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„La cãderea serii, ziceþi: «Va fi timp frumos, pentru cã cerul este roºu», iar
dimineaþa: «Astãzi va fi furtunã, pentru cã cerul este roºu închis». Aºadar,
aspectul cerului vã pricepeþi sã-l apreciaþi, dar semnele timpului nu sunteþi
în stare?” (Mt 16,2-3). Reproºul lui Isus adresat fariseilor rãsunã ºi astãzi cu
aceeaºi intensitate în inima oricãrui creºtin (catolic), invitând pe fiecare sã
ia poziþie în faþa provocãrilor, a semnelor timpului în care trãim. 

O analizã a realitãþii în care ne aflãm ne pune în faþa unei situaþii cel puþin
paradoxale, evident influenþatã de schimbãrile societãþii moderne: pe de o
parte, se constatã o crizã a sensului ultim, o crizã a întrebãrilor fundamentale,
pe de altã parte, constatãm neliniºtea cu care acestea sunt resimþite de cãtre
cei care, cu inimã deschisã, sunt în cãutarea adevãrului, a sensului acestei
vieþi. În contextul nostru, problema este agravatã de faptul cã un anumit realism
al vieþii l-a lovit pe românul post-decembrist cu atâta violenþã, încât literal-
mente nu mai ºtie ce sã creadã, ce sã facã, nu ºtie de unde sã mai prindã firul
care sã-l poarte prin ceea ce i se pare a fi un labirint. Aºa s-a ajuns la o cul-
turã ºi o religie care nu mai urmãresc decât scopuri strict materiale, închise
ºi suficiente lor însele. Întreaga contradicþie a omului contemporan, a cãrui
dezvoltare dinamicã ameninþã tot mai mult ierarhia valorilor stabilite de justa
raportare a profanului la sacru, rezidã în faptul cã evaluarea valorilor tinde
din ce în ce mai mult sã fie raportatã la un liber arbitru mai mult sau mai
puþin arbitrar, ca sã zicem aºa, rezultat al unui antropocentrism greºit inter-
pretat, în funcþie de dinamica de moment a societãþii umane. Dintr-o astfel
de perspectivã, axa valoricã, legãtura dintre material ºi spiritual, tinde sã se
estompeze din ce în ce mai mult sub presiunea celeilalte axe, materialã, dictatã
de necesitãþile aparent superioare ale momentului.

Astãzi nu mai putem vorbi de acel deus otiosus al vremurilor trecute, ci de
un homo otiosus, nepãsãtor faþã de transcendentul care îi umple viaþa, un dar
pe care nu îl înþelege sau nu vrea sã îl înþeleagã. Homo contemporaneus trãieºte
astãzi într-o stare de confuzie, aflat sub presiunea transformãrilor interioare
ºi exterioare; înþelegerea ideii de sacru pare a fi destul de departe de idealurile
sale. Omul contemporan tinde sã inverseze valorile, sã rãstoarne axele de refe-
rinþã reale ale existenþei. Acest proces de inversare a valorilor atinge cu putere
însuºi nucleul vital al fiinþei omeneºti, centrul cel mai profund al persoanei



sale, lipsitã în zilele noastre de capacitatea de introspecþie, atât de necesarã
regãsirii drumului de urmat.

Pus sã dea seamã despre speranþa sa în contextul interpelãrilor contemporane,
creºtinul de astãzi se poate simþi întrebat asemeni psalmistului: „Unde este
Dumnezeul tãu?” (Ps 41,3) Întrucât asistãm astãzi la apariþia unui profan, la
concurenþã, ºi nu în dependenþã de sacru, se simte astãzi mai mult ca oricând
nevoia spiritualã de reînnoire existenþialã. Asistãm în timpurile noastre la o
adevãratã explozie a unor aºa-zise credinþe, unele dintre ele de-a dreptul aberante
în raport cu sistemul real, concret, al valorilor spirituale. Sfârºitul mileniului
trecut ºi începutul celui nou reprezintã în acest plan o înmulþire periculoasã a
tot soiul de convingeri, de profeþi ºi profeþii care mai de care mai ciudate, venind
sã umple nevoia de sacru a unei societãþi desacralizate de fetiºurile lumii con-
temporane. Oare pentru omul modern, sacrul sã nu mai poatã fi sacru decât
dacã îºi va cãpãta o dimensiune profanã, printr-o desacralizare sacralizatã?

Doar în baza revelaþiei Misterului Divin, înþeleasã în toatã densitatea sa
antropologicã, este posibil sã reflectãm just în vederea unei fecundãri substan-
þiale a persoanei umane, poate singura cale astãzi ce ar putea favoriza întâl-
nirea personalã, obiectivã, a omului cu Dumnezeu, dupã care tânjeºte ºi sufletul
omului de la începutul mileniului trei.

Religia este o extraordinarã concentrare de elemente care au reprezentat
dintotdeauna fundamentul dezvoltãrii naturii umane. La baza sentimentului
ºi a fenomenului religios se aflã legãtura profundã a întregii existenþe umane
cu ceea ce simte ºi crede fiinþa umanã cã o transcende, iar la nivelul atitu-
dinii religioase avem de-a face cu o dimensiune supranaturalã a realitãþii care
intersecteazã realitatea naturalã.

Orizontul receptãrii sacrului prin intermediul experienþelor religioase este
extrem de vast, mãrturie stând numãrul mare de religii practicate de oameni
de-a lungul istoriei, precum ºi de divinitãþi invocate, toate acestea atestând
primatul sentimentului religios în cadrul interioritãþii omului. De cele mai
multe ori, omul se raporteazã la religie prin prisma unor idealuri sau aspiraþii
înalte, pe care le socoteºte de neclintit, cu toate cã nu în toate formele de reli-
giozitate lucrurile stau tocmai aºa. Dupã cum o demonstreazã istoria, se pare
cã o religie nu va putea rãmâne prea mult timp imobilã, intactã, sub presiunea
circumstanþelor interioare ºi a modificãrilor survenite în modul de reflectare
asupra fiinþei umane ºi a lumii. Religia aparþine omului, face parte din el ºi, de
aceea, e supusã ºi ea expansiunii, reînnoirii, declinului ºi îmbogãþirii interioare.
În acest sens, nu trebuie sã pierdem din vedere cã formele de religiozitate ale
lumii de astãzi au apãrut ºi s-au dezvoltat din aceeaºi sete de cunoaºtere ºi de
recunoaºtere a lui Dumnezeu ca adevãr ultim, ca raþiune esenþialã ºi existenþialã
a fiinþei umane. În pofida unei evidente deplasãri a centrului de greutate dintre
transcendent spre imanent, în cadrul experienþei religioase, sau, poate, toc-
mai din aceastã cauzã, lumea contemporanã este în continuare marcatã de
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efervescenþã spiritualã, numãrul ateilor „reali” fiind destul de mic în compa-
raþie cu cel al persoanelor conºtiente, tot „real”, de existenþa a ceva dincolo
de realul cotidian, al persoanelor care mai ºtiu în ce direcþie sã caute calea,
adevãrul ºi viaþa (cf. In 14,6).

Marile schimbãri petrecute în lume, în special începând cu epoca modernã,
au început sã fie resimþite din plin în societatea noastrã o datã cu Revoluþia
din 1989. Cu excepþia câtorva persoane izolate, majoritatea eram rãmaºi în
spatele acelei Cortine de Fier care ne-a fãcut sã asistãm pasivi – sau chiar sã
nu avem cunoºtinþã – la marile tendinþe religioase aduse de modernitate. Pe
de o parte, deºi regimul era în conflict declarat ºi explicit cu credinþa creºtinã,
aceasta, prin modul de a veghea schimbul de idei cu lumea de dincolo de spa-
þiul Cortinei, inconºtient, a conservat spiritul religios al majoritãþii, al oame-
nilor simpli. Zelul ºi interesul pãstorilor sufleteºti a salvat credinþa catolicã
de a cãdea în strãmoºisme ºi a ajutat-o sã parcurgã un bun ºi firesc drum de
maturizare ºi practicã religioasã. Pe de altã parte, anul 1989 ne-a adus în faþa
ochilor un om neliniºtit, aflat în cãutarea valorilor religioase.

O datã cu anul 1989, situaþia s-a schimbat. Declararea libertãþii religioase
a scos la suprafaþã unele aspecte la care ne gândeam mai puþin înainte: golul
sufletesc al acelora care se înstrãinaserã de Bisericã este dramatic ºi ei se
agaþã de orice – or, „piaþa” religioasã este astãzi bine aprovizionatã. De unde
pânã mai ieri cele douã confesiuni (ortodoxã ºi catolicã) erau oarecum singurele
care ofereau un sens existenþei, astãzi, „dãtãtorii de sens” miºunã: alãturi de
religiile orientale existã o întreagã galerie de mici pretendenþi în acest sens.
Afirmarea democraþiei ºi recunoaºterea libertãþii religioase dupã 1989 a încu-
rajat ivirea unor noi denominaþiuni în ansamblul fenomenului religios. În
România, pânã în 1990, Biserica Ortodoxã era socotitã „Bisericã autohtonã”,
celelalte religii fiind considerate „strãine”. Poporul român, prin tradiþie, moralã,
etnie, se considerã ortodox; în spiritul toleranþei, convieþuiau alãturi de orto-
docºi, ºi de multe veacuri, catolici, armeni, mozaici, musulmani º.a.1

De altfel, la noi, interesul pentru panorama fenomenului religios, ca obiect
de studiu, este recent. Au fost câteva încercãri în perioada interbelicã, dar cei
ce se ocupau nu posedau prea multe date despre acest fenomen, ºi era ºi firesc,
deoarece mass-media nu se ocupa de aceasta ca în zilele noastre. Studii ºi
articole dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial arãtau cã miºcãrile religioase
nu au o istorie, pentru cã sunt trecãtoare; unele dintre aceste miºcãri au con-
stituit motive de persecuþie în regimurile trecute2 ºi o permanentã concurenþã

1 Nu discutãm aici validitatea acestei afirmaþii. Recomandãm, pentru aprofundarea acestei
opinii, C. CUCEANU, Atlasul religiilor ºi monumentelor religiose din România, Gnosis, Bucureºti
1996, 75-79.

2 P.I. David aminteºte, în lucrarea sa de referinþã, Sectologie, despre Decretul 297/1942 al
Mareºalului I. Antonescu, care a luat poziþie împotriva anumitor manifestãri ale unor grupãri
religiose ºi a activitãþii lor prozelitiste.
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de racolat adepþi. Or, o datã cu intrarea lor în legalitate, prin recunoaºterea
funcþionãrii, vorbim de miºcãri religioase egale în faþa legii, într-un raport de
egalitate între ele, dar ºi cu obligaþia respectãrii celorlalte ºi oprirea prozeli-
tismului; ele au devenit, astfel, obiect de studiu confesional ºi atentã supra-
veghere din partea Statului. De aceea, dupã Legea cultelor din 1948, putem
vorbi de o nouã orientare în regimul cultelor: ele aveau dreptul de a-ºi exercita
cultul, dar ºi îndatoriri faþã de Stat, ca cetãþeni egali în drepturi ºi responsa-
bilitãþi.

Restricþiile politice în legãturã cu viaþa religioasã, aplicate pânã în 1989,
au fãcut aproape imposibilã rãspândirea unor noi forme de religiozitate. Din
1990, în condiþiile liberalizãrii vieþii publice, toate acele grupuri religioase ce
fuseserã respinse, dar care tot s-au infiltrat, s-au înregistrat legal ca „asociaþii”.
Numãrul lor a trecut de ºase sute, ºi este în creºtere. Sunt înregistrate ca „aso-
ciaþii” toate acele grupãri care au fost interzise în perioadele anterioare, noile
grupãri care au pãtruns dupã 1989 (Baha’i, Copiii lui Dumnezeu, Mormonii,
Miºcarea Moon, Meditaþia transcendentalã, Miºcarea pentru conºtiinþa lui
Krishna, Zen ºi, foarte recent, MISA), miºcãrile religioase misionare ºi organi-
zaþii ale tuturor cultelor.

Miºcãrile religioase – þinând cont de limitele, riscurile ºi ambiguitãþile pre-
zente în ele, care le fac suspecte – reclamã din partea noastrã o deosebitã
capacitate de discernãmânt ºi curaj în abordarea dificilelor probleme pe care
le ridicã. A fi informaþi despre aceste realitãþi este util pentru a ne putea orienta
în acest hãþiº, adesea fascinant; este util pentru a ne da seama cât suntem de
pregãtiþi a rãspunde provocãrilor pe care ni le fac. Dincolo de doctrina pe care
o au, unele atacã pe faþã ortodoxia ca fiind „prea conservatoare” ºi „cu o
ierarhie compromisã”, iar catolicismul, de „servilism” Romei. Informarea
„ºtiinþificã”, ºi de o parte ºi de alta, considerãm a fi o bunã cale pentru optimi-
zarea relaþiilor, sporeºte toleranþa ºi, de ce nu, oferã posibilitatea colaborãrii.

În zilele noastre, când se pare cã eternitatea se retrage, aºa cum spunea A.
Malraux, în acest deºert în care se înmulþesc singurãtãþile, dupã cum scria
P. Valery, este de înþeles cãutarea rãtãcitoare a spiritualului ºi cãldurii umane
care îi pune pe mulþi în miºcare ºi speranþa gãsirii unui altundeva, a unui grup
primitor care sã asigure punctul de plecare cãtre o asemenea atitudine. 

Naºterea ºi proliferarea în timpurile noastre a noilor miºcãri religioase are
loc pe fundalul unei rupturi culturale. Cultura, civilizaþia societãþilor creºtine
erodate de mentalitãþi ºi filozofii anticreºtine, apostazia care se poate constata
în unele pãturi ale acestei societãþi de la credinþa creºtinã (emblematicã este
astãzi nerecunoaºterea din partea Consiliului Europei a rãdãcinilor creºtine
ale Europei), pierderea valorilor spirituale ºi a raþiunilor care sã dea consis-
tenþã vieþii, au creat un vid existenþial uriaº pentru noile generaþii dezorientate
ºi fãrã vreun punct de sprijin; noile miºcãri religioase vin sã umple acest gol.
În acest context, se explicã individualismul religios, nomadismul, trecerea de
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la o religie la alta a noilor generaþii. Credinþa nu mai este darul lui Dum-
nezeu, ci rodul unei cãutãri personale. Fiecare îºi compileazã propria religie
luând din religiile tradiþionale ceea ce îi convine pentru ceea ce numeºte el
„dezvoltare armonioasã a personalitãþii”; religia devine un obiect de consum
printre altele.

Fenomenul apariþiei noilor miºcãri religioase este o invitaþie pentru membrii
Bisericii de a se analiza ºi de a-ºi recunoaºte responsabilitatea în apariþia ºi
proliferarea acestor noi forme de religiozitate. Nu sunt puþini cei care acuzã
Bisericile tradiþionale ca fiind vinovate în mare mãsurã de crearea vidului
religios ºi de actuala proliferare a acestor miºcãri religioase în lume; li se
reproºeazã cã au abandonat misiunea lor esenþialã, cã l-au pierdut pe Dum-
nezeu pe cale, implicându-se prea mult în problemele vremelnice ale lumii.

Nu este în intenþia noastrã de a prezenta toate miºcãrile religioase care sunt
în România; ne vom opri asupra a douã miºcãri, pe care le-am considerat inter-
pelãrile cele mai urgente în contextul local, din cauza modului în care se infil-
treazã ºi câºtigã aderenþi (Miºcarea New Age) ºi prin organizarea bine pusã
la punct, numãrul adepþilor ºi prin misionarismul exagerat (Martorii lui Iehova).

11..  MMiiººccaarreeaa  NNeeww  AAggee

Propunându-se ca religia mileniului al treilea, este consideratã „cea mai
mare provocare pentru creºtinism”3, nu numai fiindcã se propagã cu atâta forþã,
ci, mai ales, fiindcã atacã în special creºtinismul, deºi îºi anexeazã fâºii mari
din moºtenirea creºtinã, începând cu Biblia. Pe deasupra, New Age se erijeazã
într-o religie nouã, planetarã, universalã, religie care le urmeazã pe toate cele
precedente ºi le duce la desãvârºire; New Age se pricepe de minune sã flateze
visurile omului modern. Explicit, New Age aspirã sã devinã religie planetarã
a mileniului al treilea, reunind sub egida ei toate celelalte religii. Într-adevãr,
în acest curent spiritual coexistã elemente ale diferitelor religii, iar dubla apar-
tenenþã este acceptatã: ar exista posibilitatea, spun adepþii ei, de a fi creºtin
ºi, totodatã, în legãturã cu New Age; recursul la Biblie ºi vocabularul creºtin
amãgesc de minune.

Anul 2000 a sosit; locuim într-o lume neliniºtitã ºi în continuã efervescenþã.
New Age se oferã ca un rãspuns la neliniºtea societãþii noastre; ºi, într-adevãr,
gãsim aici intuiþii spirituale ºi umane de valoare, dar, pe lângã acestea, ºi grave
derapãri.

În lumea occidentalã se vorbeºte despre o epocã post-New Age în care ne-am
afla; la noi, momentul ’89 a însemnat, efectiv, recrudescenþa acestei miºcãri – de
aceea, am considerat-o o interpelare urgentã în contextul local, mai mult, în
ea se intrã pe nesimþite, calm, uneori din bunã-credinþã. „Nu þi se cere nicidecum

3 G. DANNEELS, Cristos sau Vãrsãtorul?, ARCB, Bucureºti 1992, 25.
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sã aderi la o nouã ideologie sau la o nouã religie, dar, prin citirea asiduã a
unei cãrþi sau printr-o practicã terapeuticã, te simþi tot mai mult atras de
o forþã de gândire care exercitã o adevãratã fascinaþie”4.

Putem sã ne întrebãm: dacã este adevãrat cã vedem atâtea persoane care
se lasã atinse de ideile New Age, dacã vedem atâtea cãrþi înmulþindu-se ºi
umplând librãriile, ce roiesc pretutindeni, cum se explicã acest fenomen? Cum
sã înþelegem motivaþiile celor ce se simt fascinaþi de acest curent nou, cum
se intrã în miºcare, ce demersuri se întreprind? În sfârºit, ce sã credem despre
toate acestea?

Originea acestui fenomen, dupã toate aparenþele, este legatã de pierderea
de substanþã religioasã, generatã, în lumea occidentalã, de laicizarea accentuatã
a societãþii civile, proces iniþiat în Secolul Luminilor ºi accelerat o datã cu
revoluþia tehnico-ºtiinþificã din secolul al XIX-lea.

Definitã uneori ca „miºcare spiritualã”, alteori ca „religie postmodernã”,
New Age reprezintã, mai curând, „un fenomen complex, manifestat, îndeo-
sebi, la nivelul lumii contemporane occidentale, aflatã într-o profundã crizã
de personalitate generatã de disoluþia tot mai accentuatã a vechilor valori ºi
sisteme de referinþã ºi înlocuirea lor cu altele noi, orientate, de cele mai multe
ori, spre imediatul concret marcat de o superficialitate profundã”5.

A încerca sã facem ordine în vasta realitate a acestui fenomen nu este deloc
simplu. Dificultatea de a formula o definiþie precisã, depinde, în primul rând,
de sincretismul radical ce îl comportã, sincretism ce îmbinã elemente concep-
tuale fãrã nici o legãturã între ele, în manierã haoticã ºi fãrã nici un criteriu.

New Age nu este o religie în sensul tradiþional al termenului, însã este ceva
religios; nu poate fi considerat un sistem filozofic, dar este o viziune asupra
omului ºi a lumii; nu este un sistem ºtiinþific, deºi face apel la legi ºtiinþifice,
chiar dacã acestea trebuie cãutate în stele. New Age este o „nebuloasã care
conþine ezoterism ºi ocultism, gândire miticã ºi magicã despre tainele vieþii
ºi un dram de creºtinism, totul amestecat cu cugetãri din astrofizicã”6; este
o realitate extremã, fluidã ºi ambiguã. Desigur, nu este o miºcare, o sectã care
sã boteze, o asociaþie la care sã se adere sau sã se înscrie; nu are o organizare
ierarhicã centralizatã, nu se fac adeziuni formale. Este oarecum un ambient,
o atmosferã, un ansamblu de realitãþi care între ele au un anume aer de familie,
dar care prezintã diferenþe ºi contradicþii; este un tot de practici aparent etero-
clite, dar unificate de o viziune umanã totalã: holismul, în care toate diferenþele
ºi diviziunile se adunã într-o concepþie sincretistã de unitate.

Din punct de vedere psihologic, New Age poate fi descrisã ca o convingere
împãrtãºitã de un numãr însemnat de persoane care sunt pe punctul sau care
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6 G. DANNEELS, Cristos sau Vãrsãtorul?, 17.
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au intrat deja într-o epocã nouã ce va fi marcatã de schimbãri radicale ºi
calitative în toate sectoarele vieþii: de la politicã la religie, de la ºtiinþã la filo-
zofie; New Age se distinge printr-un caracter atotcuprinzãtor. Nu este vorba
de naºterea unei noi forme religioase, de o nouã revoluþie politicã, de noi stiluri
de viaþã, de o nouã filozofie, de o nouã artã: este vorba de toate acestea – ºi
mai ales – de toate aceste împreunã.

Din punct de vedere doctrinar, a defini New Age este iarãºi aproape impo-
sibil. Neavând un crez specific pe care sã-l profeseze, nu are nici o adevãratã
ºi proprie doctrinã. Diferitele elemente doctrinale ce o caracterizeazã au, ca
principiu ºi fundament, un relativism radical, care este considerat, în interiorul
miºcãrii, ca triumful subiectivismului: fiecare are propriul sãu adevãr, fiecare
este criteriul absolut pentru a-ºi organiza viaþa, de a creºte spiritual dupã cum
îi place.

În sfârºit, dacã dorim sã considerãm New Age ca o posibilã cheie de lecturã
a situaþiei socio-culturale, este suficient sã apropiem acest curent de gândire
de cultura postmodernã; în acest caz, am putea defini New Age ca „produs”
postmodern, sau, poate mai exact, un produs pentru postmodernitate; produs
al unei culturi cu profunde schimbãri, care ºi-a vãzut dãrâmate toate miturile,
idealurile, adevãrurile ºi valorile în care credea.

A-i aminti aici pe toþi cei pe care New Age ºi-i considerã precursori, toþi
„maeºtrii” vechi ºi noi care au contribuit mai mult sau mai puþin la dezvoltarea
noii religiozitãþi, este practic imposibil. Printre atâþia, cei mai emblematici
sunt Gioacchino da Fiore ºi Teilhard de Chardin; reprezentativi nu pentru
cã ideile lor ar avea ceva în comun cu cele propuse de New Age, nici mãcar
pentru faptul de a fi influenþat direct sau conºtient naºterea miºcãrii New Age,
ci pentru faptul cã mare parte din noua formã de religiozitate face apel la ideile
lor pentru a-ºi susþine propriile teorii. Este necesar sã reþinem mereu acest
aspect în evaluarea lor

Dupã ce am precizat acest fapt, este uºor acum sã înþelegem pentru ce G.
da Fiore este considerat primul mare „mentor” al acestei miºcãri. Astfel, dis-
cursul despre venirea noii ere, atât de drag miºcãrii New Age, ne aduce în
memorie conceptele abatelui cistercin. Acesta, bazându-se pe o teologie trinitarã
a istoriei, afirmã cã epocii precreºtine a Tatãlui i-ar fi urmat cea creºtinã a
Fiului; acesteia i-ar urma o a treia epocã, cea a Duhului Sfânt. Aceasta din urmã
va fi caracterizatã de o spiritualitate superioarã, de o libertate deplinã, de
contemplaþie, fraternitate ºi iubire. Ideile lui G. da Fiore le regãsim clar, reinter-
pretate, în doctrina New Age.

Un alt precursor – mai aproape de noi ºi, tocmai de aceea, mai impor-
tant – este iezuitul ºi paleontologul francez Th. de Chardin7. New Age adoptã

7 Un profil interesant al lui Th. De Chardin ºi influenþa sa în dezvoltarea miºcãrii New Age
îl gãsim în G. SCHIWY, Lo spirito dell’Età Nuova. New Age e cristianesimo, Brescia 1991, 10-15.
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în sprijinul propriilor teze concepþia iezuitului despre evoluþia materiei, de
la nivelurile simple la niveluri mereu mai complexe ºi organizate, trecând de
la cosmogenezã la biogenezã, pânã la antropogenezã. În aceastã scarã evolu-
tivã, omul este aºezat pe culme. El se deosebeºte de toate celelalte fiinþe prin
faptul cã posedã conºtiinþa capabilã sã reflecteze asupra ei însãºi.

Dupã Th. de Chardin, principiul care miºcã ºi determinã este iubirea care
împinge omul cãtre un punct – numit „punctul Omega” – ce reprezintã maxima
dezvoltare ºi creºtere a conºtiinþei, unde se realizeazã unitatea ºi comuniunea
între persoane. Totuºi, în timp ce iezuitul, fiind creºtin matur, crede în mod
ferm în întruparea Fiului lui Dumnezeu ºi în acel punct Omega îl recunoaºte
pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu fãcut om, New Age se limiteazã sã extra-
poleze în afara contextului lor ºi în manierã arbitrarã acele componente care
se adapteazã propriei sensibilitãþi, drept concept de creºtere, transformare,
de unitate ºi comuniune, excluzându-l total pe Isus Cristos.

Ca ºi în cazul cosmologiei, ºi antropologia New Age porneºte prin a combate,
de data aceasta, concepþia antropologicã evoluþionist-materialistã. În locul
acesteia, se propune o concepþie ce îºi are originea în filozofia hinduistã, potrivit
cãreia omul este, la originea fiinþei sale, de aceeaºi substanþã spiritualã cu
universul însuºi. Conºtiinþa umanã individualã este ca o picãturã dintr-un
ocean infinit de conºtiinþã, care este fundamentul universului. În felul acesta,
New Age se considerã un fel de reabilitare, ba chiar înãlþare a omului din
condiþia de animal superior apãrut întâmplãtor. Se merge chiar mai departe
cu aceastã reabilitare, contestându-se poziþia creºtinã a omului pãcãtos, pu-
nându-se în prim plan divinitatea omului.

„Noi suntem Dumnezeu” – acest slogan al actriþei Shirley McLaine rezumã
ceea ce gândeºte New Age despre om. Din doctrina unitãþii esenþiale a lumii
ºi din panteism, adepþii acestei miºcãri deduc faptul cã fiecare dintre noi este
una în esenþã cu Dumnezeu; astfel, se vorbeºte despre o scânteie divinã, denu-
mitã „copilul interior”, pe care fiecare trebuie sã-l regãseascã pentru a începe
un drum de transformare personalã ºi de identificare cu Marele Tot; în tot
acest proces, „omul se poate ajuta numai singur, numai el însuºi se poate vin-
deca ºi mântui”8. În aceastã perspectivã antropologicã neognosticã, bineînþeles
cã raportul omului cu corporalitatea sa este diferit de cel pe care îl ºtim noi.
Astfel, corpul omului este strâns legat de realitatea spiritualã cu referire la
Absolut: este parte din Marele Tot cosmic. Corpul este considerat ca loc de
explorare, loc în care omul experimenteazã unirea sa cu divinul. Pentru a
ajunge la un astfel de rezultat, omul trebuie sã înveþe sã fie foarte atent faþã
de corpul sãu, ajutat de tot felul de practici ºi terapii care se ocupã de el în
totalitate ºi-i faciliteazã integrarea în Marele Tot.
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Reîncarnarea este una dintre credinþele sine qua non ale miºcãrii; dar
nu este vorba de credinþa clasicã a Upanishadelor, cu rezolvarea Karmei nega-
tive ºi atingerea perfecþiunii, ci de versiunea occidentalã a reîncarnãrii, preluatã
din teosofie ºi antroposofie, care pledeazã pentru o spiralã ascendentã cãtre
perfecþiune prin reîncarnare.

New Age ºi credinþa creºtinã

Noua Erã, în pofida aparentei toleranþe a abordãrii sale ºi în pofida libertãþii
extreme la care pare sã-i cheme pe aderenþei sãi, are totuºi o coerenþã, ce nu
se desprinde decât treptat din spuma strãlucitoare ce o înconjoarã, dar care
nu este mai puþin realã.

S-ar putea obiecta, desigur, aºa cum fac unii, cã New Age vehiculeazã un
anumit numãr de valori ºi cã trãsãturile sale pozitive meritã o aprobare. Indis-
cutabil, s-ar putea reliefa multe dintre ele: o cãutare a spiritualitãþii dincolo
de materialismele contemporane, sinceritatea în cãutarea Absolutului, un simþ
al fraternitãþii universale, mobilizarea generalã a forþelor pentru bine, climatul
de toleranþã faþã de „trãirea” fiecãruia în singularitatea sa etc. Am putea
adãuga cã, pe lângã evidentele complicaþii ºi exploatãri interesante ale an-
goasei contemporanilor noºtri, numeroºii susþinãtori New Age dau dovadã
de o realã sinceritate, sunt în cãutarea luminii, a iubirii ºi bunãstãrii lumii.

Toate acestea sunt adevãrate, dar nu suficiente Într-adevãr, creºtinul este
dator sã discearnã ceea ce este sau nu compatibil cu cuvântul lui Dumnezeu,
cu credinþa Bisericii. Orice carte New Age propune afirmaþii care, de la reîncar-
nare la gândirea pozitivã, au nevoie sã fie examinate. Nu poþi sã te încredinþezi,
cum spune sfântul Paul, „oricãrui vânt al învãþãturii” (Ef 4,14). Criteriul prin
excelenþã va fi raportarea la Isus: la Isus istoric, deci întrupat, la Isus înviat,
deci viu. Atitudinea pe care suntem datori sã o avem va fi marcatã de calm,
de dialog, dar ºi de fermitate.

Dupã ce am încercat sã prezentãm, sintetic, miºcarea New Age, vom încerca
sã vedem ce fel de evaluare îi putem face.

Refuzul absolut al oricãrui adevãr sau sistem doctrinar precis ºi relativ face
din New Age doar o vagã spiritualitate, o credinþã evazivã care se reduce la o
mistificare exaltantã a „eu”-lui. Pentru New Age, Dumnezeu nu este considerat
o Persoanã, nici un Tatã iubitor, ci o „energie impersonalã” care trebuie cap-
tatã. Nu este nici Revelaþie, nici cuvânt adresat omului. Mântuirea s-ar rea-
liza printr-o învãþãturã ºi printr-o iniþiere. Însuºi chipul lui Isus Cristos este
profund deformat: New Age vorbeºte despre un principiu interior pe care îl
numeºte Cristos, dar el nu este Isus din Evanghelii ºi Crez, ºi aici mulþi se
pot înºela. Mai precis, Cristos coincide cu scânteia interioarã divinã care trebuie
redescoperitã ºi cultivatã. Aceastã scânteie este de aceeaºi naturã divinã a
Unitãþii ultime a universului ºi constituie „Cristosul cosmic”. Scânteia cosmicã
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„Cristos” este cea care însufleþeºte fiecare om ºi care însufleþeºte ºi fiecare
pãrticicã din Univers – acesta este Cristos pentru New Age; Isus din Evan-
ghelii rãmâne un simplu om De asemenea, Duhul Sfânt nu este altceva decât
un „fluid” rãspândit în univers ºi ale cãrui energii este bine sã le captãm pentru
a ne reface sãnãtatea. Acest Duh în nici un caz nu a vorbit prin profeþi, chiar
dacã New Age recurge la multiple forme de vizionarism. 

Dumnezeu nu coincide cu lumea: El nu este sufletul imanent al acesteia.
Lumea nu a ieºit din Dumnezeu prin emanaþie, în afara voinþei lui libere. Este
la fel de greºit sã spui cã Dumnezeu coincide cu omul (sau invers); este ade-
vãrat, Dumnezeu locuieºte în om, dar aceasta nu-l împiedicã sã rãmânã distinct
de om, ca creator, mântuitor, sfinþitor al omului. Între Dumnezeu ºi om existã
o relaþie de alteritate; ambii sunt liberi, parteneri în iubire, fãrã fuziune sau
confuzie.

New Age considerã cã omul este bun: este de la sine înclinat spre bine. Omul
îºi este suficient sieºi, se autosusþine; nu are nevoie nici de revelaþie, nici de
rãscumpãrare.

Creºtinismul nu spune aºa: omul este bun în sine, însã este rãnit ºi are nevoie
de rãscumpãrare. Omul nu poate face nimic fãrã har; „Dumnezeu lucreazã
în noi ºi voirea, ºi fãptuirea” (Fil 2,13). Omul nu este fãrã pãcat, nici nu este
incapabil de a pãcãtui; este liber, dar nu poate face nimic fãrã ajutor de sus.
De asemenea, omul nu poate fi deasupra oricãrei legi. Nici o reþetã ezotericã
de mântuire, nici un fascicul de concentrare psihicã, nici un efort comunitar
de milioane de conºtiinþe nu-l pot salva pe om. Singura noastrã cale de mântuire
este Isus Cristos, care a venit pentru noi, oamenii, ºi pentru a noastrã mântuire,
ºi a intrat în istoria noastrã.

În efortul de a depãºi orice formã de dualism între Creator ºi creaturã, între
Dumnezeu ºi om, New Age se pune într-o gravã contradicþie cu credinþa creº-
tinã: respinge câteva adevãruri esenþiale, ca transcendenþa ºi caracterul per-
sonal al lui Dumnezeu ºi distincþia sa de lume. Acestei concepþii depersonali-
zate, atât a lui Dumnezeu, cât ºi a omului, îi rãspunde scrisoarea Orationis
formas a Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei, spunând: 

Rugãciunea creºtinã este mereu determinatã de structura credinþei creºtine, în
care strãluceºte adevãrul însuºi despre Dumnezeu ºi despre creaturã. De aceea,
se configureazã, vorbind strict, ca un dialog personal, intim ºi profund, între Dum-
nezeu ºi om (...) Se sustrage tehnicilor impersonale sau fixate asupra eu-lui, capabile
sã producã automatisme în care cel ce se roagã rãmâne prizonierul unui spiritualism
intimist, incapabil de o deschidere liberã spre Dumnezeul transcendent (...) O rugã-
ciune creºtinã este în mod esenþial întâlnirea a douã libertãþi, cea infinitã a lui
Dumnezeu ºi cea finitã a omului9.
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Multe ar mai fi de precizat în legãturã cu aspectele incompatibile dintre
credinþele New Age cu convingerile creºtine: despre pãcat, rugãciune, medi-
taþie, modul cum este combãtutã Biserica. Mai amintim despre credinþa cu
privire la speranþa în înviere, care ºi ea este substituitã de credinþa în reîncar-
nare, care este pentru mulþi dintre aderenþii New Age, ba chiar pentru unii
ce se considerã creºtini, un motiv de siguranþã ºi seninãtate: aceasta „garan-
teazã” o purificare progresivã ce duce la o eliberare totalã a „eu”-lui profund.
Este limpede cã aceasta este absolut inconciliabilã cu credinþa creºtinã, care
aºazã pe învierea lui Cristos Rãscumpãrãtorul toatã speranþa sa.

Toate aceste aprecieri de pânã aici ar putea fi înþelese ca o perspectivã cato-
licã. În cazul Bisericii Ortodoxe, situaþia este în linii mari aceeaºi, ba chiar mai
asprã. Sintetizând, Biserica Ortodoxã are o poziþie tranºantã în dialogul cu
aceste noi forme de religiozitate (ºi nu numai). „Regula de aur”, se pare, a
fost formulatã de sfântul Teofan Zãvorâtul: „În afarã de Biserica Ortodoxã
nu este adevãr”10 Dupã aceastã „infailibilã premisã”, în discursul care ur-
meazã, New Age nu este decât o alternativã prin care Diavolul vrea sã sub-
stituie învãþãtura propovãduitã de Fiul lui Dumnezeu.

În concluzie, fiecare priveºte acest fenomen în funcþie de bagajul cultural
pe care îl are ºi îl evalueazã dupã dramul de credinþã pe care o crede. Cã
aceastã miºcare comportã ºi aspecte pozitive, am subliniat deja; dar nu este
suficient. În ansamblu, începând cu concepþia însãºi despre Dumnezeu ºi pânã
la practica rugãciunii (în care omul strãluceºte în toatã demnitatea sa), New
Age se situeazã complet în afara mesajului creºtin. Aºadar, New Age ºi creºti-
nismul nu se pot împãca

Modul cum ne raportãm la New Age comportã un dublu risc: pe de o parte,
sã exagerãm efectele negative ce le conþine, sã-i atribuim caracteristici ale socie-
tãþii contemporane, dar care nu-i aparþin; pe de altã parte, existã riscul de
a considera cã nimic nu se interpune între credinþa creºtinã ºi New Age, cã
putem fi creºtini ºi adepþi New Age în acelaºi timp.

New Age este o mare provocare, o provocare de a rãspunde, din interiorul
creºtinismului, la aºteptãrile omului contemporan. Este o provocare de a redes-
coperi ºi a valoriza creºtinismul, din interior, recuperând întreg patrimoniul
spiritual. A redescoperi înseamnã (ºi) a-i repropune omului de astãzi experienþa
lui Dumnezeu, fãrã a confunda spiritualul cu emoþionalul, a redescoperi acele
simboluri care vorbesc omului ºi îi reveleazã misterul lui Dumnezeu întrupat;
numai dupã aceea va fi capabil sã dea rãspunsuri „exacte” semnelor timpului,
adicã singurul rãspuns capabil sã dea un sens existenþei ºi speranþei noastre:
Cristos Domnul.

10 TEOFAN ZÃVORÂTUL, Tâlcuiri din Sfânta Scripturã pentru fiecare zi din an, Sofia, Bucureºti
1999, 44.
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22..  MMaarrttoorriiii  lluuii  IIeehhoovvaa

Martorii lui Iehova constituie miºcarea cea mai rãspânditã ºi cea mai
reprezentativã pentru grupãrile desprinse din trunchiul iudeo-creºtin. Aceºtia
susþin cã lumea este rea în esenþa sa; afirmã cã sunt singurii deþinãtori ai
adevãrului ºi cã oricare organizaþie umanã, în afarã de a lor, este sortitã nimi-
cirii care nu poate întârzia mult. Refuzã sã serveascã Statul întrucât, dupã
pãrerea lor, orice stat este manipulat de Satana. Refuzã categoric sã constituie
o bisericã ºi sã fie consideraþi ca atare; aºadar, din punct de vedere sociologic,
pot fi consideraþi o sectã în sensul strict al cuvântului, pe cât de radicalã, pe
atât de „agresivã”.

Martorii lui Iehova „gãsesc” în Biblie toate cuvintele doctrinei lor, dar o
recunosc: Biblia nu este de ajuns. Pentru a înþelege, este necesar ajutorul oame-
nilor care s-au încredinþat lui Iehova ca instrumente voluntare ºi au primit
Spiritul sãu. Purtãtoare a acestui Spirit este revista Turnul de veghe, deoarece
Iehova, prin acest organism, face sã ajungã continuu la poporul sãu directivele
ºi sfaturile biblice.

Pentru a fi acceptat ºi asimilat ca membru al acestei grupãri, trebuie sã îþi
declari adeziunea faþã de ansamblul adevãrurilor biblice ºi, desigur, faþã de
credinþele bazate pe Sfânta Scripturã care le sunt specifice. Marea întrebare
ce se pune umanitãþii este aceea a legitimitãþii dominaþiei lui Iehova. Din cauza
acestei întrebãri, el a permis prezenþa rãului de-a lungul unei perioade destul
de îndelungate (cf. Ez 25,17). Isus Cristos a avut o existenþã preumanã ºi este
subordonat Tatãlui (cf. In 14,28). Existã astãzi un „sclav” fidel ºi avizat pe
pãmânt, cãruia i s-au încredinþat toate interesele terestre ale lui Isus”; acest
sclav este reprezentat de Colegiul Central al Martorilor lui Iehova. În 1914,
vremurile pãgânilor ºi ale naþiunilor s-au încheiat: Împãrãþia lui Dumnezeu
a fost restabilitã în ceruri, iar prezenþa anunþatã a lui Isus a început. Doar
144.000 de creºtini vor primi rãsplata cereascã. Armaghedonul, adicã bãtãlia
marii zile a lui Dumnezeu Atotputernicul, este aproape. Acest rãzboi va fi urmat
de domnia milenarã a lui Cristos care va readuce Paradisul pe pãmânt. Primii
ce se vor bucura de aceasta vor fi membrii actualei „mari mulþimi” a „celorlalþi
miei” ai lui Isus Cristos11.

Pentru a se mântui, spun martorii lui Iehova, este necesar ca omul sã cu-
noascã ºi sã onoreze adevãratul nume al lui Dumnezeu, care ar fi Iehova. Se
naºte de aici o criticã foarte durã la adresa clerului care ar fi þinut ascuns
poporului, secole de-a rândul, numele autentic al Creatorului. Critica este,
în realitate, de-a dreptul nejustificatã, deoarece în manuscrisele mai antice
ale Bibliei numele ebraic al lui Dumnezeu era reprodus doar cu consoanele
YHVH; nu se poate ºti cu siguranþã cum era pronunþat, dar majoritatea
specialiºtilor susþin cã pronunþia ar fi fost Yahwéh, ºi nu Iehovah sau Iehova.
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Dupã pãrerea lor, doctrina trinitarã este absurdã, nebiblicã, pãgânã: o
invenþie a lui Satana. La origine, Cristos este prima ºi unica „creaturã” directã
a lui Dumnezeu; el era la origine arhanghelul Mihail. Pentru a-i rãscumpãra
pe oameni de pãcatul originar, el a trebuit sã devinã om ºi sã moarã pe „lemn”
(nu pe cruce). Ca rãspuns ºi recompensã, Dumnezeu l-a înviat ºi l-a fãcut
co-pãrtaº la guvernare, oferindu-i din nou corpul spiritual pe care îl avea ºi
mai înainte.

Iehoviºtii nu cred în nemurirea sufletului; în mod substanþial, omul nu se
deosebeºte de animale. Orice om, afirmã ei, nu are un suflet, ci este un suflet,
la fel cum sunt suflete ºi animalele (fiinþe animate). De aici urmeazã adoptarea
condiþionalismului de origine adventistã, dupã care, la moarte omul intrã
într-un somn, sau dispare temporar, pânã la înviere (care este, în realitate,
o nouã creaþie, din moment ce nimic nu a supravieþuit), înviere de la care cei
rãi sunt excluºi.

În planul iniþial, Iehova ar fi dorit ca oamenii sã stãpâneascã pãmântul
pentru totdeauna. Un înger rãu, plin de invidie, a conceput ideea ca ºi el sã
stãpâneascã asemenea lui Dumnezeu ºi a încercat sã-ºi supunã oamenii prin
minciunã. Noþiunea imortalitãþii sufletului este, dupã Martorii lui Iehova,
minciuna de care îngerul rãu s-a servit pentru a-i pãcãli pe Adam ºi Eva. De
aici a luat naºtere cãderea primilor oameni, condamnaþi la moarte prin stingere
totalã (fãrã speranþã pentru ei de înviere) ºi marea opoziþie între Satana ºi
Dumnezeu, cine va stãpâni peste om ºi lume.

Cât priveºte destinul omului, planul lui Iehova distinge în mod riguros douã
categorii: „cei unºi”, în numãr fix de 144.000, ºi „alte oi”. Doar cei unºi sunt
destinaþi sã domneascã în cer cu Iehova ºi cu Isus Cristos; celelalte oi nu vor
ajunge niciodatã în cer, dar vor trãi pentru totdeauna pe un pãmânt paradisiac.
Deoarece numãrul celor unºi este limitat, nu toþi Martorii lui Iehova sunt unºi,
ci doar o micã parte: cei care se simt astfel datoritã unei voci interioare; a te
declara uns fãrã sã fii cu adevãrat este considerat un pãcat foarte grav. Acesta
este motivul pentru care majoritatea Martorilor lui Iehova sunt foarte scrupu-
loºi în a-ºi împlini misiunea.

Membrii acestei miºcãri cred cã pe acest pãmânt vor rãmâne pânã la sfârºitul
lumii „un rest din cei unºi” pentru a le conduce pe celelalte oi la mântuire. Cei
unºi au o datã fixã pentru soarta lor, anul 1918, anul în care Isus, prezent pe
pãmânt în mod invizibil din 1914 – dupã patru ani în care a purificat miºcarea
pentru a fi demnã de destinul sãu –, a intrat în glorie în templul sãu din cer
ºi i-a luat cu sine, înviindu-i ºi dându-le un corp spiritual, pe cei din
144.000 care au murit înainte de 1918. Din acel moment, toþi cei unºi care mor
sunt dotaþi imediat cu un corp spiritual ºi merg sã se alãture tovarãºilor lor
din cer12.

12 Cf. W. BARTZ, Le sette oggi, Queriniana, Brescia 1976, 103-105.
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Prezenþa Martorilor lui Iehova în România dateazã de peste 90 de ani.
În anul 1911, K. Szabó ºi J. Kiss, doi studenþi în Biblie, cum se numeau pe
atunci Martorii lui Iehova, s-au întors din SUA în þarã; s-au stabilit la Târgu
Mureº ºi au început imediat sã predice vestea cea bunã din Biblie. În 1920,
I. B. Sima a fost trimis din America în România, pentru a înfiinþa o organi-
zaþie. Neobþinând aprobare din partea Statului Român, a organizat totuºi la
Cluj o casã editorialã, numitã Viaþa. Observând cã, sub masca religioasã, coreli-
gionarii sãi tind la anarhie, pãrãseºte gruparea; conducerea a fost preluatã
de câþiva unguri care au rãspândit ideile lui C. T. Russel prin intermediul
revistei Turnul de veghe ºi alte broºuri, fãrã însã a indica autorul, data publi-
cãrii sau editura. Pânã în anul 1989, au suferit diferite persecuþii din partea
autoritãþilor, urmând ca, în anul 1990, sã fie recunoscuþi în mod legal sub
denumirea de „Organizaþia Religioasã Martorii lui Iehova”.

Cu toate contradicþiile flagrante ºi absurditãþile pe care oricine le poate
constata cu uºurinþã, martorii lui Iehova au cunoscut de la început un succes
extraordinar ºi câºtigã în continuare noi adepþi. În 1992, când încã nu se
cunoºtea numãrul exact din fostele þãri comuniste, miºcarea totaliza peste
11 milioane de membri, dintre care peste 4,5 milioane propovãduitori, restul
simpatizanþi pe cale de devenire.

În pofida rezervelor pe care trebuie sã le avem, este necesar a considera
pozitiv faptul cã Martorii lui Iehova înþeleg istoria lumii ca istorie a mântuirii.
Demne de tot respectul sunt curajul credinþei lor ºi fidelitatea faþã de propriile
convingeri religioase, eroic demonstrate în persecuþii brutale; de apreciat este
ºi zelul personal în predicare. ªi totuºi, nu e posibil, chiar cu multã bunãvoinþã,
sã se realizeze cu ei un adevãrat dialog, chiar ºi numai pe baza Bibliei. Ei
citesc Sfânta Scripturã cu o arbitrarietate ieºitã din comun; nu fac distincþie
între Vechiul ºi Noul Testament, nu þin cont de genurile literare ale cãrþilor
biblice, un fragment este pus alãturi de altul foarte uºor, fãrã nici o distincþie,
sunt fãcute paralele în mod întâmplãtor. Toþi drepþii din Sfânta Scripturã devin
imagine prefigurativã a membrilor miºcãrii lor, în timp ce figurile negative
îºi au corespondenþa în practicanþii altor religii ºi culte. Aceastã arbitrarietate
este cauza principalã a marilor greºeli cu privire la Dumnezeu, om, lume; cauzã
a erorilor cu privire la Cristos ºi Bisericã, cu privire la realitãþile de pe urmã.

Abuzul înfricoºãtor în interpretarea Sfintei Scripturi îi conduce pe Martorii
lui Iehova în grave erori, în polemicã nechibzuitã ºi iresponsabilã contra
Bisericilor creºtine (în special celei Catolice, pe care o identificã cu femeia
desfrânatã din Ap 17), în poziþia lor substanþial negativã în confruntãrile cu
Statul ºi pasivitatea cu privire la viaþa economicã. Motivaþia tuturor acestor
atitudini este cã „aici Diavolul este demonul invizibil”.

Pentru un iehovist, prin faptul cã a renunþat sã mai judece singur ºi, mai
ales, din cauza izolãrii sale sociale ºi a renunþãrii la alte informaþii decât cele
oferite de publicaþiile miºcãrii, ieºirea din lumea sa imaginarã ºi din miºcare
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este deosebit de greu de realizat. Un dialog, o discuþie este cu neputinþã de
purtat. El ºtie un singur lucru: el posedã adevãrul ºi toþi ceilalþi sunt în
greºealã. Foarte rar se întâmplã ca un iehovist sã fie cuprins de îndoialã în
faþa contradicþiilor, ºi în cazul acesta, pãrãsirea miºcãrii ºi reintegrarea în viaþa
socialã este destul de grea.

Chiar dacã unii ar putea fi extrem de contrariaþi de învãþãturile propuse
de membrii acestei miºcãri, fãrã nici o exagerare, total contrare învãþãturii
catolice (de la învãþãtura despre Dumnezeu pânã la concepþia despre om),
totuºi, Biserica Catolicã îi invitã pe credincioºii sãi sã persevereze în speranþa
unitãþii Bisericii. Conciliul al II-lea din Vatican remarcã faptul cã sunt unii
care, deºi recunosc autoritatea Bibliei, 

gândesc diferit faþã de noi ºi unii faþã de alþii despre relaþia dintre Scripturã ºi
Bisericã, unde, conform credinþei catolice, magisteriul deþine un loc deosebit în
explicarea ºi predicarea cuvântului scris al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Sfânta
Scripturã constituie în cadrul dialogului un instrument de mare valoare în mâna
puternicã a lui Dumnezeu pentru a ajunge la acea unitate pe care Mântuitorul o
oferã tuturor oamenilor (UR 1).

Deoarece au o atitudine aparte faþã de Sfânta Scripturã, cele menþionate
mai sus sunt mai greu de pus în practicã în dialogul cu Martorii lui Iehova,
de aceea, Conciliul este conºtient cã unitatea Bisericii în Cristos depãºeºte
capacitãþile omului ºi îºi pune toatã speranþa în rugãciunea lui Isus pentru
Biserica sa (cf. In 17); iar „speranþa nu înºalã, pentru cã iubirea lui Dumnezeu
s-a revãrsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dãruit” (Rom
5,5).

* * *

A nu lua în serios noile miºcãri religioase înseamnã a nu avea simþul reali-
tãþii; a le batjocori este pãcat; a le înþelege ºi a nu rãmâne surzi la apelurile
pe care ni le fac înseamnã ecumenism; a le vesti în credinþã ºi dragoste evan-
ghelia este caritate frãþeascã.

În linii mari, cercetãtorii care studiazã fenomenul acestor miºcãri religioase
se situeazã pe douã poziþii în atitudinea pe care o au faþã de aceste noi forme
de religiozitate: unii considerã cã noile miºcãri religioase au, din punct de
vedere social, un rol benefic de agenþi creatori; ele constituie o comunitate de
iubire, aduc speranþã, fraternitate ºi siguranþã când nici un alt organism nu
reuºeºte sã o facã. Cealaltã poziþie este la polul opus: noile miºcãri religioase
sunt considerate, din punct de vedere religios, cel mai mare flagel adus de
epoca modernã, iar atitudinea care se naºte de aici este de intoleranþã radi-
calã, refuzul oricãrui dialog cu membrii lor. Nu putem fi de acord cu nici una
dintre aceste poziþii, amândouã radicale; a indica o cale de mijloc este poate
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la îndemâna oricui ºi, poate de aceea, nefiind argumentatã, prea puþini reuºesc
sã ºi-o însuºeascã.

Biserica Catolicã încurajeazã dialogul cu aceste noi forme de religiozitate –
considerându-le semne ale timpului – în vederea cunoaºterii ºi a îmbogãþirii
reciproce, urmând adevãrul ºi respectând libertatea. Cunoaºterea duce la dialog,
dar cunoaºterea implicã responsabilitate; dialogul face parte din misiunea noii
evanghelizãri. Este o obligaþie pentru Bisericã, deci ºi pentru cea localã, sã
ducã în întregime lumina ce se revarsã din misterul lui Cristos la cei care se
bucurã doar de o razã a ei; „ea îl vesteºte ºi este obligatã sã-l vesteascã necon-
tenit pe Cristos care este «calea, adevãrul ºi viaþa» (In 14,6), în care oamenii
gãsesc plinãtatea vieþii religioase ºi în care Dumnezeu a împãcat cu sine totul”
(NA 2).

Atitudinea cvasigeneralã pe are noi o avem faþã de noile miºcãri religioase
este aceea de respingere totalã, iar în cele mai multe cazuri, atitudinea de
respingere este însoþitã ºi de o ignoranþã totalã cu privire la mesajul lor. Deoa-
rece modul cum se pune problema la noi dupã anul 1989 nu ne mai permite
sã fim pasivi, sã ne considerãm „pregãtiþi” sã dãm piept cu aceºti „misionari
convinºi”, considerãm cã este important a ne informa cu privire la doctrina
pe care aceste miºcãri o prezintã, sã ºtim cât mai multe despre ele nu atât pentru
a ºti ce sã criticãm, ci pentru a vedea „elementele de adevãr ºi de sfinþenie”
(LG 8) pe care le comportã, sã vedem ceea ce ne uneºte, ºi nu ceea ce ne des-
parte. De altfel, Biserica este convinsã cã dialogul ºi contactul cu „fraþii des-
pãrþiþi” poate fi un izvor de îmbogãþire reciprocã ºi o cale mai sigurã spre reali-
zarea unitãþii dorite de Cristos.

„Unitate Unitate” – aceastã dorinþã exprimatã din mii de inimi cu ocazia
vizitei Sfântului Pãrinte în România, avem convingerea cã nu s-a stins în
inimile credincioºilor. Chiar dacã astãzi nu o mai strigã nimeni, ea continuã
sã persiste în inima fiecãrui credincios, în truda credinþei pe care o trãieºte.
Biserica Catolicã ºi credincioºii sãi sunt invitaþi sã persevereze în speranþa
unitãþii, implicându-se fiecare în mod activ în promovarea ei, deoarece identi-
tatea profundã a Bisericii este darul unitãþii lui Dumnezeu în trei persoane,
darul irevocabil pentru fidelitatea radicalã a lui Dumnezeu, unitate în esenþã
ºi pluralitate de persoane. Aceasta trebuie sã fie ºi Biserica lui Cristos: una
în credinþã, chiar dacã într-o pluralitate de tradiþii. Biserica este chematã sã
fie semn de ecumenism pentru întreaga omenire, ºi „aproape toþi, deºi în mod
diferit, aspirã la Biserica lui Dumnezeu, una ºi vizibilã, care sã fie cu adevãrat
trimisã cãtre lumea întreagã, pentru ca lumea sã se întoarcã la evanghelie,
ºi astfel, sã fie mântuitã spre slava lui Dumnezeu”(UR 1).

Fiind spirit întrupat, omul nu reuºeºte sã perceapã întotdeauna interpelarea
care vine din partea lui Dumnezeu în adevãrata sa semnificaþie; iar atunci
când factorul social ajunge sã ia locul instanþei transcendente, întrucât este
deschis ontic spre Dumnezeu, omul încearcã sã recupereze ceea ce, cu sau fãrã
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voia sa, a uitat, ºi apar astfel noi forme de relaþie cu transcendentul, noi forme
de religiozitate. Deoarece epoca modernã este marcatã de aceastã tendinþã,
mutaþiile sociale fiind ºi ele o cauzã importantã, ea comportã ºi o înmulþire
crescândã a noilor modalitãþi de a trãi experienþa religioasã. Omul devine vul-
nerabil în momentul când, adâncindu-se în lumea empiricã, nu face tot atâþia
paºi ºi în transcendenþã; devine vulnerabil dacã nu face în efortul spre îndum-
nezeire tot atâþia paºi cât face spre a rãspunde nevoilor umanitãþii sale de
fiinþã ce-ºi cautã fericirea în lume. Omul este o relaþie care se configureazã
potenþial cu Dumnezeu sau împotriva lui, în funcþie de orientarea vieþii sale.
Imaginea omului asupra divinitãþii îi dã mãsura propriei sale imagini; imagi-
narul omului rãsfrânt asupra lui Dumnezeu are profunde repercusiuni asupra
vieþii personale ºi asupra înþelesurilor pe care le capãtã mersul fiinþei umane
prin lume spre o altã lume.

În contextul nostru, dupã perioada comunistã, existã riscul de a nu mai gãsi
drumul ce trebuie parcurs: autentica relaþie cu Cristos Domnul. Biserica
Catolicã, calea prin care omul se poate realiza ca spirit întrupat participând
eternitatea, este conºtientã cã, în peregrinarea ei spre gloria la care va fi înãl-
þatã, este însoþitã de aceste forme de relaþie ale omului cu Dumnezeu, ºi nu
poate rãmâne indiferentã în faþa provocãrilor pe care le reprezintã pentru
membrii ei. Departe de a fi pasivi, este mai util sã ne apropiem de ele în spirit
de înþelegere ºi în dorinþa de a ne cunoaºte reciproc, pentru a putea susþine
astfel un dialog constructiv, neuitând cã, oricât de greu ne este sã le înþelegem,
acestea sunt, toate, moduri de a-l cãuta pe Dumnezeu, pe care poate l-am uitat,
dar nu putem trãi fãrã el, pe care uneori îl neglijãm, însã de care nu putem
face abstracþie Dacã societatea noastrã trece astãzi printr-o perioadã de crizã,
aceasta este ºi un efect al deficienþelor pe care le avem în trãirea experienþei
religioase. Doar în baza revelaþiei misterului divin, înþeleasã în toatã densi-
tatea sa antropologicã, vom putea reflecta asupra unei fecundãri profunde a
persoanei umane.

„Misterul omului nu va putea fi înþeles decât în misterul lui Cristos” (GS
22) – aceasta este marea afirmaþie antropologicã a Bisericii lui Cristos pentru
omul celui de-al treilea mileniu de creºtinism. Se prea poate cã noul mileniu
va aduce multe, dar dacã nu va înregistra ºi o luare de conºtiinþã a vocaþiei
omului la viaþa harului eclezial, viaþã cristoformã, atunci cuvântul „om” nu
va mai merita sã fie rostit sau scris, iar antropologia se va transforma într-o
înºiruire de cuvinte fãrã substanþã.
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