
„Oul sau g�ina?” 

 

   „Ce cite�ti tu aici?” a întrebat un student pe o tân�r� credincioas�. 

   „Cartea lui Dumnezeu, Biblia”, a fost r�spunsul simplu. 

   „Tu crezi cumva, c� exist� Dumnezeu?” a zis batjocoritor tân�rul. 

   „Tu cumva nu crezi, c� este un Dumnezeu?” 

   „Cu ani în urm� am crezut �i eu. Dar dup� ce am studiat filosofia la Paris, mi-am schimbat 

p�rerea.” 

   „Eu înc� n-am fost la Paris. �i nici n-am studiat”, a r�spuns fata, „iar ce prive�te filosofia, nu 

cunosc �i nu pot discuta. Dar tu se pare c� e�ti bine informat, de aceea pot s�-�i pun câteva 

întreb�ri?” 

   „Desigur!” a replicat arogant studentul. 

   „Tu spui, c� nu este Dumnezeu. Presupunând, c� eu am acum în mân� un ou. Po�i s�-mi spui, de 

unde vine oul?” 

   „Ce întrebare ciudat�! R�spunsul este simplu: Oul vine de la o g�in�.” 

   „Atunci”, a întrebat în continuare lini�tit� credincioasa fat�, „de unde vine g�ina?” 

   „Fire�te din ou”, a venit repede r�spunsul. 

   „Da, spune-mi atunci, cine a existat mai întâi, oul sau g�ina?” 

   „Nu pot s�-mi explic, ce vrei cu întreb�rile acestea stupide. Dar o s�-�i r�spund, �i pot s�-�i spun, 

c� mai întâi trebuie s� fi existat g�ina.” 

   „�i eu cred tot a�a”, argumenteaz� în continuare fata; „prin urmare aceast� g�in� n-a ie�it din 

ou. Pe mine m-ar interesa, de unde a venit aceast� g�in�.” 

   „Poate c� totu�i a ie�it prima g�in� dintr-un ou, care n-a fost ouat”, cedeaz� acum studentul. 

„Dar spune-mi”, continu� el, „care este sensul acestor întreb�ri? Ce urm�re�ti? Care este inten�ia 

ta?” 

   „Dac� prima g�in� n-a ie�it dintr-un ou, atunci trebuie s� fi existat alt� modalitate. Ea a trebuit 

s� fi fost f�cut�, creat�. �i acest f�uritor, creator este Dumnezeu.”  

   Apoi continu�: „Nici m�car la întreb�rile mele stupide n-ai putut s�-mi dai un r�spuns 

conving�tor, cum vrei s� explici, de unde a provenit întregul univers, f�r� Dumnezeu?” 


