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Amãgirea ºarpelui

Despre mitul New Age
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O femeie cu o minã serioasã ºi cu pãrul cârlionþat îi povesteºte
prietenei ei în Alimentara despre fantasticele puteri ale

�cristalelor mistice de cuartz�. �Dragã, nu-mi curge nasul ºi nu mã
mai doare capul de mai bine de un an de zile�, afirmã ea cu tãrie.

Un om liniºtit, cu înfãþiºare plãcutã, are pretenþia cã poate
comunica cu numeroase specii de animale (balene, delfini, pãsãri),
prin intermediul notelor muzicale.

Simpatica directoare de companie foloseºte principiile antice
chinezeºti de gândire pentru a lua decizii importante în conducerea
firmei, iar o doamnã respectabilã în vârstã de ºaptezeci ºi unu de
ani �îºi aminteºte� cã era cãlugãriþã romano-catolicã în secolul
unsprezece.

Extratereºtri, hipnotism, o mulþime de guru moderni, proiecþii
astrale, filosofie orientalã din plin, toate adunate sub denumirea
de Miºcarea New Age (pe scurt MNA), reprezintã un amalgam de
idei ºi de credinþe care au ajuns la mare modã probabil dupã cartea
ºi serialul TV, Out on a Limb, a cãror autoare este Shirley MacLaine.

Când vorbim de Miºcarea New Age nu ne referim la vreun grup
organizat sau la vreo religie clar instituþionalizatã, ci vorbim mai
degrabã de un curent, de o proaspãt apãrutã ºcoalã de gândire
care poate îmbrãca multe forme. Deºi este practic imposibil de spus
concret ce reprezintã MNA, este clar cã una dintre credinþele care
caracterizeazã acest mod de gândire este aceea conform cãreia
Dumnezeu se aflã în toate lucrurile, cã toþi suntem Dumnezeu ºi
cã, prin transformarea conºtiinþelor noastre, putem descoperi �zeul�
(ºi o datã cu el potenþialul nelimitat) care sãlãºluieºte în fiecare
dintre noi.

Iatã o mare prejudecatã.
Miºcarea New Age, cu toatã popularitatea de care se bucurã

astãzi ºi cu toate best-seller-urile, serialele TV ºi seminariile de
afaceri, nu aduce nimic nou. Unele din ideile pe care le afirmã ne
trimit înapoi în Grãdina Edenului.

Cartea Geneza ne relateazã cum Satana, luând înfãþiºarea
ºarpelui, le-a promis lui Adam ºi Evei cã dacã vor mânca din pomul
oprit, vor fi �ca Dumnezeu, cunoscând binele ºi rãul�. Dar Satana,
inventatorul jumãtãþilor de adevãr, a minþit. Deºi cei doi au
cunoscut binele ºi rãul (pânã atunci cunoscuserã doar binele), n-
au devenit asemenea lui Dumnezeu.
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Miºcare New Age reprezintã dovada clarã cã oamenii continuã
sã facã aceleaºi greºeli. Acum patru sute de ani Montaigne spunea:
�Omul este cu siguranþã nebun. N-a fost în stare sã facã un lucru
neînsemnat, dar face dumnezei cu grãmada�.

Chiar în ziua de astãzi, Cuvântul lui Dumnezeu mineazã mitul
promovat de New Age prin vestea cã Isus, �mãcar cã avea chipul
lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã fie
deopotrivã cu Dumnezeu, ci s-a dezbrãcat pe sine Însuºi...ºi la
înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor
pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce� (Filipeni 2:6�8).

Mesajul unic al Bibliei nu este cã omul poate deveni dumnezeu,
ci cã Dumnezeu s-a fãcut om ºi a murit, pentru ca noi sã avem
viaþã veºnicã.

Temã de casã

Înfuntã prejudecata creatã de mitul filosofiei New Age
rãspunzând la urmãtoarele întrebãri:

Citeºte Geneza 3:1�7. Care sunt cele douã promisiuni pe care
Satana le face lui Adam ºi Evei dacã vor mânca din fructul oprit
(versetul 5)? Care din aceste promisiuni s-a împlinit în momentul
în care ei au cedat îndemnurilor Satanei (versetul 7)? Ce s-a
întâmplat cu promisiunea de a deveni ca Dumnezeu?

Citeºte ce s-a întâmplat cu Pavel ºi Barnaba în Faptele apostolilor
14:8�18. Cum a reacþionat mulþimea la vindecarea ologului
(versetul 11)? Cum au rãspuns cei doi când mulþimea îi aclama ca
fiind zei cu chip omenesc (versetul 14)? Ce ar fi rãspuns Pavel ºi
Barnaba la pretenþia miºcãrii New Age conform cãrei putem deveni
dumnezei prin simpla transformare a propriilor noastre conºtiinþe?

Citeºte Fapte 12:21�23. Cum a reacþionat mulþimea la discursul
lui Irod (versetul 22)? Ce s-a întâmplat mai apoi cu �dumnezeul�
aclamat de popor (versetul 23)?


