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Ce este dialectica? 

 
��ranii unei cooperative au venit la primarul satului �i l-au întrebat: 
 
-Tovar��e primar, spune�i-ne: Ce se în�elege prin cuvântul „dialectic�"? 
Primarul a spus: 
-Dragi tovar��i, eu nu v� pot explica acest cuvânt în mod a�a de simplu, îns� v� voi spune un 
exemplu. Închipui�i-v� c� vin la mine doi tovar��i. Unul este curat, iar cel�lalt este murdar. Eu îi 
invit pe amândoi s� fac� baie. Care din ei va accepta mai degrab� s� fac� baie? 
- Cel murdar, au r�spuns ��ranii. 
- Nu, cel curat, a r�spuns primarul. Cel curat este obi�nuit cu baia. Cel murdar nu pune nici o 
valoare pe ea. Deci care dintre ei va accepta baia? 
- Cel curat, au r�spuns ��ranii. 
- Nu, cel murdar! Acesta are nevoie de o baie, a r�spuns primarul. Deci cine accept� baia? 
- Cel murdar, au r�spuns ��ranii. 
- Nu, amândoi, a r�spuns primarul. Cel curat este obi�nuit s� fac� baie, iar cel murdar are nevoie 
de o baie. Deci cine va accepta baia? 
- Amândoi, au r�spuns încurca�i ��ranii. 
- Nu, nici unul din ei, a spus primarul. Cel murdar nu este obi�nuit s� se îmb�ieze, iar cel curat 
nu are nevoie de baie. 
- P�i, tovar��e primar, au protestat ��ranii, cum s� în�elegem noi lucrul acesta? De fiecare dat� 
spune�i altceva �i de fiecare dat� numai ceea ce vi se potrive�te socotelilor dumneavoastr�. 
- Ei, vede�i, tocmai aceasta este dialectica, a spus primarul zâmbind. 

Ar fi ceva de râs în toat� povestea aceasta dac� nu ar fi totu�i a�a de grav�. Oare nu e�ti �i tu 
un astfel de dialectician? �tii c� ai f�cut ceva r�u. O voce l�untric� î�i spune aceasta cu 
certitudine. 

Îndat� îns� vine o alt� voce, vocea dialectic�, avocatul celui r�u. �tii ce spune aceasta cu 
predilec�ie: „Ei las�, nu este chiar a�a de r�u. Cine crezi c� o ia chiar a�a în serios? Nu fac �i al�ii 
la fel? Doar nu te-a v�zut nimeni. O singur� dat� este ca niciodat�." A�a sau ceva asem�n�tor se 
poate auzi de la vocea aceasta. Ea încearc� s� prezinte ca fiind inofensiv, s� r�st�lm�ceasc� �i s� 
prezinte altfel ceea ce s-a petrecut în realitate. Aceast� voce satanic� vrea s� contrazic� 
permanent cugetul. 

Diavolul este marele potrivnic care lucreaz� cu râvn� pentru a r�st�lm�ci adev�rul. Cuvântul 
grecesc pentru diavol este „diabolos", care tradus textual înseamn� „a arunca totul în dezordine". 
El încearc� zi de zi s� fac� dezordine în cugetul t�u. Î�i d� toat� osteneala pentru a te împiedica 
s� cite�ti Biblia. Numai în Biblie g�se�ti singura m�sur� incontestabil� pentru bine �i r�u. 

„C�ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu �i lucr�tor, mai t�ietor decât orice sabie cu dou� 
t�i�uri: p�trunde pân� acolo c� desparte sufletul �i duhul, încheieturile �i m�duva, judec� 
sim�irile �i gândurile inimii" (Evrei 4.12). Acest Cuvânt minunat dore�te mai înainte de toate s� 
te conduc� spre Isus Domnul �i Mântuitorul, care a�teapt� s� vii acum la El. Acest „acum" este 
a�a de important pentru tine! Îndat� îns�, glasul celui r�u este la post �i î�i spune: „Nu te gr�bi, 
mai este timp!" Dar aminte�te-�i c� nimic nu este ascuns! Totul va fi descoperit (Matei 10.26) de 
ochii Aceluia care sunt ca para focului (Apocalipsa 19.12)! Isus te cheam� ast�zi s� vii la El. Nu-
L refuza! 


