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Cartea “creștină” BARACA și drojdia sa 

New Age 

 
 

 
NOTA introductivă a traducătorului (nu apare în originalul 
broșurii în limba engleză):  
Câteva detalii importante extrase din recenzia cărții Baraca, a 
lui W.P. Young, care au fost   prezentate la pag. 255-257, în 
cartea Biserici emergente vestice, scrisă de teologul 
evanghelic Constantin Ghioancă: 
 

- Mack, personajul principal al cărții Baraca, 
întâlnește Trinitatea divină astfel: “Tata” (o 
femeie afro-americană), Isus (un tâmplar 
evreu) și Sarayu (o femeie asiatică care se pare 
a fi Duhul Sfânt. 

- Isus-ul (din cartea Baraca) îi spune lui Mack că 
El (Isus) “este cea mai bună cale prin care un 
om se poate relaționa cu Tata sau cu Sarayu”. 
Atenție!, nu singura Cale (Ioan 14:6). 

- Tata (personajul care se vrea să fie Dumnezeu 
Tatăl în cartea Baraca) afirmă: “Nu trebuie să-i 
pedepsesc pe oameni pentru păcat. Pacatul 
este în el însuși o pedeapsă devorându-i din 
interior. Nu este scopul meu să-i pedepsesc. 
Este bucuria mea să îi vindec.”  Atenție!, 
comparați vă rog atent cu Apoc. 20: 11-15. 
Ideea păcatului care este în el însuși o pedeapsă 
se potrivește cu conceptul estic ( Hindus-Budist 
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sau New Age) de karma*  și nu cu Evanghelia 
creștină. 

- Introducerea doctrinei eretice a 
universalismului (de proveniență New Age), 
care afirmă că Dumnezeu s-a împăcat cu toată 
lumea și îi mântuiește pe toți. Personajul Tata, 
din cartea Baraca, care se vrea să fie Dumnezeu 
Tatăl, îi spune lui Mack că acum El este împăcat 
cu toată lumea. Mack continuă: “Cu toată 
lumea? Te referi la cei care cred în tine, nu-i 
așa?” Tata răspunde: “Cu toată lumea!” 

- Profesorul Timothy Beal de la Case Western 
University concluzionează că în cartea Baraca 
există: modele metaforice nebiblice ale lui 
Dumnezeu și teologia salvării universale 
(universalismul: toate drumurile spirituale/ 
toate religiile  duc la Isus) 

 

                    
 - recenzia cărții Baraca, realizată de scriitorul și apologetul Warren B. Smith -
 Sursa: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=12290 

 

 

Descris ca un roman creștin, cartea Baraca, scrisă de William 

Paul Young, a stat pe lista celor mai bine vândute cărți din 

revista New York Times timp de peste 172 de săptămâni 

consecutive (incluzând și cele 52 de săptămâni în care a fost pe 

locul întâi), cu un tiraj de peste 10 milioane de copii  tipărite 

                                                 
*
 Karma = Legea cauzei și efectului în religiile păgâne orientale, panteiste 

(în Hinduism și alte religii orientale – Jainism, Budism); karma este o forță 
impersonală, care cântărește toate faptele, bune și rele, pe care orice ființă 
le întreprinde în decursul vieții și, totodată, forța implacabilă care 
determină, în cadrul ciclului de transmigrare a sufletelor (reîncarnare), 
calitatea vieții următoare 

http://www.warrenbsmith.com/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=12290
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deja până în anul 2012.
1
 Mulți creștini au cumpărat mai multe 

exemplare ale cărții pe care le-au dat apoi prietenilor și 

familiei. 

 

Cartea Baraca se citește ca o poveste adevărată, dar este 

evident o ficțiune alegorică. Cartea transmite idei și învățături 

spirituale postmoderniste care contestă creștinismul biblic – 

totul în numele lui ”Dumnezeu”, a lui ”Isus” și al ”Duhului 

Sfînt.” Prezentarea opțională (alternativă, schimbătoare) a 

creștinismului tradițional evanghelic (adică a creștinismului 

biblic), de către autorului William Paul Young, a inspirat dar a 

și înfuriat pe mulți dintre cititorii săi. Totodată în acest timp 

cărțile lui continuă să dispară repede de pe rafturile librăriilor 

locale cât și a celor online, demonstrând un mare succes de 

vânzari.  

 

Asemenea cărții intitulată  Profeția Celestinei (The Celestine 

Prophecy), scrisă de autorul James Redfield care aparține de 

curentul spiritual ocult New Age (Noua Eră), cartea Baraca 

este un vehicul (literar) de ficțiune care schimbă complet 

anumite concepte religioase și prezintă scenarii spirituale 

opuse, contrare. Nuvelele alegorice pot fi un mod inteligent de 

a prezenta adevărul. Dar tot ele pot fi folosite, de asemenea, 

pentru a prezenta lucruri care par să fie adevărate, dar care de 

fapt nu sunt. Unele cărți precum Baraca le fac pe amîndouă.  

 

Am fost atras în mișcarea spirituală ocultă, denumită generic 

New Age (Noua Eră), cu ani în urmă, prin intermediul cărților 

și lecturilor care conțineau povestiri alegorice care nu erau 

diferite de cartea Baraca. Ele dădeau impresia că te întăresc, că 

te înalță spiritual pentru că abordau teme grele și vorbeau 

despre dragostea și iertarea lui Dumnezeu. Ele păreau să-mi 

ofere ceea ce eu aveam nevoie spiritual, căci îmi ofereau mult 

râvnita speranță, nădejdea după care tânjeam. Folosindu-se de 
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credibilitatea pe care au realizat-o prin intermediul scrierilor lor 

inspiraționale și emoționale, autorii și profesorii mei New Age, 

au început mai apoi să-mi spună că ”Dumnezeu” este ”în” 

fiecare dintre oameni și în toate (lucrurile). 

 

Am descoperit că autorul William P. Young face exact același 

lucru în cartea sa Baraca. El folosește povestea sa antrenantă și 

emoțională pentru ca până la urmă să prezinte aceeași 

învățătură spirituală ocultă, din New Age, și anume că 

Dumnezeu este ”în” toate (lucrurile). 

 

Dar am luat-o prea înaite. Dați-mi voie mai întâi să vă ofer un 

material de bază cu privire la această doctrină cheie, din 

ocultismul New Age (Noua Eră), doctrină care spune că 

”Dumnezeu este în toate”. Un punct bun de pornire este 

Eugene Peterson, autorul controversatei parafrazări a Bibliei, 

care se numește The Message (Mesajul) și care se vrea a fi o 

“ediție validă”, pe înțelesul contemporan, a Sfintei Scripturi 

(Biblia). Până la urmă, susținerea entuziastă a cărții Baraca, de 

către Eugene Peterson, este tipărită chiar sub numele autorului 

William P. Young, pe coperta din față a cărții Baraca (în 

originalul în limba engleză). 

 

În mod ironic, chiar susținerea acordată cărții Baraca din 

partea lui Eugene Peterson a fost cea care m-a făcut să devin 

imediat suspicios în privința acestei cărții, Baraca. Prin modul 

cum Eugene Peterson a realizat interpretarea sa liberă, 

parafrazată, a Bibliei, distorsionând unele din învățăturile 

centrale ale Bibliei, acesta a demonstrat că s-a conformat deja 

mai multor învățături  din curentul spiritual ocult New Age 

(Noua Eră/Noua Spiritualitate). Un exemplu evident este acolo 

unde el a tradus un verset cheie din Rugăciunea Domnului 

(rugăciunea Tatăl nostru), verset care se poate citi în ediția 

parafrazată a Bibliei The Message a lui Eugene Peterson, astfel: 
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”precum sus așa și jos” în loc de varianta biblică corectă 

”precum în cer așa și pe pământ”. ”Precum sus  așa și jos” era 

un termen cu care eram foarte familiar din implicarea mea 

anterioară, înainte de a deveni creștin, când eram în mișcarea 

spirituală ocultă New Age. Această expresie ezoterică, ocultă a 

fost deosebit de importantă timp de aproape cinci mii de ani. 

Aceasta expresie ezoterică se presupune, de către cei ce susțin 

metafizica New Age, că ar fi cheia tuturor magiilor și 

misterelor. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu este doar 

transcendent  – ”acolo undeva” – ci El este, de asemenea, 

imanent – ”în” fiecare din noi și în toate.  

   

Dar, după cum am aflat chiar înainte de a abandona învățăturile 

înșelătoare ale New Age-ului în favoarea Adevărul 

creștinismului biblic, Dumnezeu nu este ”în” fiecare din noi și 

”în” toate (lucrurile). Biblia arată foarte clar că omul nu este 

divin și că omul nu este Dumnezeu (Ezechiel 28:2, Osea 11:9, 

Ioan 2:24-25, etc.) În cartea mea Deceived on Purpose: The 

New Age Implications of the Purpose Driven Church, (Înșelat 

cu un scop: Implicațiile New Age ale Bisericii conduse de 

scopuri), i-am citat pe editorii de la New Age Journal (Jurnalul 

New Age) ca să arat cum au definit ei ”precum sus, așa și jos” 

în cartea lor, intitulată Precum sus, așa și jos:  

 

”Precum sus așa și jos, precum jos așa și sus.” 

Această maximă implică că Dumnezeul 

transcendent, de dincolo de universul fizic, și 

Dumnezeul immanent, din noi, sunt unul și 

acelaș.
2
 

 

Îngrijorarea mea față de folosirea fără discernămînt de către 

Eugene Peterson a termenului ”precum sus așa și jos” în 

Rugăciunea Domnului, a fost accentuată când cartea, cea mai 

bine vândută a anului 2006, numită Secretul, a folosit aceeași 
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frază ocultă/New Age. De fapt, a fost chiar citatul introductiv 

de la începutul cărții Secretul. Prin folosirea chiar de la început 

a expresiei ”precum sus așa și jos”, autoarea cărții Secretul, 

Rhonda Byrne, le spunea cititorilor săi în termeni clari New 

Age că ”Dumnezeu este în fiecare din noi și în toate”. Spre 

sfîrșitul cărții Secretul, aceasta spune în cuvinte mai concrete 

ceea ce a vrut să spună inițial prin introducerea conceptului 

imanent ”precum sus așa și jos”. La pagina 164, cartea Secretul 

spune cititorilor săi – ”Tu ești Dumnezeu într-un trup fizic.” 

 

Liderul New Age, Benjamin Crème, dezvăluie lucrul cel mai 

semnificativ din cartea sa, intitulată Reapariția lui Cristos și a 

Maeștrilor Înțelepciunii, faptul că va apărea  Noua Religie 

Mondială ce va fi bazată pe această învățătură fundamentală a 

imanenței,  ”precum sus așa și jos”, adică pe această idee că 

Dumnezeu este ”în” fiecare și ”în” toate: 

 

Dar până la urmă va fi inaugurată o nouă religie 

mondială care va fi o fuziune și o sinteza a 

apropierii Orientului și apropierii Occidentului. 

Cristos va reconcilia aducând înpreună, nu doar 

Creștinismul și Budismul, dar și conceptul de 

Dumnezeu transcendent – (adică Dumnezeu) în 

afara creației Sale – și de asemenea conceptul de 

Dumnezeu imanent, (adică Dumnezeu)  care se 

află în toată creația Sa – adică în om și în toată 

creația.
3
 

  

Socotită pe bună dreptate ca fiind o adevărată mama a mișcării 

New Age, spiritista Alice Bailey, în cartea ei Reapariția lui 

Cristos a scris: 
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. . . va fi o orientare proaspătă (nouă) spre 

divinitate și spre o acceptare a faptului că 

Dumnezeu Transcendent și Dumnezeu Imanent 

este în fiecare formă de viață. Acestea sunt 

adevăruri fundamentale pe care se va întemeia 

religia mondială.
4
    

 

În 9 Noiembrie 2003, pastorul bisericii Crystal Cathedral, 

Robert Schuller, într-o predică difuzată în cadrul programului 

său TV creștin, Hour of Power (Ora Puterii), – cu doar două 

luni înainte ca să fi fost unul din vorbitorii de la întâlnirea 

anuală organizată de Asociația Națională a Evanghelicilor din 

S.U.A – s-a alăturat și el nestingherit la această învățătură New 

Age/Noua Religie Mondială. Astfel, Robert Schuller, omul 

care pretinde că a îndrumat mii de pastori, incluzîndu-l pe Bill 

Hybels și Rick Warren, a afirmat: 

 

Știți că în teologie – scuzați-mă că folosesc 

câteva cuvinte mari – dar în teologie Dumnezeul 

în care noi credem, acest Dumnezeu a lui 

Avraam, este un Dumnezeu transcendent. Dar El 

este, de asemenea, și un Dumnezeu imanent 

(lăuntric). Transcendent înseamnă acolo sus, în 

afara noastră, deasupra noastă a tuturor. Dar 

Dumnezeu este de asemenea un Dumnezeu 

imanent (lăuntric). Avem deci imanența lui 

Dumnezeu și transcendența lui Dumnezeu, și 

astfel ai o perspectivă echilibrată a lui 

Dumnezeu. Imanența lui Dumnezeu înseamnă 

Dumnezeu aici: adică în mine, în jurul meu, în 

societate, în lume; sau tot imanența lui 

Dumnezeu înseamnă acest Dumnezeu aici: în 

umanitate, în știință, în arte, sociologie, în 

politică – aceasta înseamnă imanența lui 
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Dumnezeu.…Da, Dumnezeu este viu și El este 

în fiecare ființă umană!
5
    

 

Dar Dumnezeu nu este în fiecare ființă umană. Dumnezeu nu 

este în toate (lucrurile). Unul din multele motive pentru care 

am scris cartea mea, intitulată Înșelat cu un scop (Deceived on 

Purpose), a fost pentru că Rick Warren a prezentat cititorilor 

săi aceiași învățătură că ”Dumnezeu este în toate (lucrurile).” 

Rick Warren, citând versetul din Efeseni 4:6, din traducerea 

biblică evident defectuoasă, New Century Bible,  – fie că a vrut 

să facă asta cu bună știință sau nu – îi învață pe milioanele sale 

de cititori doctrina fundamentală a Noii Religii Mondiale. 

Descriindu-L pe Dumnezeu în cartea sa, Viața condusă de 

scopuri, el a sris: 

 

El domnește peste toate și este peste tot și în toate 

(lucrurile).
6
   

 

Ducând problema mai departe, ”imanența” a fost predată ca 

parte a orelor din cursul numit Fundamente/Temelii, de la 

Biserica Saddleback a lui Rick Warren. O referință neclară dată 

termenului imanenței în Ghidul fundamentelor pentru 

participanți, de la Biserica Saddleback,  păstorită de Rick 

Warren, dă apă la moară acestei învățături new age specifică 

Noii Spiritualități/Noii Religii Mondiale, spunând: 

 

Faptul că Dumnezeu este deasupra și dincolo de 

creația Sa, nu înseamnă că el El este în afara 

creației Sale. El este atât  transcendent (deasupra 

și dincolo de creația Sa) cât  și imanent  (adică 

înăuntrul și peste tot în creația sa).
7
    

 

Toată această examinare pe care o fac în legatură cu imanența 

lui ”Dumnezeu în toate” este ca să explic de ce cartea Baraca 
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este o carte atât de înșelătoare. Ea învață aceeași erezie. 

Această carte încearcă, în aparență, să dezbată problemele 

foarte adânci și sensibile care învăluie moartea unui copil. 

Datorită povestirii personale intense a autorului, cei mai mulți 

cititori se implică adânc emoțional când lecturează această 

carte. Totuși, folosirea licenței poetice
†
 de către autor pentru a-

și exprima vederile sale spirituale foarte subiective și adesea 

nebiblice, devine din ce in ce mai problematică, pe măsură ce 

cineva urmărește firul povestirii relatate în carte. Aceasta 

devine cel mai evident când autorul folosește persoana lui 

”Isus” ca să introducă brusc învățătura fundamentală a Noii 

Spiritualități/Noii Religii Mondiale – Dumnezeu este ”în” 

toate. Folosind termenul New Age “ground of being” (baza 

ființei sau fundația ființei) pentru a-l descrie pe Dumnezeu, 

”Isus-ul” din cartea Baraca afirmă: 

 

Dumnezeu, care este baza sau fundația întregii 

ființe, locuiește în tot, este peste tot și  prin toate 

lucrurile.
8
  

 

Această învățătură falsă despre un ”Dumnezeu” care ”locuiește 

în tot, este peste tot și  prin toate lucrurile” este genul de 

drojdie spirituală  New Age care, dacă este lăsată în pace și nu 

se acționează împotriva ei, poate influența și duce biserica 

înspre New Age/Noua Spiritualitate propusă de Noua Religie 

Mondială. Și în timp ce mulți oameni și-au arătat un mare 

atașament emoțional față de cartea Baraca și de personajele ei, 

- această drojdie însăși contaminează întreaga carte. 

  

                                                 
†
licență poetică (în lb. engleză) = libertate care și-o permite un poet, 

prozator, scriitor de romane sau artist, prin care deviază de la regulă, de la 

formele convenționale, de la logică și adevăr, pentru a produce efectul dorit 

de acesta 
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În mod clar, ”Isus-ul” din Baraca, nu este același cu Isus 

Cristos-ul  Bibliei. Apostolul Pavel i-a mustrat pe Corinteni și 

i-a avertizat pentru că erau vulnerabili și extrem de predispuși 

să accepte un ”alt Isus” și o ”altă evanghelie” și ”un alt duh” 

care nu erau de la Dumnezeu (2 Corinteni 11:4). În Biblie, 

adevăratul Isus Cristos a avertizat că înșelarea spirituală va fi 

un semn înainte de revenirea Lui. El ne-a mai avertizat că vor 

fi unii care vor veni chiar în numele Lui, pretinzând a fi El 

(Matei 24:3-5, 24). 

 

Fără a-i atribui vreo rea intenție lui William P. Young și cărții 

sale Baraca, folosirea de către autor a creativității spirituale 

pare să dea o aprobare ”creștină” New Age-ului/Noii 

Spiritualități, pentru ceea ce propune Noua Religie Mondială. 

Amestecul său de adevăr și eroare/minciună poate deveni 

foarte confuz pentru cititori, și Dumnezeu nu este autorul 

confuziei (1 Corinteni 14:33). 

 

Dr. Harry Ironside, pastorul Bisericii din Chicago, Moody 

Memorial Church, între 1930-1948, subliniază faptul că din 

amestecul adevărului cu eroarea/minciuna rezultă în final tot o 

”eroare/minciună totală”. Ceea ce spune el este pentru noi azi 

o infirmare directă a învățăturii greșite a Bisericii Emergente 

care susține că poți a găsi ”adevărul” oriunde – inclusiv în cărți 

precum Baraca. Ironside a scris:  

 

Eroarea/minciuna este precum drojdia, despre 

care citim, ”Puțină drojdie (aluat 

dospit/fermentat) face să crească tot aluatul.” 

Adevărul amestecat cu eroare/minciună este 

echivalentul unei erori/minciuni totale, 

exceptând doar faptul că aceasta arată mai 

inocentă și de aceea, este mai periculoasă. 

Dumnezeu urăște un astfel de amestec! Orice 
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eroare/minciună sau orice amestec de adevăr cu 

eroare/minciună trebuie dat imediat pe față și 

respins. A trece cu vederea lucrul acesta 

înseamnă a fi necredincios lui Dumnezeu și 

Cuvântului Său și a fi trădători față de sufletele 

aflate în primejdie, suflete pentru care a murit 

Cristos.
9
 

 

Baraca a atins inimile și emoțiile multor oameni. În timp ce 

sunt multe alte exemple ale libertinajului doctrinar neblic al 

autorului, doar  faptul că introduce învățătura eretică New Age 

care spune că ”Dumnezeu  locuiește înlăuntrul nostru (al 

tuturor), pretutindeni și prin toate lucrurile” este ea însăși 

destul de gravă pentru a submina orice valoare pe care cartea ar 

putea să o aibă pentru credincioșii creștini loiali. A te lăsa 

totuși dus cu zăhărelul de această poveste emoționantă a cărții 

Baraca, în timp ce desconsideri drojdia New Age/Noua 

Spiritualitate a cărții, este de fapt egală cu a cadea pradă  

amestecului de ”adevăr  cu eroare/minciună” care saturează 

această carte. Este exact despre ceea ce și teologul evanghelic, 

dr. Harry Ironside, a avertizat: “Dumnezeu urăște 

amestecul!” 

 

Înainte ca creștinii să cumpere încă un exemplar din această 

carte, ei trebuie să cadă de acord cu ceea ce învață în final acest 

autor și ce este de fapt ceea ce ei transmit ulterior, atunci când 

oferă această carte mai departe prietenilor și fraților lor de 

credință.    

 

Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor 

îndrepta spre istorisiri închipuite.  

(2 Timotei 4:4) 
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Fractali, teoria haosului, spiritualitatea cuantică și 

cartea Baraca 
 

Un fractal . . . este ceva care este considerat 

simplu și obișnuit și care este de fapt compus din 

tipare repetate indiferent de cât de mult ori sunt 

amplificate. Un fractal este aproape infinit de 

complex. Iubesc fractalii, așa că îi pun peste 

tot.
10

 – spune personajul Sarayu, care reprezintă 

Duhul Sfânt în cartea Baraca. 

 

Fractalii revelează o ”ordine” ascunsă care stă 

la baza tuturor evenimentele ce aparent sunt 

haotice. Fractalii sunt complecși și frumoși. Ei 

repetă sau multiplică tipare/șabloane de bază, 

dar cu o infinitate de variații și forme. Viziunea 

asupra lumii care răsare din acest studiu 

științific este nouă și totuși, în același timp, este 

foarte foarte veche.
 11

 – Curtea și Ordinul 

Suveran al Dragonului Antic. 

 

Cu câțiva ani în urmă, când vorbeam la un serviciu religios 

într-o biserică, o femeie pe nume Jennifer s-a apropiat de mine 

și mi-a spus că ea a descoperit ceva interesant în cartea Baraca 

și că a scris un scurt articol despre asta. Ea m-a întrebat dacă aș 

dori să îi citesc articolul ei. Eu i-am răspuns că da. 

 

Întors acasă o săptămînă mai tîrziu, am găsit articolul lui 

Jennifer în caietul meu de notițe. Am fost intrigat de titlu – 

”Teoria fractalilor în cartea Baraca”. În articolul ei, Jennifer 

explică că în timpul căutărilor sale ea a închiriat un film pe 

DVD, despre care i s-a spus că acesta conținea subtilități din 

New Age care sunt inserate în el. Ea descrie apoi ceea ce a 

descoperit în film aceasta: 
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În filmul The Seeker (Căutătorul), un tînăr este 

alesul care trebuie să găsească semne ascunse 

de-a lungul timpului, care vor ajuta în lupta 

împotriva întunericului invadator… În film, 

fiecare semn pe care tânărul trebuia să-l 

găsească este cunoscut sub numele de fractal. 

Când am auzit termenul fractal, mi-am dat 

seama imediat că am mai auzit recent același 

termen și altundeva… Mi-am amintit unde l-am 

auzit: în cartea  Baraca. 

 

Începând cu capitolului 9, din cartea Baraca, 

care este intitulat ”Cu mult timp în urmă într-o 

grădină foarte, foarte îndepărtată” ni se spune 

că Sarayu (care reprezintă Duhul Sfânt) a creat 

o grădină și cartea precizează că această 

grădina este un fractal. Noi învățăm despre 

fractali de la acest personaj, Sarayu, când ea 

spune: ”Un fractal este ceva care este considerat 

simplu și obișnuit, dar care este defapt compus 

din tipare repetate indiferent de cât de multe ori 

sunt amplificate. Un fractal este aproape infinit 

de complex. Iubesc fractalii, așa că îi pun peste 

tot.
12

 

 

Curioasă de termenul ”fractal”, care a apărut atât în cartea 

Baraca cât și în filmul Căutătorul, Jennifer a făcut niște 

cercetări. Ceea ce a descoperit este faptul că termenul ”fractal” 

este în legătură directă cu ceea ce sunt denumite azi ca fiind 

”noile științe” ale ”Teoriei haosului” și ”Teoriei Fractalilor”. 

Și ceea ce m-a interesat pe mine în mod special a fost 

descoperirea lui Jennifer, care arăta că fractalii au o legătură 

directă cu expresia occultă ”precum sus, așa și jos”. Dată fiind 
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îngrijorarea mea anterioară legată de folosirea de către Eugene 

Peterson a expresiei ”precum sus, așa și jos” în traducerea lui  

parafrazată a Biblie, intitulată Mesajul, mi s-a părut interesant 

că expresia ”precum sus, așa și jos” era în aparență asociată cu 

termenul fractal din cartea Baraca. 

 

 “Precum sus așa și jos” și fractalii 
După ce am citit articolul lui Jenifer m-am asigurat  că a fost 

trimisă o copie și unui pastor din Indiana care mi-a trimis în 

trecut articole cu privire la Norman Vincent Peale

. Aceasta 

deoarece cunoscând faptul că acest pastor din Indiana scria în 

mod curent articole care demascau teologia greșită din cartea 

Baraca, știam că el va fi interesat de articolul lui Jennifer – de 

modul în care ea a descoperit o legătură directă între multiplele 

referințe la fractali și termenul New Age ”precum sus, așa și 

jos” din cartea Baraca.
 13

 

 

Mai tîrziu, în timp ce discutam la telefon, pastorul din Indiana 

a căutat pe internet cuvântul ”fractal”. Primul website listat se 

numea “Fractal Wisdom” (”Înțelepciuea Fractală”). Site-ul 

prezenta un articol intitulat ”Haosul fractal dărîmă zidul dintre 

știință și religie”
14 

. Sub titlul mare al articolului era un spațiu 

care conținea un desen/o schiță a unui fractal, și sub fractal era 

expresia ”Precum sus așa și jos”. Sub această expresie ocultă 

era un citat al pionierului și misticului New Age, Aldous 

Huxley . El este persoana cea mai citată din cea mai bine 

vândută carte new age, intitulată The Aquarian Conspiracy 

(Conspitația Vărsătorului), scrisă de Marilyn Ferguson. Aldous 

Huxley este de asemenea citat și de Rick Warren în cartea sa 

The Purpose Driven Life (Viața condusă de scopuri).
15

  Citatul 

                                                 

cartea Seducerea creștinătății scrisă de apologeții evanghelici Dave Hunt 

și T.A. McMahon tratează biblic, demascând ereziile pastorului și 

scriitorului motivațional Norman Vincent Peal, mai ales aspectul ocult al 

“Gândirii Pozitive” 
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lui Aldous Huxley de pe site-ul “Fractal Wisdom” 

(”Înțelepciuea Fractală”) se adresează dublului subiect al 

haosului și ”scopului”: 

 

În orice moment dat, viața este complet fără 

sens. Dar privită după o perioadă de timp, 

aceasta pare să se dezvăluie pe sine ca un 

organism care există în timp, care are un scop, 

care se îndreaptă într-o direcție anume.
16 

 

Articolul online intitulat ”Haosul fractal dărâmă zidul dintre 

știință și religie” continuă afirmând: 

 

Noi descoperiri în domeniul științei și 

matematicii cercetării Haosului, revoluționează 

perspectiva noastră asupra lumii. Ele ne 

dezvăluie o ordine fractală ascunsă în spatele 

tuturor evenimentelor haotice aparente. Fractalii 

sunt complecși și frumoși. Ei repetă tipare de 

bază, dar cu o infinitate de variații și forme. 

Conceptul sau perspectiva asupra lumii, care 

răsare din această cercetare științifică este nou 

dar în același timp este și vechi/antic. Cu puțină 

gândire și cu ajutorul acestui site, poți înțelege 

mai bine semnificația Haosului și Fractalilor. Tu 

poți să înțelegi cum să folosești aceste cunoștințe  

în viața ta pentru a crea o punte de legătură 

între Știință și Spiritualitate.
17

 

 

După cum au spus și înțelepții mistici cu mult înainte, 

”precum sus așa și jos.”
18

 

 

Dar ceea ce este prezentat ca ”știință” este de fapt un concept 

ocult/New Age asupra lumii, care prezintă credința New Age 
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conform căreia mare parte a ”haosului” din lume este rezultatul 

faptului că oamenii nu percep în mod corect 

”interconecțiunea/interconectivitatea” dintre toate lucrurile. Cu 

alte cuvinte, ceea ce pare a fi ”haos” este adesea doar faptul că 

”observatorul” nu vede ceea ce înseamnă ”precum sus așa și 

jos”/Dumnezeu ”în” toate, adică ”ordinea fractală” care 

caracterizează toată creația. Acest principiu al ordinii fractale 

este în legătură directă cu spiritualitatea cuantică, cu 

spiritualitatea creației, caracteristică învățăturii misticilor (new 

age) contemporani: Teilhard de Chardin, Matthew Fox și 

Leonard Sweet. Referințele cărții Baraca la fractali – referințe 

pe care le-am trecut cu vederea atunci când am citit prima dată 

cartea – explică imediat de ce autorul William P. Young 

folosește litera ”C” mare de tipar, în cuvântul ”Creație”, de cel 

puțin douăzeci de ori, în cartea lui Baraca. Litera ”C” mare de 

tipar reflectă ceea ce ”Isus-ul” lui învață: că Dumnezeu este 

”în” toate lucrurile – incluzând ”Creația”. 

 

Din perspectiva New Age/Noua Spiritualitate, este absolut 

normal ca ”Isus-ul” din cartea Baraca să afirme că Dumnezeu 

este ”în” toate lucrurile. Mack – personajul principal – își vede 

viața mai degrabă ca  ”o dezordine” decât ca pe o parte 

”fractală” a lui Dumnezeu. Aceasta este deoarce el nu vede 

ordinea fractală ”precum sus așa și jos” din învățătura new age, 

adică ”Dumnezeu în toate lucrurile, în toată Creația”. Din 

această perspectivă, este absolut normal că ”Duhul Sfânt”, din 

cartea Baraca, i-a spus lui Mack că viața lui doar pare că este 

haotică și ”în dezordine” – căci în realitate, el era de fapt ”un 

fractal viu”.
19

 

 

De asemenea, de pe site-ul “Fractal Wisdom”, am putut să văd 

șiretlicul New Age cu privire la cuvântul fractal și legătura sa 

cu ”precum sus așa și jos”. Dacă tot ce aparține de Creație, 

scrisă cu majuscula “C”, este ”Dumnezeu” și de aceea este 
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compus din ”Dumnezeu” atomi și din ”Dumnezeu” energie, 

atunci orice parte fractală din această energie ”Dumnezeu” este 

prin urmare parte a lui Dumnezeu. Omul este un fractal. În 

concluzie omul este Dumnezeu. De aceea i s-a spus lui Mack, 

personajul principal al cărții Baraca, că este ”un fractal viu”. Și 

de aceea i s-a spus tot lui Mack că Dumnezeu este ”în” toate 

lucrurile.
20

 Cuvântul fractal este folosit ca un sinonim pseudo-

științific pentru învățătura/credința new age că Dumnezeu este 

”în” tot/toate (lucrurile) – tot/toate (lucrurile) fiind un fractal 

sau o parte desprinsă din întreg, o parte desprinsă din 

Dumnezeu. Mergând cu un pas mai departe, cartea Baraca 

prezintă în mod indirect noțiunea că ”haosul” este rezultatul 

faptului că oamenii nu văd ordinea fractală ”Dumnezeu în toate 

(lucrurile)” din lume – ”precum sus așa și jos”. 

 

În acest mod, cartea Baraca introduce în mod subtil conceptul 

asupra lumii din New Age/Noua Spiritualitate, care avansează 

noțiunea că  ”haosul” poate fi învins în mod semnificativ atunci 

când umanitatea încetează să se mai vadă pe ea însăși ca fiind 

”separată”
 21

, ci mai degrabă să se vadă ca fiind ”Unul”, ca 

parte a lui ”Dumnezeu” care este ”în” fiecare și “în” toate 

(lucrurile).  

 Totuși, Biblia învață că umanitatea nu este ”Dumnezeu” sau 

”Una” cu Dumnezeu (Ioan 2:24-25; Ezechiel 28:2; Osea 11:9, 

etc.). Biblia învață chiar opusul – și anume că omul este de 

fapt separat de Dumnezeu prin sau datorită păcatului (Isaia 

59:2). Și din cauza acestei ”separări”, noi oameni trebuie să ne 

recunoaștem păcatul nostru și să ne pocăim (Faptele 

Apostolilor 2:38). Fiecare trebuie să fie născut din nou (Ioan 

3:6-7) – născut din nou din Dumnezeu, Cel care este ”sus” 

(Ioan 3:31), și nu ”jos”.  Născut din nou din adevăratul 

Dumnezeu – nu din dumnezeul ”precum sus așa și jos” pe care 

apostolul Pavel l-a descris ca ”dumnezeul acestei lumi” (2 

Corinteni 4:4). Biblia afirmă că doar  noi creștinii, născuți din 
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nou, suntem ”una” în Cristos Isus (Galateni 3:28). Noi suntem 

”una” în Cristos Isus doar din momentul când ne pocăim de 

păcatele noastre și acceptăm prin credință moartea Lui pe cruce 

pentru păcatele noastre (1 Ioan 2:2) – lucrarea Lui de ispășire 

care a fost terminată pe crucea de la Calvar (Coloseni 1:20).  

 

”Haosul” nu este creat sau indus de refuzul sau de negarea din 

partea umanității, a așa numitei sale divinități fractale. Mai 

degrabă, ”haosul” este consecința căderii lui Adam, care a dus 

la intrarea păcatului în rasa umană și decăderea ulterioară a 

tuturor lucrurilor (din creația pământească) având ca și 

consecință directă separarea umanității față de Dumnezeu care 

este sfânt. Nu este ”precum sus așa și jos”. Fractalii nu indică 

calea către mântuire. Genesa 11:6-8 ne avertizează în privința 

unui plan al unității omenirii, care e înșelător și periculos 

spiritual, plan scornit de imaginația stricată a umanițății aflată 

în rebeliune directă față de adevăratul Dumnezeu:  

 

Şi Domnul a zis: "Iată, ei sunt un singur popor şi 

toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; 

acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au 

pus în gând. (Geneza 11:6). 

 

Faptele Apostolilor 17:26 ne informează că  întreaga 

umanitatea a ieșit  ”dintr-unul singur (Adam)” și că noi suntem 

conectați unul de celălalt în acest fel. Dar umanitatea nu este un 

singur Duh.  

”Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh 

este duh” (Ioan 3:6). Biblia afirmă căci ”carnea și sângele nu 

pot moșteni împărăția lui Dumnezeu” (1 Corinteni 15:50). Isus 

a spus că noi ”trebuie să ne naștem din nou” (Ioan 3:7). 

 

Creația lui Dumnezeu este într-adevăr complexă și minunată. 

Și în multe privințe, fără de număr, ea este frumos și armonios 
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interconectată – dar nu este divină (Romani 1:25). Omul este 

”o făptură aşa de minunat creată” (Psalmi 139:14), dar el nu 

este parte al vreunei ordini fractale divine. Noi suntem 

păcătoși și noi trebuie să fim salvați de păcatul care ne separă 

de Dumnezeu. Este atât de simplu. Pocăindu-ne și acceptându-l 

pe Isus Cristos ca Domn al nostru și ca unicul și singurul 

nostru Salvator/Mântuitor, care ne mântuiește de păcatele 

noastre, este calea cea ”strîmtă” și unica cale care duce la 

salvarea noastră veșnică (Ioan 14:6, Matei 7:13-14). 

Prezentarea fractalilor în povestea cărții Baraca este un 

instrument înșelător pentru cititorii de bună credință care nu 

sunt însă foarte atenți. Aceasta este un punct de intrare în 

noțiunea pseudo-științifică a ”Unității fractalilor” – ”precum 

sus așa și jos”/adică Dumnezeu ”în” toate (lucrurile). 
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