată pentru că era ceva ilegal să folosești medicamente halucinogene în meseria lui.
În apărarea sa, Leary a popularizat cuvântul psihedelic.
Leary a spus că, atunci când cineva este sub influența medicamentului LSD, percepția minții asupra realității nu este distorsionată, ca în cazul unui medicament halucinogen, ci mai degrabă este îmbunătățită. Cu alte cuvinte, el spunea că LSD țiar da o imagine mai precisă despre ce se află în afara ta decât ai
avea-o fără LSD. Artiștii și muzicienii au dat mărturii spunând
că au văzut nuanțe, armonii, culori și game pe care nu fuseseră
niciodată în stare să le perceapă cu o asemenea acuitate.
Dar ceea ce ne interesează pe noi, dintr-o perspectivă
epistemologică, este următorul lucru: Cine poate dovedi că
Leary greșește? Cum știi că realitatea este așa cum o percepi?
De exemplu, știm că există limite ale percepției noastre senzoriale.
Știm că unele animale au dezvoltate anumite simțuri
mai mult decât le avem noi. De exemplu, unele animale au un
simț olfactiv mult mai dezvoltat decât noi. Ele pot detecta și
urmări lucruri care se găsesc la kilometri distanță doar prin
simțul olfactiv. Câinii pot auzi sunete la frecvențe pe care noi
nu le putem auzi – de exemplu, sunetele emise din fluierele
pentru câini.
Dar Descartes ar fi spus: „Cum știi că aceasta nu este
decât parte dintr-o uriașă distorsiune? Cum știi că lunaticul

34

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

din spitalul de nebuni nu are o percepție acurată, iar noi, ceilalți, nu percepem realitatea cum este ea?” Sau să zicem că altcineva intră în discuție. Cum știi că ceea ce tu crezi că vezi
sau auzi nu este o șmecherie concepută de diavolul? Descartes
ar arăta cu degetul către astfel de lucruri, cum a fost apariția
mediumului din Vechiul Testament, care l-a înfățișat pe Samuel înaintea lui Saul (1 Sam. 28). Oare are diavolul cu adevărat abilitatea de a-l produce pe Samuel, sau a fost doar o iluzie? Cum știi care este adevărul? Astfel, Descartes a luat în
considerare posibilitatea ca Satana să fie marele înșelător, care
face cumva ca oamenii să ajungă la o cunoaștere distorsionată
a adevărului.
Descartes a parcurs un proces riguros prin care s-a îndoit de orice putea să se îndoiască. Cei în autoritate nu se puneau de acord, așa că nu putea apela la ei. Cum putea ști orice
lucru cu certitudine? El a spus: „Există un singur lucru de
care nu mă pot îndoi fără să afirm în același timp că mă îndoiesc de el, și acela este că nu mă pot îndoi că mă îndoiesc, pentru că, pentru a mă îndoi de faptul că mă îndoiesc necesită să
mă îndoiesc că mă îndoiesc. Așa că, dacă mă îndoiesc că mă
îndoiesc, în mod sigur mă îndoiesc. Iar dacă mă îndoiesc de
asta, am dovedit acest lucru”.
Singurul lucru pe care el îl știa sigur era că se îndoia. Iar
dacă știa acel lucru cu siguranță, atunci știa și altceva: ca să te
poți îndoi, îndoiala însăși este un fel de a gândi. Ea cere conștiența de sine. Aceasta nu este doar o furnicătură în deget, ci
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o negație din mintea mea, din gândirea mea. Așa că, dacă mă
îndoiesc, trebuie să gândesc. Dar poate că mă pot îndoi de
faptul că gândesc, dar pentru a mă îndoi că gândesc, eu gândesc. Trebuie să gândesc că nu gândesc. Așa că, deși eu cred
că nu gândesc, ce fac de fapt? Gândesc. De aceea, indiferent
cum ajung aici, nu pot scăpa de adevărul indubitabil că gândesc, iar gândul trebuie să aibă un gânditor. Prin urmare, Descartes a spus: „Dacă mă îndoiesc, gândesc. Dacă gândesc,
exist. Dacă gândesc, sunt. Știu că gândesc, cogito. Gândesc,
deci exist”.
Dar Descartes nu făcea toate aceste lucruri doar ca să îi
dovedească lumii că René Descartes exista. Ceea ce el căuta
era un punct de plecare pe drumul către certitudine, o cale
către adevăr care contează cu adevărat pentru oricine. Ei căuta un temei rațional, intelectual, nu pentru afirmarea existenței lui Descartes, ci a lui Dumnezeu.
Evident, de ce să trecem prin aceste artificii intelectuale
ca să ajungem la o concluzie pe care majoritatea dintre noi o
considerăm automat și fără semne de întrebare ca un dat al
experienței noastre de viață? Nici măcar marele Immanuel
Kant nu a încercat să dovedească existența de sine. El s-a referit la percepția transcendentală a ego-ului: nu te poți percepe
ca un eu. Nu te poți vedea pe tine, eul tău cel mai lăuntric,
dar nu poți nega existența lui, pentru că face parte integrantă
din percepția ta de sine.
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Descartes încerca să indice că toată gândirea începe
prin conștientizarea de sine. Astfel, din perspectivă creștină,
noi trebuie să ne punem întrebarea: Cum include percepția
noastră de sine și cum se raportează ea nu doar la conștientizarea de sine, ci și la conștientizarea pe care o avem legat de
Dumnezeu?
Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări
cu care se poate lupta un creștin, și către ea ne vom îndrepta
atenția în cele ce urmează.

Capitolul 5

DOUĂ FELURI
DE CUNOAȘTERE
După procesul riguros de îndoială al lui René Descartes, el a ajuns la axioma sa fundamentală: „Gândesc, deci
exist”. Motivul care stătea în spatele acestui proces a fost umblarea lui Descartes după certitudine. El voia să găsească un
temei pentru care să poată cunoaște ceva cu certitudine.
Mare parte din lupta lui s-a dus cu chestiunea gradului
de certitudine ce poate fi atins pe două căi diferite de cercetare. Există abordarea deductivă sau formală a adevărului.
Apoi există abordarea inductivă sau materială, ori, așa cum
este denumită uneori mai tehnic în filozofie, abordarea empirică. Abordarea empirică are de-a face cu căutarea cunoașterii
prin simțuri.
Istoric vorbind, metoda științifică este una care stă pe
ambele picioare, cel deductiv și cel inductiv, sau ceea ce am
putea denumi formal și material, sau rațional și empiric. Noi
avem câteodată tendința de a crede că întreaga investigație
științifică se bazează eminamente pe percepția senzorială, pe
cunoașterea pe care o căpătăm prin simțuri. Omul de știință
37
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pasionat este preocupat de strângerea datelor, de studiul în
laborator al modelelor comportamentale ale diferitelor lucruri, și de testarea teoriilor lui prin diferite experimente pentru a-și verifica teoriile pe cale empirică, adică pe baza datelor
sau a dovezilor observabile sau măsurabile. Aceasta este partea inductivă a metodei științifice.
Procesul inductiv trece de la particular la universal și de
la fragmente de date la legi. Noi putem observa și înregistra
observațiile noastre, incidentele particulare sau exemple ale
unor lucruri. De exemplu, putem să ne uităm la zece veverițe
și să vedem că toate au cozi stufoase. Apoi ne putem extinde
studiul la o sută de veverițe, și să vedem că toate au cozi stufoase, apoi putem să extindem observațiile la o mie sau o sută
de mii de veverițe, și să descoperim că toate au cozi stufoase.
În felul acesta, noi strângem suficiente date pentru a face prezumția că trăsătura fizică a cozii stufoase este o parte integrantă a trupului veverițelor, astfel că enunțăm o lege care
spune că toate veverițele au cozi stufoase.
Numai că avem câteva probleme legate de această lege.
Prima problemă peste care dăm ține de acea veveriță peste
care a trecut o mașină de tuns iarba și căreia i-a tăiat coada,
sau de acea veveriță care are un fel de defect genetic, astfel că
s-a născut fără o coadă stufoasă. Dar dincolo de aceste anomalii, avem cealaltă problemă a investigației limitate. Niciun
om nu a avut vreodată posibilitatea de a studia fiecare veveriță
care există sau a existat, astfel că nu putem avea niciodată o
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cunoaștere exhaustivă, cuprinzătoare, a tuturor veverițelor.
Cu toate acestea, știința nu așteaptă până ce noi am putea cerceta fiecare aspect particular imaginabil înainte de a face afirmații cu acoperire universală.
Beneficiul cercetării inductive pentru știință este că ea
limitează speculațiile sau teoretizarea ciudată. Cineva ar putea spune: „Eu cred în existența strigoilor și a oamenilor pitici
făcuți din copaci verzi, care trăiesc pe cealaltă parte a lunii”.
Iar eu pot replica: „Ce dovadă ai pentru asta?” Iar el va spune:
„Am văzut un strigoi”. Apoi descoperim alți 15 oameni care
spun că au avut și ei întâlniri cu strigoi. Așa că o echipă de oameni de știință se apucă să studieze acest fenomen, iar ei descoperă că dovezile încep să se evapore. Apoi omul acela spune:
„Dar strigoii mei au o anumită trăsătură. Ei sunt alergici la oamenii de știință și la toate echipamentele de cercetare științifică, așa că dispar imediat ce văd un om de știință apropiinduse de ei”. Evident că un astfel de argument este suspect.
Din nou, putem spune că analiza inductivă este chiar
inima și sufletul cercetării științifice moderne. Ea constă în
colectarea de date. Ea face observații și măsurători atente,
chiar folosindu-se de echipamente sofisticate, scopul fiind
acela de a cerceta elementele particulare astfel încât să putem
învăța o mulțime de lucruri despre acestea, în timp ce noi căutăm să ajungem apoi la reguli sau legi generale. Noi știm că
unul dintre obiectivele științei moderne este abilitatea de a prezice rezultate. Acest lucru este aplicabil anumitor tratamente

40

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

medicale pe diferite grupuri de oameni care suferă având
simptome diferite. Știm că fiecare individ din lume este unic
într-o anumită măsură și că nu toți vor răspunde exact în același fel la un tratament medical anume. Dar doctorii trag concluzii pe baza cercetării inductive.
Partea deductivă a metodei științifice se ocupă de concluziile la care ajungi sau de deducțiile pe care le faci plecând
de la datele pe care le colectezi și le observi, și de la experimentele cu acele date. Deducția are de-a face cu analiza rațională
a datelor.
Știința aplică deopotrivă regulile deducției și ale inducției, astfel că ea afirmă că efortul de a cunoaște nu implică
doar simțurile, ci și mintea. Iar ceea ce noi numim metodă
științifică nu este atât de diferit de felul în care Scriptura ne
vorbește. Așa cum am notat în capitolul precedent, Biblia se
referă la lucruri care au loc în lumea exterioară, perceptibilă.
Petru a spus că ei nu propovăduiau basme iscusit meșteșugite
pe care oamenii le-ar țese din imaginația lor speculativă, ci ei
au propovăduit acele lucruri pe care le-au văzut cu ochii lor și
le-au auzit cu urechile lor (v. 2 Petru 1:16).
Cu alte cuvinte, Biblia prezintă narațiune după narațiune ceea ce oamenii au văzut sau au observat în realitate. Adică
învierea lui Isus nu ne este prezentată în Noul Testament ca o
ficțiune sau ca o posibilitate teoretică, abstractă. Pretenția scriitorilor biblici este că o mulțime de martori oculari au dat
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mărturie că L-au văzut pe Isus murind și că, după trei zile, Lau văzut înviat din morți, astfel că mare parte din mărturia
Scripturii ține de observația empirică.
Dar odată ce am observat ceva în lumea exterioară, perceptibilă, întrebarea evidentă care se ridică este aceasta: Ei, și?
Ce sens au toate acestea? Care este sensul tuturor acestor lucruri? Acesta este punctul în care mintea este implicată acum
activ în încercarea de a înțelege sensul datelor.
Și din nou, vedem că metoda științifică include ambele
elemente. La suprafață, ar părea că Descartes elimina jumătate din ea, anume partea inductivă, pentru că el se îndoia de
orice lucru pe care îl percepea. El a spus: „Nu pot ști niciodată
sigur că simțurile mele nu mă înșeală”. Aceasta este problema
subiect-obiect pe care am analizat-o în capitolul precedent.
Cealaltă problemă este că noi nu putem avea niciodată
o certitudine absolută despre vreun lucru pe baza simțurilor.
Înseamnă asta că eu nu pot avea o certitudine absolută despre
veridicitatea a ceva ce văd cu ochii mei? Cum rămâne cu dictonul „a vedea înseamnă a crede”? Dacă m-aș fi aflat în fața
unui mormânt în dimineața de Paști și L-aș fi văzut pe Isus
ieșind din mormânt în starea Sa înviată, oare n-aș deveni absolut convins de învierea Lui?
Cu siguranță că noi punem mare greutate pe ceea ce
vedem cu ochii noștri sau auzim cu urechile noastre. De-a
lungul anilor de experiențe personale, am ajuns să investim o
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credibilitate mare în experiențele personale de viață, adică nu
doar în ceea ce simțim, ci în ceea ce observăm cu ochii noștri
și auzim cu urechile noastre.
Când eu vorbesc despre certitudine absolută, folosesc
acest termen în sensul lui filozofic. Certitudinea absolută se
referă la ceva ce nu poate fi pus sub semnul îndoielii din
punct de vedere rațional. Dar noi știm că martorii oculari pot
greși și că nu toate mărturiile unor astfel de persoane sunt infailibile; oamenii cred că văd anumite lucruri care, de fapt, nu
există. Dar dacă o sută de mii de oameni cad cu toții de acord
că au văzut un anumit eveniment într-o anumită zi, este
foarte improbabil ca toți să aibă o iluzie optică sau o halucinație. Dar teoretic, este oare posibil ca o sută de mii de oameni
să aibă o halucinație simultan? Da, deși trebuie spus din nou
că acest lucru este extrem de improbabil.
Noi ne confruntăm cu această problemă a dovezilor la
tribunale, mai ales când vorbim despre îndoielile rezonabile.
În cadrul proceselor, partea care acuză trebuie să vină cu dovezi care trec dincolo de îndoielile rezonabile. Asta nu este totuna cu a aduce dovezi indubitabile. Poți avea îndoieli despre
orice vrei, cu excepția faptului că te îndoiești, pentru că îndoiala pe care o ai dovedește că te îndoiești. Dar tocmai asta încerca Descartes să explice. El a spus că există limitări intrinsece în partea empirică a cunoașterii. Nu putem avea niciodată certitudine absolută prin intermediul simțurilor noastre.

CAPITOLUL 5. DOUĂ FELURI DE CUNOAȘTERE

43

Bun, dar oare putem avea certitudine absolută în ceva?
Descartes spune că da, în tărâmul formal, deductiv. În tărâmul
rațional, putem avea certitudine absolută, rațională. Acest lucru ne conduce la silogismul standard: „Toți oamenii sunt muritori. Socrate este om. De aceea, Socrate este muritor”.
Putem cunoaște prima premisă în sens absolut, anume
că „toți oamenii sunt muritori”? Nu, pentru că nu i-am analizat pe toți, nu-i așa? Se poate ca fiecare ființă care a trăit până
în acest moment să fi fost muritoare, dar această generație de
oameni să fie prima din istorie care să fie nemuritoare. Desigur că acest lucru este foarte improbabil, dar singura cale prin
care poți ști cu o certitudine filozofică absolută că toți oamenii sunt muritori este cea postumă, adică toți oamenii trebuie
să moară.
Dar, pe baza datelor și a probabilității maxime, noi presupunem că toți oamenii sunt muritori și că Socrate era un
om. Poate că Socrate a fost rodul imaginației lui Platon. Poate
că Socrate a fost un extraterestru. Acestea sunt posibilități bizare, dar noi nu știm sigur că Socrate a fost un om. Dar iată
care este valoarea silogismului. Dacă toți oamenii sunt muritori, dacă această premisă este adevărată și dacă Socrate a fost
un om, dacă acea premisă este adevărată, atunci putem ști cu
o certitudine absolută că Socrate a fost muritor. Această parte
deductivă, formală, ne dă certitudinea unei concluzii absolute
care este dovedită demonstrativ din premisele ei. Acest lucru
devine crucial nu doar pentru cercetarea științifică naturală,
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ci și pentru cea teologică, după cum vom vedea.
Scopul meu nu este să stârnesc scepticism în mintea ta
despre ceea ce vezi, auzi și trăiești. De exemplu, eu cred și presupun că simțurile de care mă folosesc pentru a observa și auzi
ce se petrece în jurul meu sunt de încredere, chiar dacă ele nu
sunt perfecte și nici infailibile. Și cred că sunt moralmente responsabil să acționez potrivit percepțiilor pe care le am.
Noi nu vrem să plutim în derivă pe o mare de scepticism cinic în legătură cu știința și cu percepția senzorială. Așa
am fost făcuți ca ființe. După cum am văzut mai devreme,
singura tranziție, singura poartă de la mintea noastră către lumea din afara minții este cea a simțurilor. De aceea, eu îi acord
o importanță mare percepției senzoriale, așa cum face și Biblia, și cum face și știința. Cu toate acestea, trebuie să ținem
minte că percepția noastră senzorială are limitele ei.

Capitolul 6

LEGILE LOGICII
În continuarea studiului nostru despre creștin și minte,
vreau să mai fac câteva observații legate de importanța lucrării
lui Descartes în secolul al XVII-lea. Ne aducem aminte că,
după procesul lui riguros de a se îndoi de orice putea, el a concluzionat: „Gândesc, deci exist”. Explicația lui era că, pentru
a mă îndoi, trebuie să gândesc. Și ca să gândesc, trebuie să
exist. Iar dacă mă îndoiesc că gândesc, trebuie să gândesc ca să
mă îndoiesc. A mă îndoi că mă îndoiesc necesită să mă îndoiesc că mă îndoiesc. Așadar, oricum aș privi acest lucru, nu
pot scăpa de concluzia că mă îndoiesc, iar dacă mă îndoiesc,
gândesc, și dacă gândesc, exist.
Desigur că Descartes voia să ajungă la esența certitudinii, în care el nu prezuma nimic care să nu poată fi supus îndoielii. Numai că, pentru ca el să fie absolut de sigur că a
gândi însemna că există, a fost nevoit să prezume două principii strâns corelate.
Primul este legea non-contradicției. Această lege stipulează că A nu poate fi A și non-A în același timp și în aceeași
relație. Altfel spus, un lucru sau o afirmație nu poate fi ceea
45
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ce este și să nu fie ceea ce este, în același timp și în aceeași relație. Iar noi folosim simbolurile A și non-A ca pe un fel de prescurtare filozofică.
O persoană poate fi A și B în același timp. Un om poate
fi tată și fiu în același timp, dar nu în aceeași relație. Când
Descartes spunea „gândesc, deci exist”, el a plecat de la prezumția validității legii non-contradicției. El a presupus că,
dacă gândește, nu se află în situația să nu gândească în același
timp și în același fel. Nu poți să gândești și să nu gândești în
același timp și în aceeași relație. Nu poți să te îndoiești și să nu
te îndoiești în același timp și în aceeași relație. De aceea, el
pleacă de la prezumția validității unui principiu sau a unei legi
raționale, o formă rațională de gândire. Iată de ce noi îl denumim principiu formal.
Al doilea principiu pe premisa căruia a gândit Descartes este legea cauzalității, pentru că, atunci când el a spus,
„gândesc, deci exist”, el a prezumat că gândul necesită un gânditor sau că îndoiala necesită existența cuiva care să se îndoiască. Altfel spus, gândul este ceva care necesită o cauză antecedentă. Ceva trebuie să cauzeze acel gând; ceva trebuie să cauzeze acea îndoială. Descartes ar fi spus că această cauză era
existența lui.
Oamenii de azi ar putea crede că Descartes era naiv să
plece în secolul al XVII-lea de la prezumția validității principiului cunoscut ca legea cauzalității, pentru că știm că, în
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secolul următor, filozoful scoțian David Hume avea să vină
cu o critică detaliată la adresa cauzalității. Din nefericire, oamenii din zilele noastre pot să stea liniștiți cu ideea că nu mai
trebuie să prezume validitatea legii cauzalității.
În cartea mea, intitulată Not a Chance [Nicio șansă],
m-am ocupat mult de oamenii din trecut, îndeosebi de Bertrand Russell. În cartea lui, Why I Am Not a Christian [De
ce nu sunt creștin], Russell a susținut că, în tinerețe, era convins că nu putea scăpa de necesitatea logică a afirmării existenței lui Dumnezeu, pentru că el își imaginase că, dacă ceva
există acum, ceva trebuie să îl fi cauzat. Vechiul argument cauzal în favoarea existenței lui Dumnezeu l-a convins pe copilul Russell că Dumnezeu trebuie să existe.
Apoi, pe când era adolescent, el a citit un eseu scris de
John Stuart Mill, în care Mill a obiectat față de argumentul
clasic al existenței lui Dumnezeu. Mill spunea că acel argument ține de conceptul legii cauzalității. Dar dacă legea cauzalității este adevărată și totul trebuie să aibă o cauză, atunci
devine evident că Dumnezeu trebuie să aibă o cauză. Astfel,
nu există nicio necesitate rațională pentru deducerea existenței lui Dumnezeu din existența a orice altceva, pentru că, dacă
orice necesită o cauză, și Dumnezeu ar necesita o cauză, apoi
cauza care L-a creat pe Dumnezeu ar necesita o cauză, și am
merge tot așa până la ad infinitum (în regresie infinită).
Dar John Stuart Mill a făcut o eroare fundamentală,
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eroare care l-a convins pe Russell pe când acesta din urmă
avea 18 ani, iar Russell nu s-a recuperat niciodată din această
concluzie eronată trasă de mentorul lui.
Problema este simplă. Ei operau pe baza unei definiții
false, imprecise și invalide a legii cauzalității. Legea cauzalității
nu afirmă că totul trebuie să aibă o cauză. Ceea ce ea spune
este mult mai simplu, anume că orice efect trebuie să aibă o
cauză. Poți observa diferența? Dacă eu aș pune că orice există
trebuie să aibă o cauză, iar aceasta se aplică lui Dumnezeu și
tuturor lucrurilor, ajungem la nonsensul regresului la infinit.
Dar dacă spui că orice efect trebuie să aibă o cauză,
dintr-o dată principiului cauzalității se restrânge, pentru că
afirmația că „orice efect trebuie să aibă o cauză” este ceea de
noi numim adevăr formal sau adevăr analitic. Sau, ca să mă
exprim mai simplu, aceasta este o afirmație adevărată prin definiție; ea este adevărată prin simpla putere a logicii ei interne.
Pentru ca un efect să fie efect, el trebuie să fie ceva care are o
cauză. Altfel spus, efectul este definit ca un lucru, ceva care are
o cauză. Iar cauza este definită prin ceva care produce un efect.
Astfel, dacă nu există efecte, nu pot exista nici cauze. Dacă nu
există cauze, nu pot exista nici efecte. Cu toate acestea, dacă
există un efect, atunci trebuie să existe o cauză. Iar dacă există
o cauză, ea trebuie să producă un efect. Un efect fără o cauză
nu este un efect, iar o cauză fără efect nu este o cauză.
În cartea pe care am scris-o împreună cu John Gerstner
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și Arthur Lindsley, intitulată Christian Apologetics [Apologetică creștină], am menționat acolo cauzalitatea. Apoi, într-o
recenzie publicată într-o revistă de specialitate, un filozof
creștin a formulat o obiecție față de raționamentul meu. El a
spus că problema lui Sproul este că Sproul nu va accepta un
efect necauzat de ceva. Iar eu i-am răspuns scurt, spunând:
„M-ai prins. Ai perfectă dreptate. Sproul nu acceptă un efect
fără cauză. Dar dumneata menționezi asta ca pe o problemă,
pe când eu am tratat-o ca pe o virtute”.
I-am mai spus că eram gata să îmi retractez argumentația
că un efect fără cauză nu există, dacă îmi putea da un simplu
exemplu de efect necauzat, din natură sau istorie. Imediat ce a
văzut ce i-am spus, și-a dat seama că un efect fără cauză ar fi o
afirmație ilogică. Este ceva formal imposibil, ceva vădit ilogic.
Când înțelegem corect legea cauzalității, anume că
„pentru orice efect există o cauză antecedentă”, vedem că
această lege este pur și simplu o extensie a legii noncontradicției; ea ține de prezumția că ceea ce este un efect nu poate fi
un efect și să nu fie un efect în același timp și în aceeași relație.
Iar ceea ce este o cauză nu poate fi o cauză și să nu fie o cauză
în același timp și în aceeași relație.
Desigur, noi vorbim aici despre principiile elementare
de gândire și cunoaștere, și despre cum putem căpăta claritate
intelectuală despre lucruri. Descartes nu s-a mai muncit cu
aceste prezumții, pentru că nu doar că a prezumat validitatea
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legii non-contradicției, ci el a și înțeles că ea este o prezumție
necesară pentru gândirea oricărui om legată de orice lucru,
într-o manieră discursivă.
De fiecare dată când vorbesc despre legea non-contradicției, cineva din comunitatea creștină se ridică să obiecteze:
„R.C., dar oare nu aduci în credința creștină o idee păgână pe
care Aristotel a inventat-o? Nu este Aristotel părintele primei
structuri clasice a sistemelor de logică? Și nu există o distanță
mare între gândirea evreilor din Vechiul Testament și abordarea abstractă, logică, neobosită și deductivă față de lume pe
care o descoperim în filozofia clasică greacă? Nu este acest lucru încă un exemplu al pătrunderii unei idei păgâne în gândirea creștină?”
Răspunsul meu este că eu cred că îi dați astfel prea mult
credit lui Aristotel, în timp ce eu mă aleg cu prea mult blam,
pentru că eu nu cred că Aristotel a inventat logica, nici nu a
creat logica, după cum eu nu cred că America a fost creată sau
inventată de Columb. Ceea ce Columb a făcut a fost să descopere ceva ce deja exista. Iar tot ceea ce Aristotel încerca să
facă a fost să definească regulile de gândire care existau deja în
gândirea rațională, în ființele care au minte.
Noi știm că Aristotel a fost un scriitor prolific și că sfera
preocupărilor sale intelectuale a fost vastă. El a analizat chestiuni legate de etică, estetică, fizică, biologie, filozofie și o
mulțime de alte lucruri. El a făcut deosebire între acestea fiind
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preocupări ale diferitelor științe. Dar el nu a considerat că logica era o știință, ci mai degrabă a denumit-o organon-ul întregii științe. În limba greacă, organon are sensul de „instrument” sau „unealtă”. Aristotel a spus că logica este o simplă
unealtă de care se folosește cel ce caută înțelepciunea și cunoașterea în toate celelalte sfere.
El a spus că logica nu este doar o unealtă sau un instrument de gândire, ci o unealtă necesară pentru discursul inteligibil. Altfel spus, avem nevoie de logică pentru a fi în stare
să ne vorbim unii altora într-o manieră inteligibilă.
Cu mulți ani în urmă, am predat un curs de teologie
filozofică la ultimul an al seminariștilor. Când am vorbit despre filozoful Immanuel Kant, am discutat despre natura adevărului și a afirmațiilor propoziționale. În timp ce am ridicat
în mână o bucată de cretă, i-am întrebat pe studenții mei: „Ce
fel de propoziție este aceasta: Această bucată de cretă nu este o
bucată de cretă. Ce ați învățat din ea? Ce vreau să spun când
afirm că ‚această bucată de cretă nu este o bucată de cretă’?”
Șeful clasei a spus: „Vreți să spuneți că acea bucată de
cretă pe care o aveți în mână nu este în realitate o bucată de
cretă”. Dar eu am spus: „Care bucată de cretă?” El a replicat:
„Bucata aceea de cretă, pe care o aveți în mână”. Am răspuns
atunci: „Dar tocmai aceasta este bucata de cretă despre care
vorbeam. Această bucată de cretă nu este o bucată de cretă”.
El a spus: „Atunci nu știu ce vreți să spuneți”.
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Decanul seminarului asista la curs în acea zi, așa că l-am
întrebat: „Domnule decan, ne puteți ajuta? Studenții nu înțeleg sensul afirmației ‚această bucată de cretă nu este o bucată de cretă’. Ce vreau să spun cu asta?” Decanul a răspuns:
„Ceea ce spuneți are de-a face cu substanța și accidentele, vechea problemă metafizică. Bucata de cretă pe care o țineți în
mână poate avea defecte, îi poate lipsi substanța care să o facă
să fie cretă”. Eu i-am replicat: „Dar eu nu vorbesc aici despre
bucata accidentală de cretă. Eu spun că creta esențială pe care
o am aici, în mână, nu este esențialmente cretă”. El a răspuns:
„Ei bine, nu știu ce vreți să spuneți”.
Am observat că un student din clasă devenea tot mai
dezgustat de această discuție. L-am întrebat ce credea despre
acea discuție. El a spus: „Ceea ce vreți să spuneți aici este un
nonsens”, la care eu am răspuns: „Îți mulțumesc, Doamne.
Avem o ființă cu bun simț în această clasă”. Cu alte cuvinte,
acest om nu era doar educat, ci el știa și că oamenii se pot juca
într-un fel cu cuvintele, și a recunoscut acel joc în exprimarea
mea. Oricine ar fi fost înarmat cu legea non-contradicției ar
fi trebuit să recunoască imediat afirmația mea ca o încălcare a
acestei legi și ca o afirmație fără sens. Afirmația mea era neinteligibilă pentru orice minte rațională.
Dar vedeți voi, studenții mei aveau mai multă încredere
în mine decât să creadă că i-aș fi putut înșela. Ei căutau ceva
mai profund, mai adânc, numai că eu încercam să îi învăț că
oricâte titluri ai alături de numele tău, o contradicție rămâne
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contradicție, o afirmație fără sens, și oricâtă educație ai avea,
nu ai autoritatea să-i convingi pe alții prin afirmații fără sens.
Iată ce a concluzionat Descartes. În capitolul următor, vom
vedea cum toate acestea vin laolaltă în ce privește argumentul
lui Descartes despre realitatea lui Dumnezeu.
Discuțiile despre legile logicii pot părea dificile și abstracte, dar ceea ce tot vorbim aici sunt elemente esențiale de
gândire și exprimare într-o manieră în care oamenii pot vorbi
cu sens între ei.
Știu că toate acestea pot suna abstract, dar noi plecăm
de multe ori în gândirea, filozofia și teologia noastră lipsindune de aspectele fundamentale ale cunoașterii. Și, din când în
când, trebuie să ne întoarcem la elementele de bază, să mergem înapoi la ceea ce denumim principiile fundamentale ale
adevărului.

Capitolul 7

RAȚIONALITATE
ȘI RAȚIONALISM
În discuția noastră despre filozoful René Descartes, neam mirat de ce cineva trebuie să folosească atâtea artificii intelectuale doar ca să ajungă la concluzia propriei existențe. Răspunsul este că Descartes voia să stabilească temeiul pentru afirmația centrală a credinței creștine: existența lui Dumnezeu.
Trebuie să înțelegem și că Descartes era, probabil, cunoscut în vremea lui pentru lucrarea sa în domeniul matematicii la fel cum era în filozofie. Multe dintre cele mai incredibile progrese în știința modernă au avut loc prin lucrarea matematicienilor.
De exemplu, Copernic a criticat ideea geocentricității,
anume că Pământul este centrul Universului sau cel puțin al
sistemului solar. El a atacat ideea că Soarele se învârte în jurul
unui centru fix din sistemul solar, și că acel centru fix este Pământul. Copernic s-a străduit să respingă prezumțiile antice
formulate într-o manieră matematică întortocheată de filozofii ptolemaici din antichitate. El a înlocuit geocentricitatea cu
heliocentricitatea – adică Soarele este în centrul sistemului
55

56

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

solar, iar planetele se mișcă în jurul lui.
Nouă ne vine foarte greu azi să înțelegem cât de radicală a fost această descoperire. Episcopii Bisericii au refuzat să
se uite prin telescopul lui Galileo și, în final, l-au condamnat
când el a dorit să confirme teoria lui Copernic prin dovezi
empirice. Ei au presupus că Biblia spunea că Pământul ar fi
centrul Universului, pentru că limbajul Bibliei descrie Soarele ca și cum s-ar deplasa pe bolta cerească. Când privim
bolta cerească din poziția în care ne aflăm, pare ca și cum noi
suntem staționari, iar Soarele se mișcă de-a lungul orizontului. El răsare de la est și apune la vest.
Și nu doar atât, ci dacă cineva din secolul al XIII-lea
spunea, „noi stăm pe o suprafață care se rotește într-un cerc,
iar lumea este rotundă și se rotește”, probabil că ai pune întrebarea: „Atunci de ce n-am căzut de pe cerc?” Forța centrifugă și forța centripetă erau concepte necunoscute oamenilor
din acele vremuri, așa că ei și-au formulat judecățile despre
lumea înconjurătoare în principal pe baza a ceea ce ei puteau
vedea.
Așa că de ce s-a apucat Copernic să atace ceva atât de
adânc înrădăcinat în tradiția științifică și filozofică, și atât de
adânc stabilit în termenii experienței de viață a omului normal?
Cheia pentru a înțelege revoluția adusă de Copernic stă în recunoașterea faptului că anumiți astronomi timpurii nu fuseseră mulțumiți cu sistemul matematic întortocheat ce fusese
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folosit pentru a face predicțiile științifice. Așa că matematicienii au fost cei care și-au dat seama că ar putea simplifica gândirea matematică greoaie dacă ar considera că Soarele ar fi în
centru, nu Pământul.
Odată ce au rafinat modelul matematic, ei au început
să observe un raport proporțional între distanțele de la Soare
la diferitele planete din sistemul nostru solar. Mai târziu, matematicienii și-au folosit calculele și au soluționat aceste proporții complicate, spunând în esență că, „dacă socotelile
noastre sunt corecte și aceste modele matematice funcționează într-o manieră consecventă, trebuie să mai existe o altă
planetă undeva în Univers”. Când ei și-au îndreptat telescopul către o anumită parte a bolții cerești (odată ce telescopul
a fost inventat), ei au descoperit o altă planetă chiar în locul
indicat prin calculele matematice. Astfel, acest pas uriaș înainte făcut în înțelegerea poziției noastre în imensitatea acestui
Univers a fost stimulat inițial de matematicieni.
Dar cum rămâne cu fizica newtoniană? Isaac Newton
a fost un matematician de seamă. Cum rămâne cu generația
noastră, pe care unii o descriu ca „epoca atomică”? Fizicienii
din domeniul atomic au revoluționat felul în care trăim, gândim și înțelegem Universul în care existăm. Geniul din spatele
acestor lucruri a fost Albert Einstein, care a fost un matematician strălucit.
Dar ce este matematica? Ea nu este alcătuită doar din
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aritmetică, ci este o disciplină care implică numerele. La matematica elementară, noi am învățat că doi plus doi face patru. Prima întrebare pe care vreau să o pun este aceasta: „Doi
ce plus doi ce egal patru ce?” Răspunsul este că „nu contează”.
Pot fi banane sau canguri. Dacă ai două banane și adaugi la
ele încă două banane, câte banane vei avea în final? Patru.
Același lucru se aplică la canguri. Așadar, când noi vorbim în
termenii simpli, ai matematicii elementare, nu vorbim concret sau specific despre anumite entități precum bananele și
cangurii. Noi pur și simplu reducem aceasta la o formulă matematică. Iar această cifră 2 este un simbol, la fel cum sunt
cifra 4 și semnul =.
Ceea ce avem în formula 2 + 2 = 4 este o reprezentare
simbolică a ceea ce noi denumim o tautologie. O tautologie
este o afirmație în cadrul căreia predicatul nu adaugă nimic
nou în termenii informației despre subiect. Un exemplu de
afirmație tautologică este acesta: „Un burlac este un bărbat
necăsătorit”. Întreaga idee de a fi necăsătorit este deja cuprinsă în cuvântul burlac. Când folosim predicatul „este un
bărbat necăsătorit”, noi nu primim nicio informație nouă. În
formula 2 + 2 = 4 există afirmat un adevăr formal. Vorbind
în termeni simpli, matematica este un fel sofisticat de logică
simbolică. Altfel spus, relația dintre ambele părți ale ecuației
este o relație rațională. Dacă eu aș spune că 2 + 3 = 4, aș avea
o formulă irațională, pentru că ea este incoerentă, încălcând
legile logicii. Ceea ce face matematica este să aplice sistematic
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logica și raționalitatea, într-o manieră simbolică.
Eu insist pe acest aspect dintr-un motiv anume. În secolul al XVII-lea a apărut o teorie numită conceptualism,
care era o formă extremă a mișcării dominante din acest secol,
cunoscută ca raționalism. Conceptualismul a dus principiile
raționalismului la extremă. Cei ce au aderat la conceptualism
au susținut că orice lucru care poate fi perceput ca fiind coerent și logic în interiorul lui, trebuie să existe în realitate. Astfel, de exemplu oamenii au căutat unicorni în toată lumea,
pentru că ei spuneau că „un unicorn nu este un animal de neconceput”. Și orice lucru putea fi imaginat rațional trebuia în
mod necesar să existe în lumea reală. (Acest lucru are de-a face
cu unul dintre argumentele clasice în favoarea existenței lui
Dumnezeu, de care ne vom ocupa un pic mai târziu.)
Când ne uităm la astfel de chestiuni din perspectiva celor din secolul al XX-lea, am zice în sinea noastră că așa ceva
este o prostie. Mintea are abilitatea de abstractizare, de a imagina diverse lucruri. Eu mă uit la diferite animale și văd o mulțime de animale care au picioare, și, în fapt, aproape toate au
picioare. Apoi văd anumite animale care au patru picioare,
așa că îmi pot închipui un animal de acest fel, să zicem un cal.
Am în mintea mea ideea de cal. Dar știu și de existența rinocerilor, și că ei au un corn uriaș deasupra nasului. Așa că, tot
ceea ce fac este să transfer ideea de corn de la rinoceri, punând un corn deasupra nasului calului. Și așa am ajuns la
unicorn. Nu există nimic irațional în ideea de unicorn. Nu

60

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

există niciun motiv pentru care unicornii să nu existe. Dar
cine ar spune că, doar pentru că noi ne-am putea juca pe o
pagină de hârtie și am putea transfera părți din trupul unui
fel de animal la un altul, aceste animale ar trebui să existe?
Pentru o scurtă perioadă de timp, oamenii chiar au crezut că,
dacă îți poți imagina așa ceva într-un fel rațional, astfel de lucruri trebuie să existe.
Acest raționament a apărut pentru că oamenii au început să aibă o încredere mare în matematică. Întrucât matematica este o știință rațională, logică, ea formalizând concepte, și
deoarece matematica a condus la descoperirea a tot felul de
lucruri, încrederea oamenilor în această disciplină a crescut
foarte mult. Matematica este o știință inerent rațională. Când
mă uit la societatea de azi și văd cum am acceptat iraționalitatea religiei orientale, filozofia existențială și relativismul, eu
mă întreb: „Cine ne va salva de această cufundare în absurditate?” Eu nu cred că filozofii, pentru că ei par să se bucure de
această situație. Și probabil că nu vor fi nici teologii, pentru
că am văzut cum teologia acceptă iraționalitatea. Dar există
un loc unde iraționalitatea nu funcționează, anume pe ecranul computerului. Dacă vrem ca această explozie tehnologică
să continue, nu putem arunca la gunoi consecvența fundamentală și rațională a matematicii. Eu mă uit către oamenii de
știință, către naturaliști, ca să ne salveze din această atitudine
omniprezentă de iraționalitate.
Și ne aducem aminte din nou de Descartes că el a fost
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matematician înainte de a fi filozof. Ca părinte al raționalismului, el era în căutarea felului de adevăr care ne este oferit
de matematică. Concluzia că 2 + 2 = 4 vine dintr-o logică irezistibilă și indubitabilă. (Cei care spun că ei pot dovedi matematic că 2 + 2 = 5 o sfârșesc schimbând sensul termenilor,
lucru pe care noi îl etichetăm ca problema ambiguității.)
Descartes căuta o idee clară și distinctă, a cărei veridicitate să nu mai fie pusă sub semnul întrebării, o afirmație formală care era certă și din care putea apoi să deducă tot adevărul.
Noi denumim această gândire a priori. A priori are sensul de
„înaintea experimentării”. Eu nu trebuie să experimentez ceva,
ci îl pot cunoaște prin deducție, prin simpla implicație logică.
Descartes voia să deducă adevărurile centrale ale întregii realități înainte de a le experimenta, fără să fie nevoit să o
vadă, să o guste, să o atingă, său o miroasă sau să o audă. Astfel, aceasta este procedura pe care el a folosit-o în încercarea
lui de a demonstra adevărul existenței lui Dumnezeu.
Există un motiv care ține de dezvoltarea copiilor, pentru care se pune accent pe matematică în programa educațională. Procesele de gândire rațională ale copiilor se dezvoltă în
acest domeniu mai mult decât în oricare altul. Ei nu își dau
seama că, atunci când studiază matematică, de fapt studiază o
formă de logică. Ei studiază un fel de logică simbolică, în cadrul căreia ecuațiile sunt reprezentări simbolice abstracte ale
anumitor acțiuni și cantități. Este important să înțelegem că
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Dumnezeu ne-a creat pe noi și lumea în care trăim într-o simetrie magnifică de proporționalitate matematică. Cheia
pentru explorarea lumii noastre stă în aplicarea acestei științe
care se folosește de minte.

Capitolul 8

CREDINȚA ȘI RAȚIUNEA
Unul dintre lucrurile pe care încerc să le susțin ca învățător și apologet creștin este că religia creștină este rațională.
Oricât de mult am îmbrățișa noi realitatea și importanța credinței în experiența noastră creștină, credința pe care noi,
creștinii, suntem chemați să o manifestăm nu este o credință
irațională.
Unii zic că există ceva virtuos în creștinul care face un
salt al credinței care să fie împotriva rațiunii. Dar Dumnezeu
nu ne cheamă nicăieri în Biblie să ne aruncăm în prăpastia absurdității. Nu suntem chemați să facem un salt în întuneric,
ci să ieșim din întuneric la lumină, iar Dumnezeu nu este autorul confuziei. Nu există nicio virtute în a afirma ambele extreme ale unei contradicții, pentru că a proceda astfel înseamnă să spunem că autorul adevărului vorbește cu un sens
dublu.
Teologii din prima parte a secolului al XX-lea au afirmat nu doar posibilitatea contradicției în interiorul adevărului creștin, ci au și văzut aceasta ca pe un element important
al credinței mature. De exemplu, în comentariul lui la Epistola către Romani, Karl Barth a afirmat că un creștin nu
63
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ajunge matur până nu este în măsură să afirme ambii poli ai
unei contradicții. El a numit asta maturitate. Eu zic că este
confuzie. Camaradul lui, Emil Brunner, a scris cartea Truth
as Encounter [Adevărul ca întâlnire], în care a susținut că adevărul este format din mai mult decât afirmațiile propoziționale reci și abstracte, în particular adevărul creștin. Adevărul
creștin nu este preocupat de coerența logică a afirmațiilor lui,
ci de o relație personală. Adevărul are în el un element subiectiv pe care nu putem să nu îl sesizăm. Și este adevărat. Pe
noi ne interesează o relație personală, o relație subiectivă între
tine ca subiect și Dumnezeu ca subiect. Una este să spunem
asta, dar este cu totul altceva să ne însușim ceea ce noi numim
subiectivism, care spune că adevărul este stabilit de fiecare
om. Brunner a susținut (greșit) că însăși semnul distinctiv al
adevărului este contradicția.
Dacă trăsătura esențială a adevărului este contradicția,
ce se întâmplă când aplicăm această afirmație la căderea omului în păcat, când șarpele vine înaintea Evei? Dumnezeu le
spusese lui Adam și Eve că, „dacă mâncați din acest pom, negreșit veți muri”. Dacă are loc A, atunci B va surveni inevitabil. Apoi șarpele vine la Eva și îi spune: „Dacă mâncați din
pom, nu veți muri, ci veți deveni dumnezei”.
Dacă am reformula aceasta în afirmații propoziționale
logice, ceea ce șarpele spune este că „dacă are loc A, atunci
non-B se va petrece”. Când Dumnezeu spune, „dacă A,
atunci B”, iar șarpele spune, „dacă A, atunci non-B”, avem
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prima relatare a unei contradicții evidente, încă din Geneza 3.
Și Eva a cedat în fața ei. Acesta este primul act de neascultare
umană care aruncă întreaga lume în pierzare.
Acum haideți să aplicăm principiul că semnul distinctiv al adevărului este contradicția. Imaginați-vă că Eva, fiind
isteață, a înțeles principiul lui Brunner că semnul distinctiv al
adevărului este contradicția, și că ea ar fi dorit să fie matură în
credința ei. Ea spune: „Am observat această contradicție, dar
Brunner spune că, dacă vreau să fiu matură în credința mea,
trebuie să fiu gata să accept ambii poli ai unei contradicții. Și
nu doar atât, ci dacă Brunner are dreptate, atunci ceea ce tocmai am auzit de la acest șarpe este o contradicție, și acesta este
semnul distinctiv al adevărului. Dacă semnul distinctiv al
adevărului este contradicția, iar Dumnezeu este Autorul adevărului, ceea ce șarpele îmi spune trebuie să fie nu doar adevărul, ci trebuie să fie adevărul veritabil al lui Dumnezeu. Așa
că acum, eu pot nu doar să mănânc din acest fruct, ci am o
obligație morală să fac ceea ce spune șarpele”.
Dintr-o dată, căderea nu mai este cădere, ci un mare pas
înainte pentru omenire. Eu nu știu cum altcumva putem fi
testați în ce privește credința și practica noastră dacă nu avem
nicio modalitate de a face diferența între ascultare și neascultare, între neprihănire și neevlavie, între Hristos și Antihrist,
altfel decât că aceste categorii sunt contradictorii.
Când Dumnezeu spune un lucru și altcineva spune

66

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

ceva care intră în contradicție cu afirmația Lui, noi suntem
acum responsabili moral să respingem contradicția. Dumnezeu ne-a echipat cu acest fel de gândire ca să aplicăm principii
sănătoase în situații din viața reală. Acest lucru este absolut
esențial pentru a fi creștin.
De ce ar fi cineva atât de atras de filozofia și iraționalitatea existențială, încât nu doar să susțină că adevăruri contradictorii ar face parte din creștinism, ci chiar să exulte în ele?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să mergem înapoi până în perioada Iluminismului din secolul al XVIII-lea.
Oamenii din acea perioadă spuneau: „Dacă vrem să ridicăm
rațiunea la rangul importanței așa încât doar ea să ne dea certitudine, avem nevoie de o religie bazată pe rațiune și doar pe
rațiune”. Dar rațiunea este pusă în contradicție cu un alt lucru pe care îl numim revelație.
Ceea ce s-a încercat a fost instaurarea religiei fără Biblie,
fără vreo dependență de o revelație specială, ci bazată esențialmente pe ceea ce este denumit „rațiune naturală”. Altfel
spus, pe baza simplei speculații, putem ajunge la tot adevărul
de care avem nevoie vreodată. Immanuel Kant a scris o carte
pe această temă, intitulată Religion within the Limits of Reason Alone [Religia în limitele stricte ale rațiunii].
Dacă ne uităm la ultimii patru sau cinci sute de ani din
istoria Bisericii, ne întrebăm ce s-a întâmplat de Biserica a fost
aproape complet abătută de la esența experienței umane. Ca
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dovadă în acest sens, este suficient să treci cu mașina prin satele și orașele din noua Anglie. Când treci prin aceste mici
orașe, vei observa că, în centrul geografic al fiecăruia există o
biserică ce datează din perioada colonială. Asta îți spune că
biserica era în centrul vieții oamenilor. Era sursa și izvorul
fundamental al educației și religiei. Azi, noi am pus biserica la
marginea societății noastre, nu geografic vorbind. Legile țării
încă îți protejează dreptul la exercitarea liberă a religiei, dar
doar atât timp cât rămâne o chestiune de viață privată și nu
face nimic ca să ajungă în spațiul public.
Ceea ce am văzut este triumful naturalismului asupra
super-naturalismului biblic, printr-o toleranță gentilă ce este
parte din moștenirea generațiilor timpurii și a legislației timpurii, ce încă ne permite să ne exercităm credința irațională în
casele sau în bisericile noastre – atât timp cât nu deranjăm pe
nimeni altcineva cu ea. Acest triumf al naturalismului era mânat în multe feluri de o încredere fără rezerve în rațiunea naturală și de o dedicare față de aceasta, gândire dezvoltată întro mișcare denumită raționalism. Iată de ce eu dau de probleme în biserică atunci când încep să le cer oamenilor să își
aducă aminte de adevărul că noi, creștinii, avem o credință rațională. Temerea care rezultă imediat ce eu spun acest lucru este
că oamenii asociază raționalitatea cu raționalismul. Creștinismul respinge hotărât raționalismul, dacă prin raționalism
înțelegem că adevărul este deosebit prin simplele eforturi ale
rațiunii umane, fără vreo dependență de revelația divină.
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Orice altceva ar fi creștinismul, el este o religie a revelației, iar
noi suntem dedicați supunerii față de adevăruri pe care le
avem din Cuvântul lui Dumnezeu, adevăruri care nu sunt niciodată deosebite sau descoperite pur și simplu prin rațiunea
naturală neajutată.
Biserica trebuie să se împotrivească oricărui fel de naturalism sau raționalism care caută să înlocuiască autoritatea
revelației divine. Odată ce intrăm în credința creștină, ne dedicăm ferm supunerii față de revelația lui Dumnezeu și nu
suntem dispuși să negociem adevărul că avem o credință revelată, ne confruntăm cu întrebările următoare: Este revelația pe care Dumnezeu ne-o dă una rațională, diferită de irațional? Este inteligibil adevărul pe care Dumnezeu îl revelează? Este el coerent? Este consecvent în interiorul lui? Sau
avem o Biblie în care un scriitor îl contrazice flagrant pe un
alt scriitor din Biblie, dar noi zicem că ambii spun adevărul?
Presupunând că Dumnezeu nu are o vorbire cu dublu sens
și că Duhul Sfânt nu generează confuzii, când ne străduim
să înțelegem ceea ce Iacov a spus și ceea ce Pavel a spus întrun alt context, afirmăm noi oare că „aceștia se contrazic între ei”? Sau, dacă știm că ambii sunt agenți ai revelației și că
ambii sunt instrumente de care Dumnezeu S-a folosit pentru revelarea adevărului Lui – și știind că Dumnezeu nu este
rău ca să îi mintă pe oameni – spunem că „aceste pasaje merită să fie analizate mai atent”? Se poate ca, inițial, să fiu încurcat de conflictul aparent dintre cele două pasaje, dar dacă
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mă uit la ele cu atenție și profunzime, încep să observ armonia lor internă.
În ultimii două sute de ani, mari învățații au adus în
discuție tot felul de dificultăți interne de armonizare a Sfintei
Scripturi. În mare parte, criticismul înalt a abandonat perspectiva creștină clasică asupra inspirației Bibliei, susținând
că doar fundamentaliștii din sălbăticie, care nu au educație,
ar mai susține această teorie învechită a inspirației ei divine.
Noi toți recunoaștem că, dacă o carte ar fi fost scrisă pe
parcursul a sute, ba chiar mii de ani, de autori diferiți din culturi și vremuri diferite, vorbind despre subiecte diferite, neam aștepta să descoperim de departe discrepanțe evidente.
Dar nu poți să arunci pur și simplu cu afirmații de acest gen.
Trebuie să începi să cercetezi mai în detaliu acest lucru. Un
lucru pe care criticismul înalt l-a făcut a fost să îi forțeze pe
creștinii biblici să își facă temele și să treacă la următorul nivel
de analiză biblică. Când mă implic personal în acest nivel superior de analiză, sunt copleșit de consecvența internă a detaliilor textului biblic.
Ultimul lucru pe care l-a publicat William Foxwell Albright, care a fost pentru arheologie ceea ce Einstein a fost pentru fizică, a fost prefața lui la seria de comentarii la Noul Testament, intitulată Anchor Bible. El era mânios și a spus că nu
exista nicio scuză pentru ca erudiția secolului al XX-lea să continue să se bazeze pe prezumții filozofice foarte discutabile și să
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ignore arheologia și standardele obiective de cercetare.
Îmi amintesc că am citit acea prefață și mă gândeam în
sinea mea: „Exact aici ne aflăm în studiul biblic”. Și am ajuns
în acest punct parțial pentru că am acceptat iraționalitatea.
Ceea ce Descartes încerca să arate, și ceea ce încerc și eu să arăt,
este că acceptarea creștinismului nu este totuna cu acceptarea
raționalismului. Dar creștinismul este rațional. El nu este un
exercițiu al absurdității.
Dacă vrei să aplici practic aceste lucruri, poți să te întrebi: „Ce cred eu în termenii a ceea ce Biblia spune? Există în
teologia mea vreo situație în care să mă regăsesc afirmând ambii poli ai unei contradicții?” Dacă poți răspunde afirmativ la
această ultimă întrebare, atunci ar trebui să îți spui: „Dacă
acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci undeva trebuie să
fi înțeles eu ceva greșit”.
Ei bine, ceea ce rațiunea face pentru mințile noastre nu
este să construiască un idol de aur, ci ea acționează ca un ofițer de poliție care stă la colțul străzii cu fluierul în gură, așa
încât, când începi să mergi deși semaforul este roșu, auzi fluierul. Raționalitatea spune: „Stop! Ești confuz. Ai făcut o greșeală. Nu-ți dau calculele bine”. Și în loc să arunci Biblia cât
colo în disperare de cauză, tu îți spui: „Dacă nu-mi ies socotelile, trebuie să existe ceva ce n-am înțeles bine”. Socrate a
înțeles că începi să înveți când îți dai seama că te-ai lovit de un
zid și nu mai gândești clar. Acesta este felul lui Dumnezeu de

CAPITOLUL 8. CREDINȚA ȘI RAȚIUNEA

71

a spune: „Analizează mai în profunzime. Privește mai clar.
Hai să vedem dacă putem rezolva problema asta”. Studiul
textelor biblice dificile poate fi foarte ziditor.

Capitolul 9

DOUĂ FELURI DE FIINȚĂ
René Descartes a avut o mare dorință să găsească un adevăr care să fie indubitabil. El dorea să găsească o temelie rațională pentru a susține existența lui Dumnezeu. Desigur, felul în
care Descartes a argumentat în favoarea existenței lui Dumnezeu a fost diferit de cel al predecesorilor lui. Ca să o spun franc,
eu nu cred că argumentul lui în favoarea existenței lui Dumnezeu a fost la fel de convingător ca al unora dintre gânditorii dinaintea lui, nici al celor care au venit după el. Descartes a dezvoltat ceea ce noi numim argumentul ontologic.
Ontologia este știința sau studiul ființei. Argumentul
ontologic în favoarea existenței lui Dumnezeu este legat de
chestiunea ființei. Cea mai cunoscută versiune a argumentului ontologic a fost formulată mult mai devreme de Descartes, prin Anselm de Canterbury. Anselm a argumentat în felul următor: el a spus că „Dumnezeu este acea ființă față de
care nimic superior nu poate fi imaginat”. Unii au încercat să
pună afirmația lui în limbaj simplu, spunând că Anselm L-a
definit pe Dumnezeu ca „ființa cea mai perfectă pe care ne-o
putem imagina”, dar această exprimare nu este suficient de
precisă. El a susținut că nu doar că trebuie să ne gândim la
73
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Dumnezeu ca la un construct mental sau ca la o idee, ci trebuie să ne gândim la Dumnezeu ca fiind existent. Dacă îmi
imaginez un Dumnezeu doar ca o posibilitate ipotetică, nu
mă gândesc la Dumnezeului lui Anselm, pentru că Anselm ar
spune: „Există o ființă mai înaltă pe care ne-o putem imagina
– anume cea care există nu doar în concepția minții, ci care
există în realitate, pentru că a exista este ceva mai înalt decât a
nu exista”.
Argumentul lui Anselm este binecunoscut, dar nu este
singurul pe care oamenii l-au folosit pentru a demonstra ontologic existența lui Dumnezeu. Într-un fel mai ușor de urmărit, filozofii și teologii medievali au afirmat că Dumnezeu
este sau că are ceea ce este denumit ființa necesară, care este
diferită de ființa non-necesară sau dependentă.
Există două diferențe între o ființă necesară și una dependentă. Una este de natură logică, iar cealaltă de natură ontologică. Când vorbim despre ființa necesară, vorbim despre
o ființă care nu poate să nu fie. Prin însăși puterea ființei sale,
ea nu poate să nu existe. Desigur, motivul pentru care facem
această deosebire este ca să Îl distingem pe Dumnezeu de
toate celelalte ființe. Tu exiști chiar acum, dar nu ai ființa necesară. Este foarte posibil să nu fi putut exista în acest sens. În
fapt, a fost o vreme când nu existai. Astfel, întrucât a fost o
vreme când nu existai, nu putem susține despre existența ta
că este necesară ontologic, pentru că altfel ar fi trebuit să fii
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prin simpla putere a propriei ființe, și nu ar fi putut exista niciodată o vreme când să nu exiști.
Dar ființa lui Dumnezeu este de o așa manieră încât El
este veșnic. El are în Sine puterea de a fi. Iar pentru că El este o
ființă existentă de la Sine, El nu poate să nu existe; altfel spus,
dacă Dumnezeu a existat dintotdeauna, din toată veșnicia, putem concluziona fără să greșim că El va continua să existe, întrucât este existent prin Sine. Existența sau ființa Lui nu este
dependentă de nimic din afara Sa. Prin contrast, existența ta
este dependentă de apă și hrană, de absența bolilor și așa mai
departe. Iar existența ta prezentă depinde de a te fi născut, de
faptul că ai fost generat într-un anume punct din timp.
Dar Dumnezeu nu a fost generat într-un anume moment din timp, iar El nu este dependent de nimic din afara
Sa, cum ar fi apa, aerul sau hrana, pentru ca El să fie. El are
puterea ființei în Sine. La asta ne referim noi când vorbim
despre „ființa necesară ontologic”.
Numai că preocuparea noastră de aici are de-a face cu a
doua modalitate în care expresia ființa necesară a fost folosită de
filozofii și teologii din vechime. Ei au spus că existența lui Dumnezeu nu este doar necesară ontologic, ci și necesară logic; altfel
spus, este o necesitate a logicii să afirmăm existența lui Dumnezeu, iar dacă tu o negi, ești ilogic și irațional. Cu alte cuvinte, rațiunea însăși implică existența lui Dumnezeu, iar a nega existența
lui Dumnezeu înseamnă să ieși din tărâmul raționalității.

76

CUM AR TREBUI SĂ GÂNDESC? | R.C. SPROUL

Parte din motivul pentru care acești filozofi și teologi
din vechime au argumentat în această manieră a ținut de atacul
la adresa celor care ridicau întrebări despre ideea existenței lui
Dumnezeu pe baza percepției senzoriale. Oamenii spuneau:
„Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu Îl poți
gusta, nu Îl poți atinge și nu Îl poți mirosi”. Cu alte cuvinte,
nu ai o percepție senzorială a lui Dumnezeu, așa cum este cazul
altor forme de realitate. Scepticii aveau să spună că, „întrucât
nu putem demonstra existența lui Dumnezeu prin dovezile
senzoriale externe, nu ar trebui să afirmăm deloc existența
Lui”. Dar filozofii au spus că, în afara simțurilor, rațiunea cere
validitatea ideii de Dumnezeu ca o necesitate logică.
Descartes încerca să ne dea un fundament pe baza căruia să facem acea deducție rațională, pentru că ar fi rațional
ca Dumnezeu să nu existe dacă nimic nu există. Chiar și a
spune că nimic nu există necesită o mișcare a limbii, pentru
că, prin definiție, „nimic” nu există. El ar însemna non-existența sau non-ființa absolută.
Dar noi ne putem închipui teoretic ideea de nimic pur.
Putem afirma că un obiect există, cum ar fi o persoană sau un
scaun. Putem spune că nici persoana și nici scaunul nu sunt
necesare. Eu pot să iau în considerare posibilitatea ca nici persoana și nici scaunul să nu existe, pentru că a fost o vreme
când nici persoana și nici scaunul nu au existat faptic. Așa că
noi spunem că „nu doar că putem să ne închipuim că persoana nu a existat sau nu există, dar putem să ne închipuim
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că nimeni nu a existat”. A fost un timp când nu exista niciun
om, a fost un timp când nu exista niciun scaun, a fost un timp
când nu existau nici oceanele și când nu existau nici stelele.
Dacă a fost un timp când absolut nimic nu a existat,
cum ar trebui să fie situația acum? Singurul lucru pe care l-ai
putea avea acum ar fi nimic, decât doar dacă ai susține că, întrun anumit moment, în mijlocul acestui nimic, ceva a luat ființă prin sine. Acest ceva a apărut pur și simplu în existență
din nimic – fără vreo cauză materială, fără vreo cauză eficace,
fără vreo cauză suficientă și fără vreo putere care să stea în spatele lui, absolut nimic. Apoi, dintr-o dată, ceva este. Unii denumesc aceasta generare spontană, în timp ce alții folosesc expresia creație de la sine.
Conceptul creației de la sine este vădit irațional, ilogic
și absurd, pentru că el încalcă cea mai elementară regulă a logicii, anume legea non-contradicției, despre care am discutat
în capitolul precedent. Pentru creația de sine a ceva, acel ceva
trebuie să fie și să nu fie în același timp și în aceeași relație.
Pentru a se crea pe sine, acest ceva trebuie să fi fost înainte de
a fi, ceea ce înseamnă că trebuie să fi fost și să nu fi fost acolo
în același timp și în aceeași relație, ceea ce este irațional. Este
ceva absurd. Din perspectivă rațională, această idee este un
nonsens total.
Raționaliștii, inclusiv Descartes, au spus că, dacă ceva
există acum, ceva trebuie să fi existat dintotdeauna. Altfel
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spus, nu a putut exista niciodată un timp când să nu fi fost
absolut nimic. Ceva undeva trebuie să fi avut în sine puterea
ființei, pentru ca orice să existe. Adică trebuie să existe o ființă
necesară, o ființă ce există prin propria necesitate internă, iar
acea ființă necesară nu doar există prin necesitate ontologică,
ci este logic necesar ca ea să existe.
Este logic necesar ca o ființă necesară ontologic să existe
pentru ca orice să existe acum, iar Descartes a înțeles acest lucru. Acesta a fost geniul procesului lui riguros de a se îndoi.
Odată ce el putea dovedi indiscutabil existența a orice, putea
astfel să tragă concluzia existenței veșnice de Sine a lui Dumnezeu. Descartes a început afirmând propria existență ca indiscutabilă, pentru că a o pune în discuție înseamnă să o
afirmi. Aici stă importanța formulei sale, „gândesc, deci
exist”; pentru negarea acestei premise, cineva trebuie să se îndoiască de ea, iar a se îndoi de ea îi cere să gândească, și astfel
a se îndoi de ea afirmă tocmai lucrul supus îndoielii. Așadar,
Descartes spune simplu că trebuie să afirmăm existența lui
Dumnezeu din necesitate rațională.
Filozofii au spus că afirmarea existenței unui fel de ființă veșnică, existentă prin sine, este necesară dacă vrei să fii
rațional. Ar fi irațional să o negi. Sau, ca să ne exprimăm în alt
fel, nu doar Biblia afirmă că Dumnezeu există, ci și rațiunea
ne cere să afirmăm existența unei ființe veșnice, care există
prin Sine.
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Noi știm că este o diferență între afirmarea existenței
unei ființe eterne, care este prin sine, și afirmarea existenței
Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov. Dar țineți minte că
un element central al atacurilor critice și al scepticismului față
de creștinismul biblic este ideea de Dumnezeu ca fiind Creator. Dar în filozofia clasică, scepticii care au respins creștinismul, iudaismul, islamul sau orice altă religie din lume au trebuit să recunoască faptul că, pentru ca orice lucru să existe,
trebuie să fie un fel de Creator transcendent, existent prin
sine.
Acest fundament elementar al întregului teism a fost
atacat viguros în vremurile noastre. Dacă poți elimina ideea
unei ființe necesare, atunci poți elimina creația, iar dacă elimini creația, nu mai trebuie să îți faci griji despre creștinism.
Iată ce este pus în joc în această discuție.

Capitolul 10

FIINȚA ȘI
TRANSCENDENȚA
În capitolul precedent am analizat diferitele versiuni
ale argumentului ontologic în favoarea existenței lui Dumnezeu, adică un argument izvorât din „ființă”. În cea mai simplă
formulare, acest argument propune ca, dacă ceva există
acum, ceva trebuie să aibă ființa necesară. Altfel spus, ceva
trebuie să aibă puterea de a fi în sine, altfel nimic nu ar putea
fi, dar pentru că ceva este, atunci ceva, undeva și cumva trebuie să aibă puterea ființei în sine.
Cei care au negat existența lui Dumnezeu au negat în același timp ideea unei ființe necesare, eterne și existentă de la sine.
Ei au atacat această idee pe baza ideii creației de la sine.
Unii atei au fost de acord că este o axiomă convingătoare să spunem că, dacă ceva există acum, ceva trebuie să fi
existat dintotdeauna. Ceva trebuie să aibă ființa necesară. Dar
ei au ridicat întrebarea: De ce trebuie să faceți apel la un
Dumnezeu transcendent care să întruchipeze ideea unei ființe necesare și existente de la sine? De ce nu poate fi Universul însuși așa ceva?
81
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Primul răspuns este că există elemente clare din Univers care demonstrează ceea ce noi numim dependența - adică
lucruri care trec printr-un proces de generare și descompunere, a căror existență este dependentă și derivată, nu independentă. De exemplu, eu sunt parte din Univers, dar acești
filozofi nu ar susține că, în starea mea prezentă, luat ca individ, aș fi veșnic și existent prin mine însumi. Nu este nevoie
de o cercetare amănunțită a lui R.C. Sproul ca să îți dai seama
că el nu este existent de la sine și nu are în sine puterea ființei.
Cei care sunt în favoarea unui soi de Univers veșnic vor
admite că unele părți ale Universului nu există de la sine și nu
sunt veșnice. Dar, de regulă, ei afirmă că există un miez pulsatoriu al Universului, din care vin toate celelalte lucruri. Ei
spun că doar acest miez pulsatoriu are ființa necesară. Și din
nou, nu orice lucru din Univers este existent de la sine și veșnic. Dar ei spun că, înainte de big bang, trebuie să fi existat o
energie pulsatorie sau un punct de singularitate care să cuprindă într-o formă condensată toată materia și energia, iar
din acel punct decurge toată realitatea. Iar acest miez pulsatoriu, care are puterea de a fi în sine, nu trebuie să fie localizat
undeva „dincolo”, unde noi vorbim despre transcendența lui
Dumnezeu. Altfel spus, când noi vorbim despre Dumnezeu,
facem o deosebire între Dumnezeu și lume, spunând că
Dumnezeu transcende Universul creat de El. Dumnezeu nu
este totuna cu Universul. El a creat Universul. Aceasta este
afirmația creștinismului istoric. Dar această teorie spune
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apoi: De ce trebuie să avem o cauză a Universului care să fie
din afara lui? De ce nu o putem identifica în Universul în
sine?
Dar în această discuție există o ambiguitate în exprimare. Ambiguitatea are loc când termenii folosiți într-o argumentație își schimbă sensul. Acești filozofi spun că există o
ființă veșnică necesară și existentă prin sine, care este cauza
tuturor celorlalte lucruri, dar ea nu este Dumnezeu, pentru
că nu este transcendentă, ci se află în interiorul Universului.
Ideea pe care trebuie să o înțelegem este că, în filozofie
sau teologie, termenul transcendență nu este un termen de
natură geografică. Când noi spunem că Dumnezeu este deasupra și dincolo de Univers, noi nu spunem că ar exista o
linie de demarcație în cer, situată la mai multe miliarde sau
trilioane de km distanță de noi, care să definească limita exterioară a Universului, și că dincolo de acea limită de spațiu
și timp se află locașul Celui Atotputernic. Noi nu folosim
termenul transcendență ca să vorbim despre „unde” este
Dumnezeu, despre rezidența lui Dumnezeu. Dimpotrivă,
când îl folosim în relație cu Dumnezeu, termenul transcendență are sensul că ființa lui Dumnezeu este deasupra și dincolo de toată existența creată. Când Îi este aplicată lui Dumnezeu, transcendența spune că Dumnezeu este o ființă de un
alt nivel, că ființa lui Dumnezeu este mai presus și dincolo
de felul de ființe care există în lumea de zi cu zi, în care noi
trăim.
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Cu toate acestea, argumentul ateist care spune că putem avea o explicație pentru ceea ce există acum fără să facem
un apel la o ființă transcendentă, de fapt apelează la o ființă
transcendentă făcând diferența între acest miez pulsatoriu și
orice altceva din Univers. Care este diferența dintre acest
miez misterios și orice altceva?
În fapt, acest miez misterios este creatorul, iar toate celelalte lucruri sunt creația. Doar acest miez are existența în
sine. Acest miez misterios are ființa necesară. Niciun alt lucru
din Univers nu are ființa necesară. În ce privește ființa, acest
miez care face ca toate celelalte lucruri să existe transcende
orice altceva. Acești filozofi și oameni de știință ajung în final
să ne ofere o descriere frumoasă a argumentului clasic în favoarea caracterului lui Dumnezeu însuși, deși ei spun că
Dumnezeu ar fi parte din acest Univers.
Și există un alt joc subtil de cuvinte în această discuție.
Uneori, când folosim termenul univers, noi îl folosim cu sensul întregului domeniu al creației. Alteori, termenul univers
se referă la tot ce există. Desigur, dacă eu folosesc termenul
univers pentru a descrie tot ce există, oare creștinul afirmă că
Dumnezeu este în Univers? Da, pentru că, dacă termenul
univers se referă la tot ce există, iar dacă Dumnezeu există,
atunci cu certitudine că Dumnezeu trebuie să existe în limitele a ceea ce noi numim Univers. Dar dacă folosim termenul
univers cu referire la întreg domeniul creat, putem spune că
Dumnezeu este limitat la acel domeniu? Nu. Noi nu putem
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spune că ființa Lui poate fi cuprinsă acolo, că ea este acolo, ci
că ea este dincolo de acest domeniu. Așa că vedem din nou că
avem de-a face cu o ambiguitate. Dar ideea noastră centrală
este că rațiunea cere ceva ce este veșnic și existent de la sine, și
nicio teorie nu poate fugi de acest lucru.
Creștinii nu ar trebui să se retragă în fața acestui atac
generalizat lansat împotriva creștinismului biblic, care ne
spune în repetate rânduri că, dacă vrem să fim științifici sau
dacă vrem să fim raționali ori logici, atunci trebuie să ne abandonăm credința religioasă. Nu trebuie să dăm înapoi în fața
celor care fac să pară că avem o credință echivalentă unui salt
în iraționalitate sau absurd. Filozofia creștină a spus vreme de
două mii de ani că rațiunea, raționalitatea și logica sunt aliații
pretențiilor de adevăr ale creștinismului, nu dușmani ai acestora. Dar în societatea noastră, scepticii s-au obișnuit să se răstească la creștini spunând: „Tu doar crezi prin credință. Noi
nu credem pentru că suntem raționali, logici și avem știința
de partea noastră. Prin contrast, tu ți-ai format gândirea pe
baza unui mit irațional, ilogic și emoțional”.
Nouă ni s-a spus acest lucru atât de mult timp, încât
acum avem generații întregi de creștini care spun: „Da, este
adevărat. Dar noi avem ceva mai bun decât rațiunea. Noi nu
avem niciun fundament pentru a afirma existența lui Dumnezeu dincolo de dorințele noastre subiective sau experiențele
noastre mistice. Noi nu avem niciun temei obiectiv pentru a
susține pretențiile de adevăr legate de realitatea existenței lui
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Dumnezeu, și noi ne predăm cu totul unei gândiri care, dacă
ar fi analizată, ar fi dovedită ca bazată pe pură iraționalitate și
absurditate”.
Dar creștinii nu trebuie să își lase creierele în parcările
de la biserică sau să renunțe la raționalitate și la coerența logică, îmbrățișând un sistem irațional care afirmă că ceva a apărut din nimic. Dacă vrem să ne uităm la mitologie, haideți să
ne uităm la mitul creației de la sine. În fapt, acest sistem de
gândire este atât de flagrant în iraționalitatea lui, încât ne minunăm cum de oameni inteligenți continuă să facă astfel de
afirmații. De ce nu izbucnesc oare oamenii în râs de exemplu
când un fizician vorbește despre generarea spontană graduală?
Există două motive elementare. Unul este că oamenii
nu s-au gândit niciodată la asta. Ei nu și-au pus niciodată întrebarea: „Cum am ajuns noi la așa ceva în gândirea noastră,
ca să fim gata să susținem conceptul creației de la sine și alte
gogomănii de acest fel?” Cu alte cuvinte, nu am analizat premisele care au dus la acest nonsens. Exact asta a făcut Descartes. El a încercat să meargă înapoi la principalele puncte de
început ale oricărei raționalități.
Un alt motiv este că o astfel de gândire are o atractivitate psihologică enormă. Dacă omul poate susține ideea unui
Univers lipsit de Dumnezeu, el poate susține ideea unei vieți
pentru care, în ultimă instanță, nu va da socoteală din punct
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de vedere moral înaintea acelui Dumnezeu. Iar omul care are
o vinovăție nerezolvată va face tot ce îi va sta în putere, va folosi orice șmecherie din imaginația lui și va folosi fiecare armă
ce îi stă la dispoziție din punct de vedere intelectual ca să își
scuze vinovăția. Efortul suprem este să scape de Judecător.
Dacă Dumnezeu nu este pur și simplu izvorul puterii pentru
originea Universului, El nu îi amenință pe oameni. Vedem
acest lucru în felul în care oamenii vorbesc în vremurile noastre. Oamenii vor spune: „Eu nu cred în Dumnezeul creștinismului, al iudaismului sau al islamului. Eu nu cred într-un
Dumnezeu personal. Totuși, aș accepta că trebuie să existe un
fel de putere pulsatorie”. Dar acea forță cosmică nu prezintă
nicio amenințare dacă rămâne impersonală, pentru că dacă
este impersonală, nimeni nu este responsabil personal față de
ea. Nu trebuie să dau socoteală pentru viața mea, pentru păcatele mele, pentru virtuțile mele față de un seism sau față de
suflarea vântului. Dar un Dumnezeu personal, veșnic și existent prin Sine, care m-a creat și m-a făcut responsabil înaintea
Lui constituie cea mai mare amenințare la adresa sufletului
meu.

Capitolul 11

DEDUCȚIA LOGICĂ
Logica nu a fost inventată niciodată, pentru că logica a
existat dintotdeauna. Logica este ceva caracteristic lui Dumnezeu însuși. Și întrucât Dumnezeu este veșnic iar gândirea
Lui este veșnic clară, coerentă și consecventă, putem spune
că, întrucât Dumnezeu există, și logica există.
În fapt, un filozof creștin a făcut o afirmație categorică
legată de prologul Evangheliei după Ioan, unde citim următoarele: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Termenul din
greacă pe care noi îl traducem prin „cuvânt” este logos, iar logos este termenul de unde derivă ideea de logică. Așadar, acest
filozof creștin a spus că ar fi o traducere legitimă a textului din
Ioan 1 dacă l-am citi astfel: „La început era logica, iar logica
era cu Dumnezeu, și logica era Dumnezeu... și logica s-a făcut
trup și a locuit printre noi” (vezi v. 14). Desigur, acel filozof
creștin nu a insinuat că știința sau disciplina logicii ar fi identică cu Dumnezeu însuși, ci mai degrabă el a crezut că a doua
Persoană a Sfintei Treimi este Cel în care toate lucrurile își
găsesc coerența, unitatea și consistența. El este manifestarea
exterioară a logicii interioare a lui Dumnezeu, ca să zicem așa.
89
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Ideea este că logica este legată de gândire, exprimare și
cuvinte. Termeni precum biologie, teologie și sociologie – care
au sufixul -ologie - împrumută din greacă termenul logos, care
are sensul de cuvânt sau logică. De exemplu, putem spune că
biologia este un cuvânt despre bios, adică „viață”, sau putem
spune că studiul biologiei este o încercare de a înțelege logica
internă a ființelor vii, la fel cum psihologia caută să înțeleagă
logica interioară a lucrurilor psihice.
Când ne uităm la disciplina logicii, recunoaștem că ea
este o știință formală, la fel ca matematica, și că ea funcționează
ca un regulator sau guvernator al relației dintre afirmații propoziționale și premise. În sine, logica nu are conținut. Logica
pură nu descoperă nimic. Ea nu ne dă nicio informație. Tot
ceea ce logica face este să definească relația rațională și formală
dintre afirmațiile propoziționale sau premise. Acest lucru este
important, pentru că, dacă credem că putem învăța lucruri
despre Dumnezeu doar prin logică, putem ajunge trist de dezamăgiți, pentru că logica nu are conținut în sine.
Dar dacă logica nu are conținut în sine, ci doar acționează ca un guvernator sau descrie relațiile formale dintre afirmațiile propoziționale, la ce îi mai poate fi ea de folos unui creștin? Așa cum am spus în capitolul 8, logica funcționează ca un
soi de ofițer de poliție de la colțul străzii. Dacă eu fac deducții
incorecte din Cuvântul scris al lui Dumnezeu, ofițerul suflă în
fluier și spune: „Oprește-te! Oprește-te în numele legii!” Fluierul îmi atrage atenția că am făcut o greșeală în gândirea mea.
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Logica are beneficii enorme pentru creștini, în particular când avem confuzii în căutarea noastră după coerența în
sine a Sfintei Scripturi. Să zicem că interpretez un pasaj al Bibliei de o așa manieră încât interpretarea mea contrazice radical sau faptic o altă parte din Biblie. Dacă plecăm de la prezumția că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este coerent, consecvent, unitar și fără confuzie, atunci
imediat ce iau cele două pasaje ale Scripturii și le interpretez
în felul acesta, se aude fluierul care îmi spune că am înțeles
greșit cel puțin unul sau poate chiar ambele părți ale Bibliei.
Întrucât caut să înțeleg lucrurile lui Dumnezeu într-o manieră contradictorie, ajung de fapt să nu le înțeleg deloc, nu-i
așa? Dacă ele ar fi contradictorii, devin neinteligibile. Astfel,
ca o măsură de protecție, care să mă păzească de a face deducții incorecte din Scriptură, logica mă ajută slujind în această
funcție foarte importantă.
Ne va fi util să vedem câteva principii elementare de logică, astfel încât să vedem cum funcționează aceste lucruri. În
primul rând, haideți să luăm în considerare legile deducției
nemijlocite. Deducțiile sunt concluzii extrase din afirmații
propoziționale sau premise. Iar o deducție nemijlocită este
aceea care decurge în mod necesar, automat, fără a interveni
alte etape; aceasta este cunoașterea pe care o căpătăm nemijlocit dintr-o premisă anume.
De pildă, prin legile deducției nemijlocite, învățăm că
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există două feluri de afirmații propoziționale. Una este o propoziție afirmativă universală. Aceasta este o afirmație care statuează ceva despre fiecare membru al unei clase sau categorii
anume. De exemplu, silogismul binecunoscut care spune că
„toți oamenii sunt muritori” este un fel de propoziție afirmativă universală. Noi afirmăm ceva despre fiecare persoană care
face parte din clasa umanității. Dacă am fi spus că „niciun om
nu este cangur”, am spune ceva negativ într-o manieră universală.
Diferența dintre universal și particular este diferența
dintre cuvinte precum toți sau niciunul, care sunt termeni
universali, și unii sau orice număr mai mic decât totalul membrilor clasei, iar aceștia sunt termeni particulari. Dacă este
adevărat că „toți oamenii sunt muritori”, iar eu spun că „unii
oameni nu sunt muritori”, aceasta ar fi o deducție legitimă?
Dacă toți oamenii sunt muritori, poate fi adevărat în același
timp că unii oameni nu sunt muritori? Am ști imediat că cele
două afirmații nu pot coexista. Dacă toți membrii unei clase
participă la ceea ce se afirmă despre ei, atunci nu putem găsi
niciun membru al acelei clase care să nu aibă acea trăsătură.
Dacă toți oamenii sunt muritori, nu poate fi adevărat că unii
oameni nu sunt muritori. Așadar, în acest caz, exprimarea particulară negativă nu poate coexista cu afirmativul universal, și
aceasta este una dintre regulile legii deducției nemijlocite.
Haideți să complicăm un pic lucrurile. Să presupunem
că eu aș spune că „toți oamenii sunt muritori”, după care aș
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spune că „unii oameni sunt muritori”. Aceasta ar fi o deducție legitimă sau nu? Dacă este adevărat că toți oamenii sunt
muritori, nu ar fi adevărat că unii oameni sunt muritori? Desigur, unii ar fi, pentru că unii fac parte din întregul grup.
Dar dacă aș insinua că unii oameni nu sunt muritori și aș
ajunge la acea concluzie, atunci aș încălca legile deducției nemijlocite. Dar dacă este adevărat ce spun cu privire la întreaga
clasă, atunci cu siguranță că este adevărat și când vorbesc despre o parte din acea clasă. Așadar, dacă „toți oamenii sunt
muritori” și sunt sigur că „unii oameni sunt muritori”,
aceasta ar fi o concluzie legitimă.
Dar dacă spun că „toți oamenii sunt muritori” și că „niciun om nu este muritor”, aceasta ar fi o afirmație falsă. Dar
dacă aș spune că „unii oameni sunt muritori” și că „unii oameni nu sunt muritori”? Ar exista vreo contradicție aici? Nu.
Dacă afirmația este simplu că „unii oameni sunt muritori”,
propoziția corespunzătoare că „unii nu sunt muritori” nu ar
indica în mod necesar o încălcare a legii logicii.
Ca să simplific lucrurile, să zicem că spunem că „unii
oameni au chelie”. Este posibil să existe oameni care au chelie? Da, iar dacă spun că unii oameni au chelie, rezultă în mod
necesar din această premisă că toți oamenii ar avea chelie? Nu.
De asemenea, poate fi adevărat că „unii oameni nu au chelie”.
Nu este întotdeauna la fel de clar când tratezi aspecte particulare ca atunci când pui în contrast afirmații universale exprimate negativ respectiv pozitiv.
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Un alt principiu de logică implică diferența dintre o
deducție posibilă și o deducție necesară. Dacă eu zic că „unii
oameni sunt muritori”, o deducție posibilă este că unii oameni nu sunt muritori; dar este oare ea una necesară? Deloc.
Putem aplica acest principiu la Scriptură și vedem astfel cum
găsim erori în traducerea Bibliei. Evanghelia după Ioan ne
spune că ucenicii erau în odaia de sus și că „ușile locului unde
erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor”. Dar
apoi textul ne spune că „a venit Isus, a stătut în mijlocul lor”
(Ioan 20:19). Este o deducție posibilă din acel pasaj că Isus, în
starea Sa înviată, în trup glorificat, putea să treacă prin ușile
care erau încuiate? Aceasta este o deducție comună extrasă
din text. Dar spune textul explicit că Isus a trecut prin ușă în
timp ce ea era încuiată? Nu. Ea este o deducție posibilă din
text, dar textul în sine nu o prezintă ca pe o deducție necesară,
întrucât există și o altă interpretare posibilă. Poate că ucenicii
erau strânși împreună în odaia de sus având ușile încuiate de
frica iudeilor, iar Isus a deschis liniștit ușa, a intrat pe ea și S-a
înfățișat înaintea lor. Da, textul biblic nu spune că El ar fi deschis ușa, la fel cum nu spune că El ar fi trecut prin ușa încuiată. Textul nu spune nimic despre felul cum Isus a ajuns în
odaie. El spune doar că ușa era încuiată și că Isus a venit la
ucenici.
Unii oameni obiectează întrebându-se de ce ar da scriitorul Evangheliei detaliul că ușa era încuiată, dacă nu să ne
transmită ideea că Domnul nostru putea să treacă prin acest
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obiect solid. Dar noi deja avem răspunsul la această întrebare
chiar în textul în cauză. Nouă ni se spune că ușa era încuiată
de frica iudeilor. Detaliul cu ușa încuiată ne transmite ceva
nu despre trupul înviat al lui Isus, ci despre starea ucenicilor
din acel moment.
Sau poate că scopul lui Ioan a fost să ne spună că ușa
era încuiată pentru că ucenicilor le era frică de iudei și voiau
să se asigure că am înțeles ideea uimitoare a trecerii lui Isus
prin acea ușă încuiată. Dar noi nu știm asta cu certitudine,
nu-i așa? Ioan nu ne spune asta. De aceea, putem spune că
este o deducție posibilă ca Isus, în trupul Său înviat, să fi avut
puterea de a trece prin obiecte solide, dar această deducție nu
rezultă în mod necesar din acel text biblic.
Vechiul și Noul Testament conțin multe pasaje în care
anumite lucruri sunt prezentate implicit sau pot fi deduse rezonabil ca posibilități. Dar trebuie să fim foarte atenți cu tragerea concluziilor din astfel de implicații. Iată de ce este important să învățăm ceva despre aceste reguli ale deducțiilor logice, ca să nu facem greșeala de a trage concluzii incorecte din
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrăjmașul ne poate face să extragem deducții ilegitime din Cuvântul lui Dumnezeu, ajungem să fim ca plastilina în mâna lui.

Capitolul 12

MINTEA ȘI SCRIPTURA
În scurtul nostru studiu al creștinului și gândirii creștine, am arătat că religia creștină nu este irațională, nici absurdă și nici ilogică. (Desigur, noi putem să răstălmăcim Cuvântul lui Dumnezeu și să îl facem să sune ilogic și irațional
prin felul superficial în care îl tratăm.) Bineînțeles, noi nu
spunem că raționalismul și creștinismul sunt același lucru.
Dar creștinismul este rațional, iar Cuvântul lui Dumnezeu
ne-a fost dat așa încât să îl putem înțelege. Cuvântul a înțelege
este un termen-cheie. Ne aducem aminte de îndemnul apostolic: „la răutate, fiți prunci; iar la minte [înțelegere], fiți oameni mari” (1 Cor. 14:20).
Eu aud adesea spunându-se că oamenii vor să aibă o credință ca de copii, iar ei folosesc asta ca pe un scut pentru a se
proteja de sarcina laborioasă de a-și folosi mintea ca să capete
cea mai precisă înțelegere posibilă a ceea ce Dumnezeu ne-a dat
în Cuvântul Lui. Dar a fi maturi și oameni mari în înțelegerea
noastră nu cere doar ca să avem o conștientizare și cunoaștere
a conținutului Scripturii, ci înseamnă și să avem o înțelegere
coerentă a ceea ce învățăm din Scriptură, pentru că ceea ce este
incoerent este neinteligibil, iar ceea ce este neinteligibil pur și
97
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simplu nu poate fi înțeles.
În capitolul precedent ne-am îndreptat atenția către
apariția lui Isus în odaia de sus. Un alt pasaj biblic pe care îl
vom analiza este cel din 1 Ioan 5:16: „Dacă îl vede cineva pe
fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se
roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru cei ce n-au săvârșit
un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la
moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela”. Un mesaj
elementar din acest verset este că, dacă îl vezi pe fratele tău
păcătuind, iar păcatul nu este unul care duce la moarte, se
presupune că te rogi pentru el. Există un îndemn clar de a ne
ruga pentru frații și surorile în credință, care au căzut într-un
anumit păcat.
Dar apoi Ioan complică această învățătură spunând că
există un păcat care duce la moarte. El nu spune în ce constă
păcatul care duce la moarte (și vom lăsa deoparte această
taină), dar să zicem că oamenii care au primit această epistolă știau despre ce păcat vorbea Ioan. Le spune el oare că,
dacă îl vezi pe fratele sau sora comițând acel păcat, să nu te
rogi pentru ei? Nu. Ioan nu spune că nu ni se permite să ne
rugăm pentru cineva care comite păcatul care duce la
moarte. Ceea ce el spune este aceasta: „Dacă îl vezi pe fratele
sau o vezi pe sora comițând un păcat care nu duce la moarte,
trebuie să te rogi pentru ei. Dar dacă îi vezi comițând un păcat care duce la moarte, nu îți voi spune că trebuie să te rogi
pentru ei”.
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Dacă Ioan spune, ‚nu îți voi spune că trebuie”, înseamnă asta că nu trebuie să te rogi? Cu alte cuvinte, dacă eu
nu zic că trebuie să faci ceva, este aceasta echivalent cu a spune
că nu ți se permite să faci acel lucru? Nu, ci noi înțelegem că
ceva poate fi opțional. Ai putea să îl faci, sau ai putea să nu îl
faci. Există o diferență între a spune „trebuie” și „trebuie să
nu...” Una este o poruncă pozitivă, pe când cealaltă este o interdicție clară. Dar, în acest caz, noi primim o poruncă pozitivă de a ne ruga pentru cei care nu comit păcatul care duce la
moarte, dar ceea ce lipsește din acest text este interdicția absolut paralelă de a nu ne ruga pentru cei care comit acest păcat
particular. Ioan doar a spus că „nu vă spun să vă rugați”. Textul lasă această decizie la latitudinea noastră.
Un alt pasaj de analizat este cel din Ioan 3:16. Când discut despre alegerea suverană a lui Dumnezeu cu unii oameni,
ei de regulă comentează spunând: „Dar nu zice Biblia că
Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viața veșnică?” Iar eu răspund: „Da. Oricine crede”. Oricine
face acest lucru, nu va pieri, ci va avea viața veșnică. Dacă punem aceasta în afirmații propoziționale logice, trebuie să spunem că toți cei care cred (care este o afirmație universală) vor
avea viața veșnică. Și, dacă am exprima-o negativ, nimeni dintre cei care au viața veșnică nu va pieri. Pieirea și viața veșnică
sunt polii opuși de aici, în termenii consecințelor credinței.
Oricine face A (crede) nu va avea parte de B (pieire), ci va avea
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C (viața veșnică).
Trebuie să luăm în considerare și ceea ce acest text
spune despre a avea abilitatea de a crede în Isus Hristos, în noi
înșine. Ce spune textul? Absolut nimic. Tot ceea ce textul
spune este că „oricine face A va avea C și nu va avea B”. El nu
ne spune nimic despre cine va crede. Isus a spus ulterior în
Evanghelia după Ioan că „nimeni nu poate veni la Mine, dacă
nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis” (Ioan 6:44). Aici avem o
negație universală care descrie abilitatea. Nicio persoană nu
are abilitatea de a veni la Isus decât dacă o anume condiție este
îndeplinită de Dumnezeu. Unii zic că Ioan 3:16 ar afirma că
oricine poate veni la Isus, cu sau fără vreo acțiune din partea
lui Dumnezeu. Mie îmi place să arăt că Ioan 3:16 se găsește în
același capitol în care Isus a spus că, dacă un om nu este născut din nou, adică născut din apă și din Duhul, nu poate intra
în Împărăția lui Dumnezeu.
Pe măsură ce ne apropiem de finalul studiului nostru
despre gândirea creștinului, vreau să ne uităm la o doctrină
importantă denumită efectele noetice ale păcatului. Termenul noetic derivă din cuvântul nous, din limba greacă, având
sensul de „minte”. Așadar, efectul noetic al păcatului este
efectul pe care căderea în păcat îl are asupra minților noastre.
În Romani 1, Pavel ne arată cum mințile noastre nebune pot
ajunge întunecate. Teologia istorică trage concluzia că întreaga persoană umană, în toate facultățile ei, a fost devastată
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de corupția naturii omenești. Trupurile noastre mor din cauza păcatului. Impactul păcatului asupra ochilor noștri arată
că, pe măsură ce îmbătrânim, simțul vederii își pierde din acuitate. La fel, ne pierdem progresiv din simțul auditiv. Știm și
că voința omului este într-o stare de robie morală, captivă dorințelor diavolului și impulsurilor sufletului.
Și nu doar asta, ci inima păcătoasă este astfel încât, prin
natura lui, omul nu vrea să Îl păstreze pe Dumnezeu în gândirea lui. Noi avem o minte reprobată, o gândire prin care
manifestăm prejudecăți împotriva atractivității lui Dumnezeu. Noi știm cum prejudecata poate să distorsioneze gândirea. Ni se pare greu să înțelegem idei clare atunci când suntem
orbiți de prejudecățile noastre. Până și abilitatea noastră de a
gândi a fost puternic slăbită de căderea în păcat.
Cu toate acestea, deși suntem decăzuți, încă avem abilitatea de a gândi și de a face alegeri. Încă putem alege. Încă
avem o voință. Încă putem să gândim. Desigur, toate acestea
sunt înclinate către eroare. Dar omul nu trebuie să fie creștin
ca să poată ajunge un mare matematician. La fel, nu trebuie
să fie creștin ca să fie un abil cunoscător al logicii. Acest lucru
se petrece pentru că abilitatea raționării într-o manieră logică
nu este ceva pur și simplu inerent, pe care fie o ai, fie nu o ai.
Îndemânarea raționării într-o manieră ordonată, logică, sănătoasă și solidă poate fi învățată și dezvoltată.
Noi, creștinii, ne dorim să gândim cu cea mai mare
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claritate și convingere. Ca o chestiune de disciplină, ne-ar fi
de mare ajutor să studiem și să stăpânim principiile elementare de raționament, astfel încât să putem, într-o anumită măsură, să depășim ravagiile pe care păcatul le-a făcut în gândirea
noastră. Atâta vreme cât păcatul se găsește în noi, nu vom
ajunge niciodată desăvârșiți în raționamentele noastre. Păcatul naște în noi prejudecăți față de legea lui Dumnezeu, și trebuie să luptăm ca să depășim aceste distorsiuni elementare la
adresa adevărului lui Dumnezeu. Dar dacă Îl iubim pe Dumnezeu nu doar cu inimile, ci și cu mințile noastre, și dacă ne
supunem mințile înaintea Lui și le consacrăm Lui, vom fi riguroși în încercările noastre de a fi pe cât de clari se poate
omenește când ne apropiem de Cuvântul Lui.
Scriptura ne îndeamnă să o cercetăm și să o citim cu
atenție. Noi suntem chemați să bem adânc din izvorul Cuvântului viu al lui Dumnezeu. Dragă creștine, ești chemat să
gândești ca un creștin. Suntem chemați să căutăm să avem însăși gândul lui Hristos. Parte din umanitatea perfectă a Domnului nostru este că Isus din Nazaret nu a făcut niciodată vreo
deducție ilegitimă. El nu a ajuns niciodată la o concluzie nesusținută de premise. Gândirea Lui era clară precum cristalul.
Gândirea Lui era coerentă. Gândirea Lui era sănătoasă. Lumea nu a trăit vreodată o altă situație când să se întâlnească cu
gândirea sănătoasă așa cum a fost gândul lui Hristos.
Întrucât suntem chemați să Îl imităm pe Domnul nos-
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tru, te implor să faci din aceasta o preocupare esențială și zeloasă în viața ta, iubindu-L cu toată mintea ta.
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