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CUVÂNT-ÎNAINTE 

de Lee Strobel, autorul cãrþilor 
Pledoarie pentru Cristos ºi Pledoarie pentru credinþã

Mi-aº fi dorit ca aceastã carte sã fi fost disponibilã în 20 ianuarie
1980.

În acea zi am decis sã-mi reevaluez ateismul ºi sã analizez
dacã existã vreo dovadã convingãtoare pentru a crede în Dum-
nezeu – orice Dumnezeu, indiferent cã e Dumnezeul islamului,
creºtinismului, mormonismului, iudaismului sau chiar mulþi-
mea de zei din hinduism. Impresionat de transformarea soþiei
mele de când a devenit creºtinã, am luat decizia sã-mi folosesc
pregãtirea în jurnalism ºi drept (am fost redactorul de afaceri
juridice al ziarului Chicago Tribune) pentru a lansa o inves-
tigaþie serioasã asupra chestiunilor spirituale.

Cãutarea mea ar fi fost mult mai uºoarã dacã aº fi avut atunci
acest ghid nepreþuit. Dupã cum aratã atât de genial Mark
Mittelberg, fiecare dintre noi abordãm credinþa în moduri di-
ferite. Fie cã ne dãm seama, fie cã nu, suntem influenþaþi de o
mulþime de factori, dintre care unii ne pot duce spre adevãr, în
timp ce alþii pur ºi simplu ne îndreaptã spre confuzie. Aceste idei
mi-ar fi fost extrem de utile în timp ce încercam sã aleg singur
între convingerile mele spirituale competitoare.

Ai norocul – indiferent dacã eºti un creºtin dedicat sau cineva
care abia îºi începe cãlãtoria descoperirii spirituale – sã ai acum
acest ghid minunat care sã te ajute sã strãbaþi câmpul minat al
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afirmaþiilor conflictuale ºi contradictorii despre adevãr. Fii sigur
cã vei descoperi în Mark un prieten atent, empatic ºi cu discer-
nãmânt – ºi unul care, de asemenea, aruncã în mod regulat doze
de umor în discuþie – în timp ce parcurgi acest proces de des-
chidere a ochilor ºi lãrgire a inimii spre o credinþã sigurã.

Mai mult decât atât, Mark îþi va oferi motive pentru o astfel de
încredere. Cu o claritate neobiºnuitã, te va plimba prin domenii
diverse precum ºtiinþa, filozofia, istoria, arheologia, experienþa
religioasã ºi dovezi legate de Biblie în timp ce îºi prezintã cele
„douãzeci de sãgeþi” care indicã în mod convingãtor spre
adevãrul creºtinismului.

Nu mã pot gândi la nimeni care sã fie mai potrivit ca Mark
pentru a-þi sluji ca mentor spiritual. Da, el are scrisori de acre-
ditare academice excelente, obþinând o licenþã în filozofie ºi
religie ºi fiind mentorat de una dintre cele mai strãlucitoare
minþi din creºtinism. Însã, mai mult decât atât, Mark a petrecut
ultimele decenii ajutând oamenii sã-ºi gãseascã o temelie solidã
pentru convingerile lor. El trãieºte în tranºeele vieþii reale, nu
într-un turn de fildeº izolat.

În aceastã carte, stilul sãu este sã meargã alãturi de tine în
timp ce cântãreºti pretenþiile de adevãr concurente ºi ajungi la
propriile tale concluzii înspre ce indicã în mod convingãtor
dovezile.

Dupã ce am fost prietenul ºi partenerul de lucrare al lui Mark
timp de douãzeci ºi cinci de ani, pot sã atest caracterul sãu
integru, stilul de viaþã evlavios ºi dorinþa sa sincerã de a-i ajuta
pe alþii în timp ce cautã sã devinã siguri cu privire la adevãrul
spiritual. Abordarea lui este de a se împrieteni cu tine în timp ce
porneºti în cea mai interesantã ºi stimulantã cãlãtorie a vieþii
tale, ajutându-te sã afirmi tu însuþi care este adevãrul.

Aproape în fiecare luni, Mark ºi cu mine luãm prânzul
împreunã. Este un obicei pe care l-am început pe când lucram
împreunã în Chicago, a continuat atunci când am locuit în sudul
Californiei ºi îl avem acum în Colorado, unde locuiesc în
prezent ambele noastre familii. Este unul dintre momentele
importante ale sãptãmânii, pentru cã învãþ tot timpul ceva nou
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de la el. Vorbim despre lucruri banale ºi profunde, dar revenim
adesea la discuþia cum putem ºti cu siguranþã cã credinþele
noastre spirituale sunt corecte. Un lucru mã uimeºte: rezervorul
adânc de înþelepciune al lui Mark este întotdeauna plin.

Aºadar, te rog sã îþi iei un scaun ºi sã ni te alãturi. Oriunde 
te-ai afla în aventura ta spiritualã, vei fi încurajat ºi provocat.
Dar, cel mai important, vei pleca cu tot ceea ce ai nevoie pentru
a gãsi o credinþã cu adevãrat sigurã în Isus Cristos.

CUVÂNT-ÎNAINTE
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CUM SÃ FOLOSEªTI 
CARTEA ACEASTA

Cu toþii credem cã lucrurile la care sperãm sunt adevãrate. Dar
cum putem fi siguri? Cum putem fi siguri cã am ales credinþa
corectã ºi cã toate convingerile noastre sunt construite pe o bazã
solidã de fapte?

De exemplu, dacã eºti creºtin, cât de sigur eºti cã credinþa ta
se bazeazã pe informaþii de încredere – cã este într-adevãr
adevãratã? Cartea aceasta te va ajuta sã rãspunzi la aceastã
întrebare. ªi dacã crezi altceva decât creºtinismul, cum îþi poþi
testa credinþele pentru a vedea dacã ele se potrivesc cu reali-
tatea? Vom aborda ºi problema aceasta.

Iatã un rezumat al secþiunilor din aceastã carte ºi cum sunt
ele concepute pentru a te sluji:

• În primul rând, existã un capitol introductiv care va
analiza sensul credinþei ºi va examina cine are credinþã ºi
cum îl afecteazã. ( Alertã: toþi oamenii sunt afectaþi!) Apoi,
în primul capitol al secþiunii numite „ªase cãi ale cre-
dinþei”, existã un chestionar simplu, amuzat de completat,
care te va ajuta sã descoperi în ce mod abordezi tu
credinþa – cum ai ajuns la convingerile pe care le ai acum.

• În continuare, în restul capitolelor din aceastã secþiune,
voi prezenta fiecare dintre cãile credinþei, câte una în
fiecare capitol. Aceasta te va ajuta nu numai sã înþelegi
mai bine (ºi poate sã-þi consolidezi) abordarea pe care ai
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folosit-o pentru a-þi alege credinþele, dar ºi sã dobândeºti
înþelepciune cu privire la punctele forte ºi slãbiciunile
fiecãreia dintre cele ºase abordãri. Lucrul acesta îþi poate fi
de folos în a-þi arãta cum sã-þi fundamentezi mai bine
convingerile pe temelia adevãrului ºi te poate ajuta sã
înþelegi mai bine cum au ajuns prietenii ºi membrii fa-
miliei tale sã aibã convingerile pe care le au. La sfârºitul
secþiunii existã un capitol care te va ajuta sã compari ºi sã
evaluezi cele ºase abordãri despre care am discutat.

• Dupã aceea, vom aplica ceea ce am învãþat, mai ales legat
de cele ºase cãi ale credinþei, analizând „Douãzeci de
sãgeþi ale adevãrului” care indicã spre adevãrul credinþei
creºtine. Acestea vor fi prezentate în trei capitole: primul
trateazã argumentele din ºtiinþã ºi logicã, al doilea do-
vezile legate de Biblie ºi care susþin Biblia ºi al treilea
informaþiile obþinute din istorie, precum ºi din experienþa
umanã. Impactul cumulativ al acestor informaþii va fi con-
solidarea încrederii tale în adevãrul creºtinismului. (Sau,
dacã nu eºti creºtin, te va ajuta sã înþelegi logica ºi dovezile
care îl susþin ºi îþi va oferi o mulþime de informaþii pe care
sã le studiezi ºi la care sã te gândeºti.) De asemenea,
secþiunea „Douãzeci de sãgeþi ale adevãrului” va servi ca
unealtã de referinþã în viitor, când te vei implica în con-
versaþii despre teme ale credinþei ºi vei dori sã arunci o
privire la aceste argumente prezentate pe scurt.

• În cele din urmã, secþiunea finalã, numitã „Zece obstacole
în calea credinþei”, va identifica câteva dintre impedi-
mentele comune care ne blocheazã în cãlãtoria noastrã
spre o credinþã sigurã. Vei fi ajutat sã descoperi obstacolele
pe care trebuie sã le depãºeºti în propria viaþã ºi sã-i în-
þelegi ºi sã-i încurajezi pe alþii cãrora le lipseºte încrederea
în ceea ce cred. Aceastã secþiune se încheie cu o scurtã
relatare a modului în care autorul ºi-a gãsit credinþa… ºi
apoi a devenit sigur de ea. Mai mult, ea prezintã o viziune
a modului în care propria ta credinþã sigurã poate avea
impact asupra lumii.

CREDINÞÃ SIGURÃ
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CAPITOLUL 1

CE ESTE CREDINÞA 
ªI CINE O ARE?

ªi credinþa este o încredere neclintitã în lucrurile nãdãjduite,
o puternicã încredinþare despre lucrurile care nu se vãd.

EVREI 11:1

Gândeºte-te la ziua de azi pânã în acest moment.
În dimineaþa aceasta, te-ai sculat ºi ai mâncat ceva – prin

credinþã – având încredere cã nimeni nu þi-a otrãvit mâncarea.
Poate cã te-ai oprit lângã o cafenea ºi ai avut încredere cã
persoana din spatele tejghelei nu þi-a pus vreo substanþã nocivã
în porþia triplã, cu spumã suplimentarã. Ai ajuns la locul de
muncã – poate chiar ai luat un lift? – ºi te-ai aºezat pe un scaun
de la birou fãrã sã-l testezi mai întâi pentru a vedea dacã este
suficient de puternic sã te þinã. (Aceasta poate fi o activitate
foarte periculoasã. Am citit o datã – ºi ºtiu cã e adevãrat pentru
cã a apãrut pe Internet – cineva s-a aºezat pe ceea ce s-a dovedit
a fi un scaun defect; acesta s-a rupt, bãrbatul a fost rãnit ºi
accidentul a dus la moartea sa! Aºadar, pur ºi simplu nu poþi fi
prea atent.)
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Ai pornit computerul ºi ai introdus câteva informaþii con-
fidenþiale, chiar dacã ºtiai cã cel mai recent virus de pe Internet
þi-ar putea deturna informaþiile ºi le-ar putea transmite tuturor
persoanelor din agenda ta. În timpul pauzei de prânz ai ieºit la
plimbare ºi te-ai oprit pentru a mângâia câinele unui strãin,
presupunând cã nu vei intra în rândurile celor 4,7 milioane de
americanii muºcaþi de un câine în fiecare an (dintre care, în
medie, 2 425 necesitã îngrijiri medicale în fiecare zi).1

Apoi, la sfârºitul zilei, þi-ai condus maºina pe drum ºi te-ai
îndreptat spre casã, încrezãtor (dar de fapt fãrã sã ºtii) cã vreun
aspirant NASCAR [NASCAR, acronim de la National Association
for Stock Car Auto Racing, este o asociaþie care gestioneazã mul-
tiple evenimente sportive de curse auto – nota trad.] în vârstã de
ºaisprezece ani nu se va întrece cu prietenii lui ºi nu se va în-
drepta cu maºina spre tine, rulând cu o vitezã extremã de mare.

Fãrã îndoialã – îþi trãieºti viaþa prin credinþã în fiecare zi, chiar
în detaliile lumeºti. Ce este credinþa? Definiþia mea largã este:
convingeri ºi acþiuni care se bazeazã pe ceva considerat a fi de încredere
– chiar în absenþa unor dovezi absolute.

Ai crezut cã mâncarea este bunã, aºa cã ai mâncat-o; ai avut
încredere cã scaunul te va þine, aºa cã te-ai aºezat în el; ai avut
noroc în trecut cu calculatoare, câinii pe care i-ai întâlnit ºi
naveta spre casã – aºadar de ce sã nu faci din nou lucrurile
acestea? Nu ai avut dovezi sigure cã vreunul dintre ele va
funcþiona, însã ºansele pãreau sã fie în favoarea ta, aºa cã ai mers
înainte. Cu toþii facem lucruri similare – în mod obiºnuit.

Trãim prin credinþã nu numai în detaliile mãrunte, de zi cu zi
ale experienþelor obiºnuite, dar ºi în chestiunile mai importante
legate de religie, Dumnezeu ºi veºnicie. Cu toþii adoptãm „con-
vingeri ºi acþiuni” legate de aceste domenii, „care se bazeazã pe
ceva considerat a fi de încredere – chiar în absenþa unor dovezi
absolute”. Aºadar, dacã eºti creºtin, te încrezi în învãþãturile lui
Cristos; dacã eºti musulman, te încrezi în învãþãturile lui
Mohamed; dacã eºti budist te încrezi în învãþãturile lui Buddha.

Chiar ºi persoanele nereligioase trãiesc având încredere cã
convingerile lor nereligioase sunt corecte ºi cã nu se vor

CREDINÞÃ SIGURÃ
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confrunta într-o zi cu un Creator care de fapt a alcãtuit o listã cu
reguli ºi cerinþe pe care nu le-au respectat.

„Oh, eu nu-mi fac niciodatã griji pentru aºa ceva”, ar putea
spune cineva. Însã aceastã afirmaþie în sine este o expresie a
credinþei – credinþa cã e în regulã sã nu te preocupe asemenea
chestiuni. Tu nu ºtii cã ele sunt lipsite de importanþã – doar
presupui cã ar fi aºa. Aceasta face parte din versiunea particularã
a credinþei nereligioase a acelei persoane.

Chiar ºi atei cunoscuþi precum Richard Dawkins ºi Sam
Harris îºi trãiesc viaþa acceptând presupunerea neverificatã cã
nu existã Dumnezeu ºi cã opiniile pe care le exprimã ei despre
aceste chestiuni îi ajutã în cele din urmã pe oameni ºi nu le fac
rãu. Ei nu ºtiu sigur cã au dreptate – doar cred ºi acþioneazã de
parcã ar avea dreptate.

De fapt, Dawkins, care este probabil cel mai cunoscut activist
pentru ateismul din zilele noastre, a recunoscut recent cã este
doar „6,9 din ºapte” sigur cã nu existã Dumnezeu, adãugând:
„Cred cã probabilitatea existenþei unui creator supranatural este
foarte micã.”2 Înainte de aceasta, într-un interviu acordat revistei
Time, el a recunoscut cã „ar putea exista ceva incredibil de gran-
dios ºi de neînþeles ºi care ne depãºeºte înþelegerea actualã”.

Biochimistul Francis Collins, care a intervenit în dialog din
perspectiva opusã, a replicat: „Acesta este Dumnezeu.” Dawkins
a rãspuns: „Da. Dar ar putea fi oricare dintr-un miliard de zei. Ar
putea fi Dumnezeul marþienilor sau al locuitorilor galaxiei Alfa
Centauri. ªansa de a fi un anumit Dumnezeu, Iehova, Dum-
nezeul lui Isus, este extrem de micã – cel puþin, este sarcina ta sã
demonstrezi de ce crezi cã este acest Dumnezeu.”3

Indiferent dacã ºansele sunt mari sau mici, lucrul important
pe care trebuie sã-l observãm aici este cã Dawkins nu este sigur
cã nu existã Dumnezeu – el chiar recunoaºte posibilitatea sã
existe un Dumnezeu. Mai degrabã, el acceptã prin credinþã cã
nu existã Dumnezeu ºi continuã cu obiceiul lui de a des-
considera credinþa oamenilor în Dumnezeu ºi de a scrie cãrþi
precum The God Delusion [cartea a fost publicatã de Editura
Curtea Veche sub titlul Dumnezeu, o amãgire].

CE ESTE CREDINÞA ªI CINE O ARE?
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Sunt sigur cã Dawkins ar susþine cã deducþia sa este una
educatã, susþinutã de preponderenþa dovezilor. Dar chiar dacã
s-ar dovedi cã are dreptate (pun pariu pe viaþa mea cã nu se va
întâmpla aºa), aceasta nu ar schimba faptul cã concluzia lui este
o credinþã pe care o susþine în absenþa unor dovezi reale. Cu alte
cuvinte, este o concluzie care i se pare a fi corectã, pe baza
datelor pe care a fost dispus sã le examineze – însã una care nu
poate fi cunoscutã cu certitudine.

Pur ºi simplu aºa este viaþa. Cu toþii trãim bazându-ne pe o formã
de credinþã, credem în ceva. Aceasta ne conduce la întrebarea
centralã a acestei cãrþi: Este credinþa noastrã una întemeiatã?
Este o credinþã înþeleaptã? Este o credinþã care are sens ºi este
susþinutã de fapte? Una care funcþioneazã în viaþa realã ºi meritã
sã te bazezi pe ea?

Mai personal, este credinþa ta una la care ai reflectat cu
adevãrat ºi pe care ai ales-o deliberat – sau doar ai ajuns sã o ai
la un moment dat în viaþã? Este o credinþã de care poþi fi cu
adevãrat sigur?

Când am mers la facultate, am ajuns la înþelegerea dureroasã
cã ajunsesem într-un mod destul de pasiv sã am credinþã. Am
crescut crezând în Isus, încrezându-mã în Biblie ºi acceptând cã
biserica era purtãtoarea adevãrului lui Dumnezeu. Aveam o
încredere nesusþinutã de argumente în adevãrul tuturor acestor
afirmaþii.

Apoi m-am înscris la un curs de filozofie. Profesorul meu, un
om religios cu o diplomã primitã de la seminar radical liberal,
pãrea încântat sã demonteze ceea ce el considera a fi credinþele
simpliste ale multor studenþi creºtini de-ai lui – ºi m-am simþit
una dintre þintele sale preferate. El ne semnala probleme legate
de Biblie, de ceea ce el numea „concepþii tradiþionale despre
Dumnezeu” ºi de restul lucrurilor care fusesem învãþat. Atacul
sãu intelectual m-a trezit ºi m-a fãcut sã mã confrunt cu faptul cã
am acceptat un sistem de credinþe pe care abia îl înþelegeam ºi
pe care nu-l analizasem critic niciodatã. Încrederea mea super-
ficialã a dispãrut repede.

Neºtiind cum sã rãspund, m-am dus la biserica mea sã

CREDINÞÃ SIGURÃ
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primesc ajutor – dar trebuie sã recunosc cã încercãrile mele
iniþiale de a obþine rãspunsuri de la unii lideri au fost destul de
descurajante. De exemplu, am spus unuia dintre învãþãtorii mei
de la ªcoala duminicalã pentru adulþi cã credinþa îmi era atacatã
la facultate ºi cã aveam nevoie de o înþelegere mai profundã nu
doar a credinþei mele, dar ºi a motivelor pentru care consideram
cã ea este corectã.

Am întrebat: „Cum ºtim cã Biblia este într-adevãr adevãratã ºi
cã ea este de fapt Cuvântul lui Dumnezeu?” Nu voi uita
niciodatã rãspunsul lui.

„Oh, este uºor”, a rãspuns el. „Spune chiar aici în Noul
Testament cã «Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu ºi de
folos ca sã înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în
neprihãnire».”4

„Da, ºtiu versetul acesta… dar de unde ºtim cã ceea ce spune
Noul Testament este adevãrat?” i-am replicat.

„Pentru cã spune cã este adevãrat,” a rãspuns el, „ºi este
Cuvântul lui Dumnezeu”!

„Dar chiar aceasta este întrebarea la care încercãm sã
rãspundem”, i-am rãspuns. „De unde ºtim cã este într-adevãr
Cuvântul lui Dumnezeu? Dacã tot ceea ce faceþi este sã apelaþi la
afirmaþiile Bibliei pentru a demonstra cã Biblia este adevãratã,
atunci sunteþi vinovat de raþionament circular ºi nu aþi dovedit
nimic.”

M-a privit cu o privire care i-a trãdat suspiciunea cã m-am
scufundat rapid în nisipurile miºcãtoare ale scepticismului – sau
cã am devenit deja de fapt un necredincios – ºi apoi, respirând
adânc, a mai fãcut o încercare: „Trebuie sã înþelegi cã nu existã o
autoritate mai mare decât revelaþia lui Dumnezeu. Dacã
Dumnezeu spune cã Biblia este adevãratã, atunci poþi sã îþi
bazezi viaþa pe ea.”

„Bine”, i-am rãspuns obosit, „dar de unde ºtiþi cã Dumnezeu
este într-adevãr Cel care vorbeºte aici? Multe cãrþi religioase
pretind a fi cuvintele lui Dumnezeu – precum Coranul ºi Cartea
lui Mormon... dar dumneavoastrã nu credeþi cãrþile acelea, nu-i
aºa?”

CE ESTE CREDINÞA ªI CINE O ARE?
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„Bineînþeles cã nu, dar motivul este cã”, a replicat el
triumfãtor, „acele cãrþi nu sunt Cuvântul lui Dumnezeu“!

În acel moment, m-am simþit ca Indiana Jones în acea scenã
infamã din Raiders of the Lost Ark, unde în sfârºit acesta se saturã
sã se lupte cu adversarul sãu folosind sabia, ºi îºi scoate pistolul
ºi-l împuºcã pe tip. Bineînþeles cã glumesc (cel puþin acum
glumesc) – nu aº împuºca niciodatã pe nimeni! Însã devenea tot
mai clar cã logica nu avea sã mã ducã mai departe în aceastã
conversaþie. Aºa cã, în cele din urmã, a trebuit sã renunþ – deºi
am rãmas cu aceleaºi întrebãri chinuitoare în mintea mea.

Sunt bucuros sã spun cã, la scurtã vreme dupã aceea, am
gãsit alþi învãþãtori ºi cãrþi care s-au dovedit a-mi fi mult mai de
folos. Voi reveni la experienþa mea mai târziu, însã aceastã dis-
cuþie exasperantã ºi altele similare m-au ajutat sã pricep cã
oamenii au tot felul de idei religioase – indiferent cã sunt
corecte sau greºite – din tot felul de motive superficiale ºi
aparent nefondate. Am decis atunci ºi acolo cã, indiferent ce
credinþa voi adopta în final, concluziile mele se vor baza pe
criterii mai solide decât cele pe care le aveau unii dintre pro-
fesorii mei.

Acum câþiva ani mi-am cumpãrat o bicicletã montanã nouã. S-ar
putea sã nu þi se parã mare lucru, însã pentru mine a fost un
eveniment important, deoarece nu mai locuiam în Vestul
mijlociu, unde cea mai mare parte din „ciclismul meu de munte”
se asemãna mai mult cu un „ciclism de preerie” – fãrã munþi sau
chiar dealuri serioase. În acea vreme locuiam la poalele Munþilor
Santa Ana din California ºi am decis sã studiez oferta ºi sã
investesc în cele din urmã într-o bicicletã de munte serioasã, cu
suspensie completã. Aºa cã m-am abonat la revista Mountain
Bike Action, am cãutat informaþii online ºi am început sã citesc
tot felul de recenzii ºi articole.

ªtiam cã îmi doream o bicicletã care sã fie uºoarã, dar, de
asemenea, extrem de rezistentã. Aºa cã am studiat aspectele pro
ºi contra ale diferitele opþiuni pentru materialul cadrului,
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printre care oþel, aluminiu, titan ºi fibrã de carbon. Aceastã
ultimã opþiune pãrea cea mai puþin probabilã alegere, cel puþin
la început, pentru cã plãnuiam sã fac câteva trasee serioase – cu
pietre mari, viraje scurte ºi multe obstacole – ºi a-mi încredinþa
siguranþa unui gen de sticlã sinteticã nouã sau plastic nou sau
orice altceva pur ºi simplu nu mi se pãrea o idee bunã.

Însã am continuat sã citesc ºi sã cercetez, am cãutat pe Google
ºi am vorbit cu fiecare expert care îºi fãcea timp sã discute cu
mine. Ghici ce am aflat? Fibra de carbon este mai rezistentã ca
aluminiul sau oþelul ºi chiar mai uºoarã decât titanul. Este
scumpã, dar oferã o combinaþie excelentã de durabilitate ºi
greutate – ºi aratã minunat.

Dupã cum probabil þi-ai dat seama, am sfârºit prin a-mi
cumpãra o bicicletã montanã din fibrã de carbon. Dupã luni de
cercetare, am cumpãrat cel mai bun cadru care era disponibil.
De asemenea, am studiat, am citit recenzii ºi am primit sfaturi de
specialitate pentru fiecare dintre componentele care trebuiau
puse pe cadru, inclusiv furcã, suspensie spate, manivelã, des-
carceratoare, schimbãtoare de viteza, frâne (frâne cu disc
hidraulic, atât pe spate, cât ºi pe faþã), ghidon, tijã, ºa, seturi de
roþi, pneuri – chiar am petrecut mult timp citind despre cele mai
bune pedale ºi pantofi.

Rezultatul este cã acum am o bicicletã cu care îmi place sã mã
plimb ºi care m-a slujit foarte bine, atât în perioada când am
locuit în California, cât ºi acum când locuiesc la poalele Munþilor
Stâncoºi Colorado. (Sincer, cred cã este cea mai grozavã bicicletã
de pe planetã. Ar trebui sã fie – am plãtit preþul unei motociclete,
însã am o bicicletã fãrã motor. Mai rãu, eu sunt motorul.)

De ce vã explic toate acestea? Pentru a sublinia un lucru
important: mulþi dintre noi petrecem mai mult timp cercetând,
discutând ºi cãutând sfaturi înþelepte cu privire la decizii de
importanþã micã sau moderatã – cum ar fi ce bicicletã sã cumpãr,
ce maºinã sau SUV sã conduc, ce haine sã port, ce arbuºti sau
flori sã plantez, la ce universitate sã merg sau (completeazã
spaþiul liber) – decât petrecem pe teme extrem de importante
precum ce credem despre Dumnezeu, cum rãspundem la
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afirmaþiile lui Isus ºi la învãþãtura Bibliei sau unde ne vom
petrece veºnicia. Ne-am inversat prioritãþile!

Serios, nu crezi cã meritã sã-þi petreci un timp important re-
flectând asupra credinþei tale? Dacã eºti creºtin, sunt optimist cã
procedând aºa îþi vei întãri convingerile ºi vei avea o credinþã
mai puternicã care va rezista mai bine provocãrilor profesorilor
cinici, rudelor nereligioase ºi prietenilor sceptici. Dacã ai o altã cre-
dinþã sau nu ai nicio religie, sunt convins cã vei avea mult de
câºtigat ºi puþin de pierdut. Indiferent de rezultat, energia
consumatã reflectând asupra acestor probleme te va ajuta sã-þi
aprofundezi convingerile despre lucrurile sau persoanele în
care te încrezi... ºi s-ar putea sã descoperi câteva adevãruri inte-
resante în acest proces.

Lasã-mã sã fiu alãturi de tine. Scopul meu este sã te ajut sã
decizi în ce credinþe despre Dumnezeu ºi viaþa ta spiritualã te
poþi încrede– despre aceasta vom discuta în cea de-a doua
secþiune a cãrþii, în timp ce vom analiza ceea ce eu numesc
„Douãzeci de sãgeþi ale adevãrului”. Însã înainte de aceasta, în
prima secþiune care urmeazã acestui capitol introductiv, vreau
sã te ajut sã reflectezi la un aspect pe care majoritatea oamenilor
îl trec cu vederea: Care e abordarea ta pentru a decide ceea ce crezi cã
este cel mai util? Întrebarea aceasta este esenþialã, deoarece
metoda (sau metodele) pe care le folosim pentru a decide ce sã
credem are o influenþã imensã asupra a ceea ce vom crede, cât ºi
siguranþa pe care o avem în convingerile noastre. Aºadar, tre-
buie nu numai sã reflectezi la lucrurile în care ce îþi pui credinþa,
dar ºi sã faci un pas în spate ºi sã meditezi ce anume crezi despre ele.5

Pentru a ilustra importanþa acestui lucru, permite-mi sã mã
întorc la exemplul meu cu bicicleta montanã. Aº fi putut sã-mi
aleg bicicleta în multe moduri. Aº fi putut spune: „Trebuie sã fie
roºie” – ºi apoi sã plec cu prima bicicletã care se potrivea acelui
criteriu. Însã s-ar fi putut dovedi a fi o bicicleta roºie îngro-
zitoare. Sau aº fi putut spune: „Trebuie sã fie fãcutã în SUA” –
dar existã atât biciclete bune, cât ºi biciclete proaste fãcute în
SUA, aºa cã ºi aceastã abordare m-ar fi putut conduce într-o
direcþie greºitã. Sau aº fi putut decide sã aleg bicicleta care îmi
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