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Despre prejudecata spãlãrii creierului
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Mulþi oameni au impresia cã a te converti la creºtinism implicã
o experienþã care îþi este indusã în mod subtil psihologic,

realizatã prin spãlarea creierului subiectului prin cuvinte
convingãtoare ºi prezentãri puternic marcate emoþional ale aºa
numitului �mit� al creºtinismului. Aceºtia îºi imagineazã viaþa
creºtinã ca o mare deziluzie. Cu alte cuvinte, creºtinii se amãgesc
pe ei înºiºi, dar ºi pe alþii, cu tot felul de gânduri complicate care
produc anumite schimbãri de comportament.

Dar acest lucru este o prejudecatã.
Personal mi-am mãrturisit credinþa în timpul unei dezbateri la

un curs de istorie. Dupã ce mi-am spus puctul de vedere, profesorul
a luat cuvântul.

�Uite, McDowell, pe noi ne intereseazã faptele, nu mãrturiile.
De exemplu, am întâlnit nenumãraþi oameni peste tot în lume care
au fost într-adevãr transformaþi de Hristos�.

�Vã mulþumesc�, i-am rãspuns. �Daþi-mi voie sã pun punct
mãrturisirii, iar apoi sã îmi concentrez afirmaþiile asupra celor spuse
de dumneavoastrã�.

Câteva momente mai târziu am revenit la obiecþia adusã de
profesor. �Mulþi dintre cei prezenþi pot spune �Hristos þi-a schimbat
viaþa � ºi ce-i cu asta?� Pãi, o sã încerc sã vã spun �ce-i cu asta�.�

Un lucru care mi-a confirmat învierea lui Hristos acum douã
mii de ani este transformarea pe care o vãd în vieþile a milioane de
oameni care prin credinþã dezvoltã o relaþie personalã cu Isus. Deºi
sunt din orice pãturã socialã ºi din toate naþiunile lumii, schimbarea
are loc într-un mod aproape miraculos de asemãnãtor. De la cel
mai eminent profesor pânã la cel mai ignorant sãlbatic, viaþa începe
sã se schimbe cam în acelaºi mod când oamenii îºi pun încrederea
în Hristos. Unii spun cã asta este doar un soi de dorinþã de a trãi
într-un anumit fel sau pur ºi simplu gãsesc o scuzã spunând cã
practic, acest lucru nu dovedeºte nimic. Pentru un creºtin însã,
dincolo de experienþa subiectivã, existã ºi o realitate obiectivã care
stã la baza respectivei trãiri, iar aceastã realitate obiectivã se
concretizeazã în persoana lui Isus Hristos ºi în miracolul învierii
Sale.�

�De exemplu�, le-am spus colegilor mei, �sã zicem cã intrã un
student în acest amfiteatru ºi spune, �bãieþi, am o roºie coaptã în
adidasul meu drept. Ei bine, aceastã roºie mi-a schimbat viaþa. Mi-
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a oferit pacea, dragostea ºi bucuria pe care nu am trãit-o niciodatã.
ªi mai mult decât atât, acum pot sã alerg 100 metri plat în 10
secunde�.�

Le-am zâmbit colegilor mei.
�E greu sã intri în disputã cu un astfel de student�, a continuat

el, �mai ales dacã viaþa lui se desfãºoarã într-adevãr aºa cum se
spune � mai ales dacã ºi aleargã ca un participant la Olimpiadã. O
mãrturie personalã este deseori un argument subiectiv pentru o
anumitã realitate. Totuºi, nu trebuie sã respingem o experienþã
subiectivã ca fiind irelevantã�.

În orice caz, existã douã teste care se aplicã unei experienþe
subiective. În primul rând ce reprezintã realitate obiectivã pentru
o experienþã subiectivã? A doua întrebare se referã la câþi oameni
au avut aceeaºi experienþã subiectivã care sã fie legatã de realitatea
obiectivã?

Dacã aplici aceste douã întrebãri test cazului roºiei coapte în
pantoful de sport, ce se întâmplã? La prima întrebare tânãrul nostru
ar rãspunde: �Realitatea obiectivã e tocmai roºia coaptã din adidasul
meu drept�.

A doua întrebare s-ar pune cam aºa: Cîþi oameni din aceastã
clasã, din aceastã Universitate, din aceastã þarã, din acest continent
ºi aºa mai departe, au trãit experienþa dragostei pãcii ºi bucuriei
precum ºi a vitezei mãrite pe pista de alergãri ca rezultat al unei
roºii coapte plasate tocmai în adidasul lor drept?

Cei mai mulþi dintre studenþi au reacþionat la respectiva întrebare
cu un hohot de râs. Cine îi poate învinovãþi? Este evident cã
rãspunsul la întrebarea a doua nu poate fi decât �nimeni!�

Dar ce se întâmplã când cele douã întrebãri test se referã la
experienþa creºtinã?

1. Care este realitatea obiectivã, respectiv baza pentru o experienþã
subiectivã concretizatã printr-o viaþã schimbatã?

Rãspuns: Persoana lui Hristos ºi învierea Sa.

2. Câþi alþii au trãit aceeaºi experienþã subiectivã care se referã la
realitatea obiectivã a lui Isus Hristos?

Rãspuns: Milioane de oameni din toate clasele sociale, de toate
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naþionalitãþile ºi profesiile au trãit  experienþa vieþii schimbate
ºi a pãcii, a bucuriei ºi a biruinþei prin convertirea la credinþa
în Hristos.

Experienþa convertirii creºtine nu are nimic cu spãlarea
creierului. Deºi este o experienþã subiectivã, trãirea creºtinã se
bazeazã pe o realitate obiectivã, iar aceastã experienþã s-a repetat
aproape identic, de nenumãrate ori, în vieþile multor oameni. De
fapt, apostolul Pavel s-a referit la forþa dinamicã a trãirii creºtine
când le-a scris corintenilor:

�Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta: nici curvarii, nici închinãtorii
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii, nici hoþii, nici
cei lacomi, nici beþivii, nici defãimãtorii, nici rãpãreþii nu vor moºteni
Împãrãþia lui Dumnezeu.

ªi aºa eraþi unii din voi! Dar aþi fost spãlaþi, aþi fost sfinþiþi, aþi
fost socotiþi neprihãniþi, în numele Domnului Isus Hristos ºi prin
Duhul Dumnezeului nostru�

(1 Corinteni 6:9b�11).

Temã de casã

Înfruntã prejudecata creatã de mitul spãlãrii creierului citind
urmãtoarele pasaje din Faptele Apostolilor ºi indicând numele,
naþionalitatea ºi profesia persoanei a cãrei vieþi a fost schimbatã
prin credinþa în Hristos. Prima este un model.

Numele Naþionalitatea Profesia

Fapte 8:26�39 necunoscut etiopian reprezentant guvernamental

Fapte 9:1�9, 17�19

Fapte 10:1� 45

Fapte 16:11�15

Fapte 16:22�23


