
COMUNICAREA ADEVARULUI BIBLICINTRE
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de Emanuel Contac

Preliminarii. Comunicarea - trasatura fundamentals a

sistemelor religioase

Istoria Bibliei, a iudaismului vechi-testamental si a crestinismului

evanghelic, este in fond istoria unui amplu proces de comunicare prin

intermediul caYuia Dumnezeu se reveleazS oamenilor, In care se comunica

pe Sine, dezvaluind omenirii adevarurile Sale prin cei pe care i-a ales ca sa

le poarte si sa le transmits mai departe.

Sistemul de Tnchinare iudaic veterotestamentar, ca si eel din cadrul

Bisericii primare, constituie modalitatea prin care oamenii, la Hindu I lor,

raspund inijiativei lui Dumnezeu, TncercSnd sa comunice cu El. Procesul se

desfasoara deci in dou3 sensuri, dar eel care a initiat comunicarea si care

ne-a dat posibilitatea sa-L percepem si sa-I raspundem intr-o maniera

asemanatoare este desigur Dumnezeu.

Am putea spune, facand referire la una dintre axiomele

comunicarii, dezvoltate de $coala de la Palo Alto1, ca totul in jurul nostru

reprezinta comunicare, chiar si in momentele cand noua ni se pare ca este

vorba de o lipsa intenjionata de comunicare.2

1 §coala de la Palo Alto a reunit in anul 1959 un grup de specialist! din domenii
diverse care §i-au propus sa studieze comunicarea dintr-o perspective diferita de

cele anterioare. Cercetatorii paloalti§ti, care au format a§a-numitul ..Colejiiu

Invizibil", au studiat comunicarea pornind de la analizarea unor disfuncfii §i au

ajuns sa enunfe axiomele clasice ale comunicarii. Vezi Mihai Dinu, Comunicarea.

Bucuresti, Editura §tiinfifica, 1999, p. 99.

2 Una dintre axiomele comunicarii enunjate de $coala de la Palo Alto a fost ca non-
comunicarea este imposibilS, sau altfel spus, comunicarea este inevitabilS.
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Sistemele religioase dezvoltate din vremurile cele mai vechi,

avatarurile sacrului, asa cum au fost ele prezentate in detaliu de Mircea

Eliade in prestigioasele sale studii, sunt o dovada puternica ce atesta setea

de comunicare cu transcendentul, sete care a ramas si s-a manifestat in om

in pofida caderii, sail poate tocmai ca o consecinta a acesteia. Diversitatea

formelor de inchinare din diferitele societaji pe care le-a cunoscut istoria

omenirii ar putea sa ne surprinda, dar ele izvorasc toate dintr-o dorinta de

comunicare cu ceea ce se afla dincolo de material; de asemenea, toate

tradeaza dorinta de a reinnoda firul unei relatii de comunicare care fusese

perfects in Edenul adamic, dar care s-a pervertit ulterior.

De altfel, etimologia cuvantului ,,religie" dezvaluie aceasta

conotatie deoarece una dintre posibilele surse din care a evoluat este verbul

latin de conjugarea I, religare - a lega?

La o trecere in revista a religiilor initiate de oameni si manifestate

in decursul istoriei umanitatii, devine evident ca aceste incercari de religare

a relatiei cu Dumnezeu au esuat In totalitate tocmai pentru ca initiatorii

procesului au fost oamenii, si nu Dumnezeu. incercarile de restaurare a

comunicarii s-au pervertit §i in final au dat na§tere unei largi game de

sisteme de credinte, tnsa acestea nu fac obiectul studiului de fa{a decat prin

faptul ca se Tnscriu in aceea§i paradigma generala a comunicarii umane

religioase.

Revenind insa la procesul de comunicare, trebuie sa men^ionam ca

elementul fondator al iudaismului, Tahanul ebraic, cu epitomul sau, Legea,

si apoi eel al cre§tinismului primar, constituit in canonul nou-testamental,

au reprezentat elementele prin care Dumnezeu s-a comunicat pe sine intr-

un mod foarte cuprinzator, prezentand planul Sau de mantuire fata de

omenirea instrainata prin pacat.

3 .,religion" in Oxford English Dictionary, Oxford, OUP, 1994. O aha etimologie

prezenta in cadrul aceluia§i articol din OED este cea amintita de Cicero, care

sus^ine ca termenul ,,religie" ar proveni din verbul relegere - a citi din nou, a

reciti.
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Universalitatea procesului de comunicare este evidenta chiar din

primele randuri ale cartii care deschide Biblia. Analizand cele dintai versete

ale cartii Genesa, ne dam seama ca actul primordial al creatiei, din ziua

tntai, ,,materializat" Tntr-o forma care sfideza descrierea - lumina - a fost,

in esenta, un act de comunicare verbala.

Toata istoria creatiei, asa cum este ea consemnata de autorul cartii

Genesa, este o Tnsiruire de acte verbale (,,Dumnezeu a zis...", ,,Dumnezeu a

numit...") care se repeta de-a lungul celor sase zile.

In afara acestor acte de comunicare instrumental^, cu final itati

creative, exista un alt arhetip al comunicarii in interiorul Trinitatii,

manifestat in versetul 26 din primul capital: ,,Apoi Dumezeu a zis: «Sa

facem...»" Versetul enuntat anterior este reprezentativ pentru actul de

comunicare desavarsita care are loc in interiorul Trinitatii.

Aceasta comunicare in interiorul Dumnezeirii, in sprijinul careia

am putea gasi o sumedenie de alte exemplificari, este, prin urmare, o marca

deflnitorie pentru Trinitate si poate fl asezata in rand cu celelalte atribute

ale lui Dumnezeu, a§a cum sunt ele prezentate de teologia sistematica.

Argumentele enuntate anterior vin deci sa sprijineasca ideea

potrivit careia Dumnezeu a ales sa comunice adevarurile Sale prin revela^ie,

prin intermediul unor carti scrise de slujitorii Sai. Aceasta reprezinta de

fapt, Tntr-o forma parafrazata, una dintre axiomele sistemului de gandire

crestin.4

Comunicarea adevarului lui Dumnezeu, sub forma unor mesaje

propozifionale, a fost lncredinjata, de-a lungul timpurilor, unor oameni pe

care Dumnezeu i-a ales in virtutea suveranita^ii Sale; acestia au transmis

mesajul fie verbal, fie in scris, fie in ambele moduri. Acest proces de

4 Vezi Carl Henry, Dumnezeu, revelafie $i autoritate, Oradea, Cartea Cre^tina,

1997, vol. I., p. 243. In capitolele 13 §i 14, vol. I, Henry face o expunere

amanuntita a axiomelor epistemologice fundamentale pentru cre§tinism. El arata

care este rolul ra{iunii, al Scripturii, al consecvenjei §i al coeren$ei. Daca axiomele

epistemologiei cre§tine sunt acceptate. atunci Tntreg sistemul este coerent in

structura.
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transmitere nu s-a produs fara frictiuni si opozitie din partea destinatarilor.

Cel mai adesea, mesajul divin, in forma lui scrisa sau verbala, fie din

perioada vechi-testamentala, fie din cea apostolica, patristica, reformats etc.

a fost evitat respins si contrazis. In multe cazuri, exponent mesajelor au

fost supusi unor persecutii crunte, care in final au dus chiar la suprimarea

violenta si cruda a mesagerilor.

Vom cauta, in cele ce urmeaza, sa analizam cauzele respingerii

mesajului divin, sa gasim acea universalie paradigmatica ce reuneste in ea

toate gesturile de respingere ale oamenilor pusi fata in fata cu caracterul

frust al unui adev&r divin pe care Dumnezeu doreste sa-1 transmits omenirii

alienate de El.

Caderea - cauza rupturii in comunicarea divino-umana'

Respingerea mesajului divin are cauze care trebuie cautate tot Tn

primele capitole ale Genesei. Intr-un mod simplist, putem spune ca o

consecinta a pacatului adamic a fost instrainarea de Dumnezeu. Decurge de

aici faptul c3 sfera comunicationalS perfecta existenta la inceput, care

cuprindea atat pe om, cat si pe Dumnezeu, a fost ruptS, iar comunicarea

intre cele doua jumata|:i de sfera a devenit imposibila tocmai din cauza

pacatului.

Separarea de Dumnezeu a facut ca orice incercare de retnnodare a

firului, venita din parte omului, sS punS bazele unor sisteme religioase care

au deviat si mai mult, ajungand Tn cele din urma la crearea unor religii total

str&ine de principiile comunicarii corecte cu Dumnezeu. Toata aceasta

jumatate de sfera a omenescului (vezi partea inferioara din Fig. 2) a

devenit, prin dezvoltarea si pervertirea ei treptata, kosmosul ca omenire,

creatie cazuta, teatru al istoriei mantuirii,5 iar apoi, prin ajungerea la

5 Vezi Herman Sasse, ,,kosmos" Tn TDNT, vol III, p. 889. Sasse arata (p. 892) c&
antagonismul celor doua sfere menjionate este foarte evident mai ales la Pavel, in

Corinteni, unde nevOa tou Koa|j.ou §i Trv&v\ia to ck toO BeoO sunt dou5 categorii

opuse care se exclud reciproc.
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consecintele extreme, kosmosul ca sistem de gandire, caracterizat atat de

bine de Pavel ca fiind ,,chipul veacului acestuia" - (Rom. 12:2). De

asemenea, aceastS jumState de sfera s-a constituit in destinatarul colectiv

spre care Dumnezeu a Tnceput s&-si trimita mesajele prin servii Sai, inca din

zorile civilizafiei omene§ti care a aparut in urma Caderii.

Inainte de a analiza modul in care a decurs interactiunea dintre cei

carora le-a fost incredinfata misiunea de a purta mesajul divin (proroci,

vazatori, judecatori, apostoli, evangheli§ti, misionari etc.) si destinatari, ar

trebui sa mai precizam ca un alt efect al Caderii, pe langa instrainarea de

Dumnezeu, a fost crearea unui sentiment de angoasa cu privire la mantuire

si la ideea de transcendent. Acest sentiment este fundamental pentru

perspectiva comunica^ionala s, i pentru analiza receptarii pe care incercam sa

o surprindem in studiul de fata.

Exista deci dupa Cadere doua unita^i separate ale unei sfere care

alta data functionase pefect: in partea superioara Dumnezeu care incearca

sa comunice cu omul prin revalafia Sa scripturala (transmisa §i verbal de

mesageri), iar in partea inferioara omul angoasat, care incearca zadarnic sa

comunice cu Dumnezeu §i care creeaza o gama larga de religii pagane si

oculte; aceste religii ajung de fapt sa-l alieneze ?i mai mult §i sa-l poarte pe

o spirala descendenta a instrainarii.

Disonanta cognitiva - principiul arhetipal caracteristic omului

neregenerat

Este timpul acum sa analizam ceea ce se produce la zona de contact

creata in urma intalnirii mesajului divin, con{inut de scrierile biblice, §i

expus verbal de slujitorii lui Dumnezeu, cu tiparele §i structurile de gandire

create de ,,chipul lumii acesteia" in mingle oamenilor alienati de

Dumnezeu. Ne vom folosi in acest demers de un concept elaborat in cadrul

psihologiei sociale, numit ,,disonanta cognitiva".
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Teoria disonantei cognitive a fost elaboratS in anul I957,6 de catre

cercetatorul Leon Festinger. In esenfa, aceasta teorie arata ca oamenii cauta

informatiile care se potrivesc cu ideile si modul lor de actiune, evitand in

acelasi timp alte mesaje disonante. Cu alte cuvinte, oamenii percep selectiv,

asculta si memoreaza selectiv.7

In interacjiunile lor sociale, oamenii ajung adesea In contact cu

infomnatii noi, care contrazic structurile lor preexistente. Aceste situatii

sunt de natura sa creeze disconfort, deoarece vin cu elemente de nou, iar

reactie fireasca a oricSrui individ este sa pastreze in echilibru sistemul de

valori deja creat. Iposteza lui Festinger sugereaza ca oamenii sunt motivaji

sa restabileasca echilibrul si consonanta prin reducerea acestui conflict.8

O astfel de reactie de disonanfa este provocata adesea in urma

acjiunii de predicare si proclamare a mesajului biblic, de rostire a

adev&rurilor lui Dumnezeu. Acfiunea de a propovadui oamenilor nevoia de

schimbare, metanoia, sau alternativa, judecata dreapta a Iui Dumnezeu, este

de natura sa-i puna pe oameni intr-o stare de disconfort. Probabil o astfel de

stare de disconfort a determinat in multe biserici o modificare a strategiei,

pentru ca mesajul evangheliei sa fie prezentat intr-o maniera mai putin

amenin|:atoare, care sa duca la o minimalizare a disonantei Tn cadrul

concep|iei pe care un ins o are despre lume si viata.

Daca o astfel de modificare este buna sau nu, si daca ea se

potriveste modelului biblic de proclamare a mesajului lui Dumnezeu vom

vedea in ultima parte a acestui studiu, Tnsa putem afirma cu certitudine ca

evanghelizarea, asa cum s-a produs ea in primele secole ale erei cre§tine, a

provocat intr-un mod decisiv sistemul de gandire contemporan ei. Deoarece

6 De precizat ca §i anterior acestui an au aparut teorii similare: Teoria lui Heider

(1946), despre dezechilibrul cognitiv. Teoria lui Newcomb (1953) despre asimetrie

§i Teoria lui Osgood §i Tannenbaum (1955) despre congruenja. Vezi J.J. Van

Cuilenburg et alii, ^(iinfa comunicdrii, Bucure§ti, Humanitas, 1998, p. 249.

7 Jean Lohisse. Comunicarea-de la transmiterea mecanica la interac\'nme, Iasi,
Poliiom, 2002? p. 87.

Tim O'Sullivan et alii, Concepte fundamentale din ftiinfele comunicarii §i

studiile culturale, Ia§i, Polirom, 2001, p. 117.
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oamenii doresc sa experimenteze o lume. statornica,9 sa traiasca intr-un

mediu in care sa simta ca sunt consecventi cu ei Tnsisi, nu este greu de

inteles de ce un mesaj atat de radical, precum eel predicat de apostoli, a

starnit reac|ii extrem de controversate la orice nivel al societatii iudaice si

romane.

Astazi, desi suntem separafi de doua milenii de atmosfera primilor

crestini, ne putem intreba daca in esen{si, in ciuda a ceea ce se clameaza

mereu in orice $ara care se declara democratica (cu referire la polifonia

minoritatilor, protejarea tuturor formelor religioase si a manifestarilor

culturale) sistemul de g^ndire crestin nu va fi cumva pus la col{ pentru

intransigenta si intoleran^a sa, pentru faptul ca le exclude din start pe

celelalte sisteme §i se TncSpat^neaza sa sustina absolutul unor valori tari cu

caracter axiomatic (Dumnezeu exista §i El se reveleaza prin Scriptiiri, care

sunt Cuvantul Sau10),

In mod traditional, acest sistem de g&ndire crestin, cu doua dintre

aspectele sale soteriologice, regenerarea si Tntoarcerea la Dumnezeu, a

antrenat si a starnit in oameni un puternic conflict interior, cand orice

persoana simte ca tot sistemul de valori trebuie schimbat, cand trebuie sa

aiba loc ceea ce Biblia nume§te atat de sugestiv ,,dezbracarea de sine".

Acest lucru a fost valabil atat In societal cu profunde accente

colectiviste, precum cele din Orientul Mijlociu, unde a fost propovaduita

initial evanghelia, cat si in cele cu orientare individualists, precum spatiul

european grecesc si roman, de la care se revendica In esenta lumea

occidentals. Consecinta este ca mai ales in cadrul unei culturi care

promoveaza, individualismul, eul, si care valideaza autonomia, autarhia,

independenta," orice individ neregenerat va sim^i mai acut un conflict

9 Melvin de Fleur & Sandra Ball Rokeach, Teorii ale comunicarii de masa, la§i.

Polirom, 1999, p. 275

10 Carl Henry, op. ciu vol. I, p. 251-53.
11 Pentru o comparafie asupra modului in care cultura influenjeaza perceptia de

sine, vezi Ronald Adler §i George Rodman. Understanding Human

Communication, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 51. Autorii preiau o
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cognitiv interior; propria imagine de sine ti este amenin$at& Tntr-o maniera

drastica, Tntr-un mod mai puternic decat in alte culturi precum cele din zorii

crestinismului primar. Intrebarea finala care se pune este daca indivizii de

tipul acesta vor mai accepta sa vina si sa ramzina in sala de biseric§ unde se

predica nevoia de regenerare si de lepadare de sine.

Asadar, putem spune ca acest conflict prin care cineva trece include

in primul rand elemente de disonanta cognitiva, pe care ar trebui s-o

definim din perspective evanghelica drept starea care caracterizeaza pe

ofice individ care aude mesajul evangheliei si care traieste in el insusi lupta

dintre natura neregenerata si Duhul Sfant care tncearca sa-l convinga de

nevoia unei schimbari reale.

De fapt, desi accentul cade in acest studiu in special pe reactia

oamenilor la mesajul evanghelic, paradigma disonanfei cognitive are o arie

de acoperire mult mai vasta, caci o simpla analiza generals a istoriei biblice

ne arata ca oamenii lui Dumnezeu, trimisi sa-L reprezinte Tnaintea

celorlalji, au creat permanent o stare de disonanfa cognitiva in randul

auditoriului pe care 1-au avut, indiferent de epoca.

Prin prisma acestei constatari, putem spune ca desi teoria

disonan^ei cognitive a fost criticata de cei care au considerat c&

presupunerile ei sunt prea naive,12 Festinger intuieste destul de exact

tendintele omului nenascut din nou de a se sustrage unui mesaj care

presupune fie o acceptare clara, fie o respingere fatisa. De altfel, apelul la

acest fel de atitudine foarte clar delimitata este exprimat si prin cuvintele

lui Isus Hristos, atunci cand le spune oamenilor: ,,Cine nu este cu mine,

este Tmpotriva mea, si cine nu strange cu mine, risipeste"- Mat. 12:30.

sintezS care prezinta un material publicat de H.C. Triandis, "Cross-Cultural Studies

of Individualism and Collectivism" in J. Berman, ed., Nebraska Symposium on

Motivation 37, Lincoln, University of Nebraska Press, 1990, p. 41-133; vezi de

asemenea E.T. Hall, Beyond Culture, Garden City, Doubleday, 1976.

12 Tim O'Sullivan et alii, op. cit., p. 118. Unii critici au susjinut ca exista ocazii

certe cand oamenii cauta ei insisi situafii riscante sau care sa le produca

nesiguranta.



Comunicarea adevarului biblic 10.1

Reacfiile la mesajele care produc disonanfa cognitiva pot fi diverse.

Vom tncerca sa analizam posibilele tipuri de comportament, faeand apel la

cSteva exemple biblice paradigamatice, care sa ne ajute sa intelegem

comportamentul omenesc modern, care a fost modelat tntr-o oarecare

masura prin educate, dar care si-a pastrat in defintiv structura lui de fond.

Strategii de reducere a disonantei cognitive ca reactie la

mesajul biblic

(1) Asa cum am vazut deja, Festinger spune ca oamenii simt nevoia

sa reduca aceasta stare de disonanta cognitiva prin diferite metode, printre

care ?i cautarea de informatii pentru intarirea schemelor mentale

preexistente si reducerea decalajului fata de informatiile disonante. Potrivit

acestui mecanism, de indata ce a recepfionat pareri contrare opiniilor sale,

un individ expus la mesaj crestin va incepe un dialog cu sine in care va

Tncerca sa se convinga ca parerile sale preexistente sunt bune, ca totul este

in regula. Intors in mediul sau, va cauta sa-si ofere cele mai bune

argumente ca nimic nu trebuie schimbat in viata sa.

Din nefericire, atunci cand ne referim la conflictul dintre ,,kosmos"

§i esenta mesajului biblic, putem vedea foarte simplu ca mediul social este

Tntotdeauna consonant cu opiniile preexistente, tocmai pentru ca nu este

decat o prelungire a ,,kosmosului", este infuzat de mass media, eel mai

adesea cu mesaje de anesteziere a con§tiintei §i de atenuare a disonantei

cognitive. Studiile functionaliste privitoare la disfunctiile sistemului mass-

media au aratat de altfel ca individul adesea ajunge sa se lase supus unui

proces de narcotizare prin media,13 evitand astfel continuarea st3rii de

13 Disfunctia de narcotizare este o pervertire a functiei de informare. La incepul s-a
crezut c5 o informare abundenta ii va stimula pe oatneni sa devina mai activi la

diferite nivele ale implic5rii politice sau sociale. O supraabundenfa de informatii s-

a devedit in multe feluri a fi nefasta pentru ca a ajuns sa-i duca pe oameni la

indiferenta si pasivitate, contrazicand efectele scontate initial. Pentru mai mulle

informatii despre disfunfia de narcotizare vezi Mihai Coman, Introducere in

sistemul mass-media, lasi, Polirom, 1999, p. 74-75. De asemnea. vezi loan Dragan,

Paradigme ale comunicarii de masa, Bucuresti, Editura $ansa, 1996, p. 168.
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neliniste si angoasa pe care o are orice persoana confruntata cu pScatuI si cu

statutul incert din perspectiva vesniciei.

(2) Un alt tip de reactie pe care individul confuntat cu mesajul

biblic o poate adopta este negarea fajisa sau devalorizarea informatiilor noi

si contradictorii.14 in privinta acestei reactii, se pare ca Festinger §i cei care

au elaborat ulterior teoria sa au fost destul de optimisti atunci c£nd au

descris o astfel de reactie doar prin prisma negarii sau a devalorizarii

mesajelor disonante, deoarece am putea spune, chiar cu riscul unei

exagerari, ca disonanja cognitiva poate duce la efecte puternic violente.

Cain - paradigma violenfei determinate de disonanta cognitiva

Analizarea unor tablouri biblice si interpretarea lor in cheie

comunica{ional& va arata insa ca nu este vorba de nici un fel de exagerare,

si ca, dimpotriva, istoria comunicarii mesajului biblic este in ultima instanta

istoria unei inclestari foarte sangeroase, cu victime al cSror numar sfideaza

orice estimare.

Am putea atribui prima crima a omenirii unei reactii la disonanta

cognitiva care a aparut in interiorul structurii interioare a lui Cain. Cauzele

sunt desigur, mai complexe, si de aceea ar trebui sa analizam in detaliu

pasajul care descrie episodul care ne intereseaza.

Versetele 4 si 5 din Genesa 4 spun, intr-o alta traducere, ca

Dumnezeu a acordat aten^ie jertfei lui Abel, dar ca jertfei lui Cain nu i-a

acordat deloc atentie. Desi nu precizeaza care au fost motivele15 pentru care

14 Tim O'Sullivan et alii, op. cit., p. 117.

15 Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, vol. 1, Genesis 1-15, Dallas,

Word Books, 1987, p. 104 sintetizeaza cinci posibile motive care au stat la baza

faptului c3 Dumnezeu a privit la jertfa lui Abel §i a ignorat-o pe cea a lui Cain: (1)

Dumnezeu Ti prefera pe cei ce se ocupau cu pastoritul in locul celor ce se ocupau

cu lucrul pamantului; (2) jertfele animate sunt mai acceptabile decat cele vegetale;

(3) motivele lui Dumnezeu sunt insondabile; preferinfa Lui pentru jertfa lui Abel

reflects misterul alegerii divine; (4) Dumnezeu i-a tratat diferit pe fondul

atitudinilor diferite interioare, atiludini ce ne raman ascunse, dar care erau bine



Comunicarea adevarului biblic 103

Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel, iar spre cea a lui Cain nu, si care a

fost in esenta modalitatea prin care ei au recunoscut acest lucru,16 autorul

trece mai departe §i prezinta, chiar in versetul 5, reacjia lui Cain, care s-a

maniat foarte tare. Menjionarea adverbului ,,foarte", care descrie

intensitatea m§niei lui Cain, preceda alte momente urmate de omorarea

unor oameni, precum in Gen. 34:7; 1 Sam. 18:8 si Neem. 4:1.17

Fara indoiala ca mesajul tacit al lui Dumnezeu i-a creat un mare

disconfort lui Cain si o iritare atat de mare, meat ea a fost vizibila si prin

intermediul comportamentului non-verbal, chiar daca despre afirmatiile

sale verbale nu gasim nimic scris. Este interesant de remarcat ca primul

exemplu de comportament non-verbal (lui Cain ,,i s-a posomorat fata" -

Gen. 4:5) pe care ll mentioneaza Biblia este intr-un context negativ,

incarcat de tragism.

Dumnezeu daduse de inteles ca primise jertfa lui Abel si pe a lui

Cain nu, iar acest fapt nu s-a potrivit deloc cu schema mentals preexistenta

a lui Cain. Deoarece concepjia de sine a oricarui om este definita in mare

parte de cei din jur, Cain se defmea pe el insusi prin raportare la Abel, iar in

acest caz, aceasta raptortare 1-a situat Tntr-o postura negativa.

In incercarea de a reduce echilibrul, Cain I-a eliminat pe eel care

facea opozitie cu el. Contrastul dintre el §i Abel, credea Cain, disparuse.

Dezechilibrul cognitiv era atenuat.

cunoscute de Dumnezeu; (5) abordarea diferita a tnchinarii de catre cei doi si faptul

ca ea s-a reflectat in calitatea darurilor aduse ca jertfa. Argumentarea pro sau

contra acestor posibile explicafii nu face obiectul studiului; ne intereseaza doar

evidentierea faptului ca a existat ceva care a produs un dezechilibru cognitiv tn

mintea lui Cain.

16 Ibid, p. 103. Dupa cum arata Wenham, potrivit unei traditii care incepe inca de

la Theodotion, cei doi ar fi remarcat acceptarea sau ignorarea (si implicit

respingerea) prin focul care s-ar fi coborat de la Dumnezeu, Tn maniera pe care o

gasim men|ionata in pasaje precum Lev. 9:24; Jud. 6:21 §i 1 Regi 18:38. Explicafia

in sine este buna, dar trece de inten$ia autorului cartii Genesa si am putea spune cS

tacerea lui Dumnezeu si lipsa Lui de reacjie fa{a de Cain a avut Tn fapt o valoare

comunicationala implicita foarte mare.

17 Ibid., p. 104.
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Acest lucru este insa doar pentru un scurt moment, c&ci Tntrebarile

pe care i le pune Dumnezeu Ti rascolesc din nou fapta $i maresc criza

dincolo de limitele pe care le avusese la Tnceput. In ciuda acestor Tntrebari,

Cain este decis sa-si pastreze consecvenfa in atitudinea sa sfidatoare.

La prima Tntrebare pe care i-o pune Dumnezeu (,,Unde este fratele

tau?") Cain raspunde cu o minciunS care este in esenjS menita sa-i tin3 in

echilibru sistemul cognitiv. II ucisese pe fratele sau, acum voia sa traiasca

de parca nimic nu s-ar fi Tntamplat, iar pentru aceasta trebuia sS se

comporte ca §i cSnd ar fi fost strain de crima ce tocmai avusese loc.

Minciuna lui Cain este urmatS de o replica sarcastica ce ar putea fi

parafrazata printr-un enunt de felul urmator: ,,Sunt eu pastorul

pastorului?"18 Aceasta replica are §i ea scopul de a accentua la exterior

impresia ca sistemul cognitiv al lui Cain este unul stabil.

Dumnezeu Tnsa f1 confrunta pe Cain cu pacatul sau in mod direct,

desi initial Ti adresase o tntrebare retorica, din dorinja de a-i da posibilitatea

sa-§i recunosca voia si sa spuna adevarul a§a cum I-au marturisit cei din

prima generatie de oameni (macar ca l-au spun intr-o maniera incompleta si

tenden^ioasa).

In urma discutiei, ca urmare a blestemului primit, dar si ca o

consecinfa vizibila a Tncercarii de a reduce din nou disonanja cognitiva,

Cain pleaca din fata Domnului. A trai in fa|a Domnului inseamna a trai in

permanenta sub privirile unui Dumnezeu a carui sfintenie ii va reaminti in

permanenta lui Cain de pacatul sau, creand o puternica tulburare in sistemul

sau cognitiv. Pentru c5 nu poate trai cu consecinfele crimei sale, Cain se

hot&raste sa fuga Tn tara Nod, la rasarit de Eden. Autorul Genesei spune:

,,Cain a iesit din Fata Domnului" dar o interpretare Tn spiritul a ceea ce am

prezentat deja Tn paginile precedente ne face sa credem c3 autorul reda Tntr-

o formula scurta, concentrarea unei alte idei: Tncercarea lui Cain de a pleca

din acel {inut Tn ideea ca Tn alta parte nu va mai fi sub privirile Domnului.

18 Gordon J. Wenham, op. cit., p. 106.
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Evident, cu ajutorul psalmilor sau al unor pasaje precum cele care

descriu fuga lui Iona §i care vorbesc despre omniprezenta lui Dumnezeu,

tntelegem ca de fapt Cain nu a putut iesi de sub privirile Domnului, ci mai

degraba a crezut ca a ie§it de sub acestea prin fuga sa.

Gestul lui Cain este aproape emblematic pentru tot neamul

omenesc atunci c&nd apare o confruntare cu adevarul lui Dumnezeu. Fuga

sa devine arhetipala pentru ca in ea se regasesc toate manifestarile omenesti

care reprezinta Tncercarea de a reduce disonanja cognitiva.

Trebuie sa precizam din nou, daca nu este deja sufficient de clar, cS

la originea acestei manifested de dezechilibru cognitiv se afla, din primele

zile ale omenirii sj pana astazi, pacatul.19 Disonanta cognitiva este prin

urmare atat efect al pacatului, cat §i cauza pentru alte actiuni care

antreneaza" un dezechilibru mai mare, determinand parcursul omului pe o

spirala mereu descendenta.20

Arhetipul este deci violent, iar manifestarile ulterioare au ramas de

asemenea violente pana in zilele noastre;21 este drept, astazi oamenii se

19 In acest caz, analiza noastra ar II trebuit sa piece de la primele consecinte si

manifestari ale lui Adam si ale Evei In gradina, dar, de§i istoria Caderii. din cap. 3

confine, de asemenea, extrem de multe universalii ale comportamentului omenesc,

ea nu prezinta un interes la lei de mare ca si istoria lui Cain. Cain este din a doua

generatie de oameni si ilustreaza mai bine ca degenerarea naturii omenesti s-a

amplificat semnificativ chiar si numai dupa o perioada relativ scurta de timp.

20 Exemplul eel mai semnificativ ar putea fi eel al lui David si al pacatului sau cu

Batseba; ?n aceastS relatare este prezentata o Tntreaga succesiune de actiuni

premeditate care sunt menite sa con fere consistent cognitiva lui David, dar care

nu lac decat sa-1 afunde tot mai mult in ha(isul pacatului, pana cand Dumnezeu

intervine §i-l confrunta direct cu pacatul sau.

21 Pentru o analiza detaliata, la zi, a numarului de martiri din ultimul secol §i ullimii

ani, vezi David B. Barret - ed.. World Christian Encyclopaedia, vol. I, Oxford,

OUP, 2001, p. 11. Datele statistice prezente in aceasta lucrare sunt exirem de

detaliate §i susjin ca numSrul cunoscut al martirilor crestini, indiferent de

denominatiune, se ridicS la 70 de milioane. Numai martirii din secolul XX sunt Tn

numSr de circa 45 de milioane, potrivit estimarilor. Rata medie anuala, mcepand cu

anul 1950 a fost de 278.000 de martiri pe an. Cele mai recente date cuprinse in

W-Osarata ca numarul anual de martiri era de 160.000 in preajma anului 2000.
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ascund sub pojghifa spoita a catorva milenii de civilizafie, ceea ce face ca

in multe cazuri violenta sa fie restransS de cadrul legal al farilor care afirma

in principiu ca susfin libertatea religioasa.

Dincolo de aceste manifestari care tind catre o normalitate fragila,

ar fi naiv sa ne facem iluzii ca omenirea a putut fi transformata radical prin

simpla educate. Acest arhetip va ramane probabil violent pana la venirea

lui Hristos, ba tnca va cunoaste o amploare faia precedent, daca luam in

considerare inclestarea eshatologica dintre forjele spirituale care stau gata

pentru confruntarea finala.

Argumentul m sprijinul acestei afirmajii il gasim chiar in declaratia

lui Isus din Mat. 23:34:

,,De aceea, iat5, va trimit proroci, in(elep|i §i ciirturari. Pe unii dintre

ei li vefi omon §i rSstigni, pe altii Ti ve\\ bate in sinagogile noastre,

§i-i ve|i prigoni din cetate in cetate; (35) ca s§ vinS asupra voastrS tot

sangele nevinovat care a fost varsat pe pamant, de la neprihanitului

Abel pang la sangele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-a|i

omorat intre Templu §i altar."

O prima nelamurire cu privire la acest text apare din menfionarea

lui Abel Tntr-un context despre care am spune, la o analiza superficial, ca

este nepotrivit. A atribui unei clase de oameni dintr-o anumita najiune o

crima comisa cu c§teva milenii Tnainte ca respectiva na|:iune sau clasa de

oameni sa apara macar in istorie pare o injuste{e.

Dincolo Tnsa de diatriba istoricS rostita impotriva carturarilor si a

fariseilor in timpul cat a fost pe pamant, s-ar putea spune ca in vorbele lui

Isus se ascund niste principii mult mai vaste, cu o arie de aplicabilitate mult

mai mare, care transcend simpla responsabilitate a fariseilor fa$a de sangele

lui Abel si a prorocilor care au fost ucisi, pana la Zaharia, fiul lui Barachia.

Fariseii sunt in ultima instanta reprezentanti ai unui sistem de

gSndire care a rastalmacit esenta relajiei de comunicare cu Dumnezeu, prin

faptul ca au Tncercat sa reinoade firul rupt al comunicarii cu Dumnezeu prin

apelarea la o sumedenie de principii si reglementari legaliste.



Comunicarea adevarului biblic 107

De celalata parte, Abel si Zaharia sunt extremitafile unui fir istoric

ce pleaca de la prima crima comisa in cadrul omenirii si merge pana la

crima proxima faja de perioada istorica in care a rostit Isus aceste cuvinte.

Evident, Zaharia nu trebuie interpretat ca limita a firului cronologic. El este

doar reprezentativ, iar aceasta ne face sa credem ca flrul se va continua Tn

mod nedeflnit pana la eradicarea acestui veac.

Isus vorbeste deci despre o paradigma ce reuneste Tn esenta

opozi^ia fa{a de cuvantul lui Dumnezeu si fa|a de mesagerii Lui, opozitie

manifestata in mod violent.

Din aceasta perspective comunicajionala, crimele savarsite de-a

lungul istoriei au drept components esenjiala disonanta cognitiva. Pe acest

fond s-ar putea afirma, fara riscul vreunei exagerari, ca disonanfa cognitiva

este linia continua pe care se Tnsiruie toate crimele omenirii Tndreptate

impotriva oamenilor lui Dumnezeu.

Violenfa dusa pana la extrem impotriva mesagerilor lui Dumnezeu

este deci o incercare de suprimare a factorilor producatori de disonanta.

Pe o notS generala, am putea spune ca In genere, miscarile si

curentele de gandire care au venit cu idei noi, au creat disonanfe cognitive

in diferite generafii de oameni. in mod paradoxal chiar, crestinismul

institutionalizat a Incercat uneori sa suprime, pe diferite cai, elementele

considerate eretice, miscarile reformatoare etc.22

Paradigma aceasta a respingerii se regaseste pretudindeni in Biblie,

nu numai Tn Vechiul Testament, la care face referire Isus prin textul din

Matei 23:24 §i echivalentul din Luca 11:47-51.

Pentru a sus|ine aceasta teorie cu exemple Tn care reactia de

opozitie este mai temperata, ar trebui sa facem referire la reactia fllosofilor

din Areopag (Fapte 17:32). Unii si-au disimulat Tn mod politicos opozitia

printr-o amanare indefinita de tipul ,,asupra acestor lucruri te vom asculta

22 Vezi World Christian Encyclopaedia, p. 11. In cadrul sectiunii caie prezinta

statisticile martirajului de-a lungul istoriei este prezentat numarul celor care au

murit persecutafi de c5tre biserici cre§tine de alta confesiune.
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altadata", in timp ce altii au considerat mesajul lui Pavel eel putin ridicol si

nu s-au sfiit sa rada in mod deschis, pentru a Tnlatura factorul disonant

cognitiv prin aceste manifestari.

Nu toate formele de respingere s-au manifestat Tntr-o astfel de

maniera, caci multe atitudini au fost de opozitie agresiva fatisa, mergand

pana la suprimarea emitatorului de mesaje provocatoare de disonantS.

Exempkil eel mai sugestiv este eel reprezentat de reactia persecutorilor lui

§tefan, pe care Luca o surprinde Tntr-un mod extrem de precis: ,,Ei au

inceput atunci sa racneasca, si-au astupat urechile si s-au napustit toti Tntr-

un gSnd asupra lui." - Fapte 7:57

Sunt prezente in acest verset trei actiuni simbolice extrem de

imporante:

1) au inceput sa racneasca

2) si-au astupat urechile

3) s-au napustit toti Tntr-un gSnd asupra lui

Prima actiune este reprezentativa pentru modul in care oamenii

Tncep sa bruieze sursa emi|atoare de mesaje. Aceasta manifestare este din

nou arhetipala, si nu ar trebui sa surpinda deloc faptul ca o gasim dupa doua

milenii de ,,civilizatie" Tntr-o forma bine organizata care tin de bruiajul fizic

propriu-zis (asa cum s-a manifestat Tn lumea comunistS, care bruia mesajele

emisiunilor de radio cre§tine, si nu numai, din lumea libera).

A doua acjiune trimite cu g&ndul la modul Tn care marile canale

mediatice sunt inaccesibile pentru mesajele care tin de un sistem de valori

absolut, precum eel crestin. Pe ,,piata libera a ideilor" at§t de mult visata de

iluministi, Tn spatiul public clamat de parin^ii fllosofiei liberale se poate

analiza si discuta orice, mai pujin ideile ,,retrograde". De altfel, principiul

fundamental al ,,dezabaterii publice, a spatiului public, a pietei libere a

ideilor" este acela potrivit cSruia nimeni nu define adevarul absolut23 si prin

urmare ceea ce putem spera, Tn eel mai bun caz, este sa detectam si sa

Mihai Coman. op. c/7., p. 147.
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eliminam eroarea prin criticarea conjecturilor noastre sau ale altora.24

Adevarul este asemenea unui varf de munte, §i nimeni nu stie cand a ajuns

in varf, de aceea trebuie sa fim deschisi sa ne verificam conjecturile noastre

§i ale altora, dar niciodata sa nu postulam adevaruri absolute. Cum

crestinismul are la baza principii axiomatice si susjine adevarul absolut (asa

cum am mentionat pe scurt in partea de tnceput a acestui studiu) este de

a§teptat ca ,,urechile" piefei libere a ideilor sa fie astupate fata de asemenea

mesaje.

In fine, a treia actiune este de fapt componenta violenta a

comportamentului determinat de disonanfa cognitiva. Nu este necesar sa

aducem prea multe argumente in sprijinul acestei idei, deoarece istoria

raspandirii cre§tinismului este una incarcata de persecute §i varsare de

sange. in mod paradoxal, curente de gandire si de interpretare a Scripturii,

care se revendicau din aceeasi radacina crestina, au ajuns in mod tragic la o

incle§tare sSngeroasa mai ales in timpul Evului Mediu; dintre acestea, cele

mai cunoscute, prin trista lor notorietate, au fost conflicted dintre

protestanti si catolici in spafiul european, ca si eel dintre miscarea

reformats calvinista si reprezentanji ai unitarianismului, precum Miguel

Served.

(3) Un al treilea tip de strategic adoptata de oameni ca reactie la

disonanta cognitiva este scaderea importanjei intregii probleme disonante.2

O astfel de manifestare include integrarea crestinismului si a sistemului de

geindire crestin tntr-un sistem larg de valori religioase. Se susfine ca fiecare

religie este buna in esen^a, pentru c§ toate sunt manifestari diferite ale

aceleiasi preocupari si aspirafii religioase. In acest caz, pot exista multi

oameni care la suprafaja sa adere la aceea§i terminologie, sa vorbeasca

24 Anton AdSmut, Filosofie-Sinteze, lasi, Editura Polirom, 1997. p. 112.

25 Tim O'Sullivan etalii, op. cit., p. 117.
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despre Dumnezeu, despre dorinja de a-L cunoa§te, despre ascensiunea catre

El, dar sa Tnteleaga in fond lucruri extrem de diferite.26

ScSderea importan|ei mesajului biblic se manifests in primul r&nd

prin tendintele sincretice prezente in mi§carea de avangarda ecumenica. De

aici, confundarea sau identificarea lui Dumnezeu cu Allah-ul din Koran sau

cu alte zeitati pag§ne nu mai este decat o distanta foarte mica.

(4) In fine, o alta atitudine pe care oamenii o pot adopta este de

acceptare a informajiilor disonante §i de respingere a concepfiilor cognitive

existente, referitoare la acea problema. Acest proces se traduce printr-o

schimbare de atitudine, prin procesul na§terii din nou, prin ceea ce numim

metanoia etc. Acest proces are implicafiile §i complexitatea lui sj nu ne

propunem sa-1 studiem, ci numai sa-1 mentionam ca pe o modalitate prin

care oamenii accepta o schimbare bruscS. Daca este sa facem din nou

referire la ni§te exemple biblice vechi s.i nou-testamentale extrem de

elocvente, am putea mejiona convertirea cet5|ii Ninive §i a multimii de

pelerini de la Cincizecime.

in primul caz rezultatele sunt absolut socante deoarece nimeni nu

ar fi putut o anticipa o asemenea schimbare radicals intr-un mediu atSt de

corupt precum eel din Ninive. Prin schimbarea radicals survenita, fie §i

numai pentru o perioada, cetatea Ninive ramane ca un exemplu absolut

singular Tn istorie, unic prin modul in care ni§te oameni care stateau sub

semnul urgiei lui Dumnezeu (asemenea cetatilor vechi Sodoma si Gomora)

au acceptat valoarea mesajului divin §i au trecut la o pozitie diametral

opusa.

Exemplul nou-testamental este §i el unul extrem de graitor, pentru

ca prezinta de asemenea acceptarea §i punerea fn practica a unor valori care

s-au dovedit initial extrem de disonante (au ramas strapunsj in inima).

"6 Pentru o prezentare foarte grSitoare a misticismului modern care imprumuta o

tcrminologie ,,cre§tin§", sub care se ascunde de fapt un intreg sistem anticre§tin,

vezi Francis A. Schaefter. Thlogia, Oradea, Cartea Crestina, 2002, p. 95-103.
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Citita in cheia disonanjei cognitive si a celor patru tipuri principale

de raspuns, Biblia este istoria revelarii lui Dumnezeu fata de oameni, §i a

conflictului pe care aceasta revelajie 1-a adus tn inimile lor. Atunci cand ne

revendicam ca exponent ai unui cretinism evanghelic, trebuie sa avem in

vedere ca proclamarea noastra va starni intotdeauna anumite reactii in

mintile si in sistemul de valori al celor care aud acest mesaj. Felul acesta de

constientizare nu trebuie sa ne duca la o ajustarea a mesajului prin

temperarea lui, ci mai degraba la o infelegere a faptului ca, Tn ciuda

rezistentei fata de mesaj, el trebuie sa fie proclamat in caracterul lui frust,

asa cum il prezinta §i Pavel in 1 Corinteni 2:1-5.

De asemenea, concluzia acestui studiu este ca mesajul divin ai

carui purtatori suntem, pe aceeasi filiera in care s-au integrat si prorocii

vechi-testamentali si apostolii nou-testamentali, trebuie sa poarte

intotdeauna cu el efervescenja pe care a avut-o si a dovedit-o de-a lungul

istoriei. Altminteri, daca isi pierde puterea de a starni si de a provoca aionul

prezent, fie s-a diluat intr-o asemenea masura incat nu mai are putere, fie a

ajuns sa se potriveasca chipului kosmosului prezent. In abele cazuri putem

spune ca este un mesaj cu valoare nula.




