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8 Păgînizarea creştinismului apostolic 

Preaiubiţilor, pe cinci căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mîn-
tuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să lup
taţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci 
s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, 
oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru şi 
tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus Cristos. 

(Iuda 1:3-4) 

In norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţă
tori mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de 
Stăpînul, care i-a răscumpărat, 

(2.Petru 2:1) 

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda 
de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dra
cilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu 
fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea buca
telor pe care Dumnezeu le-a făcui ca să fie luate cu mulţumiri de către cei 
ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi 
nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; pentru că este sfinţit prin 
Cuvin tul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. 

( l .Timotei 4:1-5) 

Prefaţa autorului 

Lumea secolului XXI tinde spre un sincretism religios care îşi propune să 
găsească o mediană între toate religiile, iar oamenii să se simtă împliniţi reli
gios sub umbrela unui universalism ale cărui feţe ascunse însă nu Ie percep. 
Noul sincretism religios modern este marcat de o multitudine de interese 
oculte, fără să mai ţină seama de scopul lui Dumnezeu, şi anume, acela ca 
oamenii să accepte revelaţia de Sine şi să fie mîntuiţi. Creştinismul tradiţio
nal şi istoric se înscrie în aceeaşi traiectorie. Semantica unor cuvinte creştine 
simple, dar profunde, şi practica credinţei creştine apostolice s-au schimbat 
atît de mult, încît sensul real al acestora s-a pierdut în spatele diverselor 
interpretări sau explicaţii, mai mult sau mai puţin relevante, pline însă de o 
încărcătură „mistică" imposibil de pătruns pentru credinciosul simplu. 

A scrie despre subiecte religioase cu privire la care oameni serioşi, edu
caţi şi sinceri, chiar dacă au păreri deosebite, manifestă o reverenţă specifică 
dată de mediul cultural, este o chestiune mai mult decît delicată. Ar fi de 
dorit, de dragul adevărului, să se poată vorbi deschis, fără teama de a fi înţe
les greşit sau de a stîrni sentimente nepotrivite, cu duhul blîndeţii caracter
istic creştinismului adevărat. Acest lucru este însă greu de realizat, nu clin 
pricină că ar exista neadevăruri afirmate, ci pentru că aduc atingere unor 
chestiuni intime ale sufletului uman. Deseori oamenii preferă să nu ştie că 
unele lucruri care stau la baza vieţii religioase sunt răstălmăcite (uneori in
tenţionat) şi greşit înţelese sau practicate. Recunoaşterea acestui fapt ar gen
era schimbări majore în viaţa fiecăruia. Discutînd în contextul subiectelor 
religioase trebuie să fim conştienţi cu toţii că avem o mare responsabilitate 
faţă de adevăr. Dacă este vorba de cel istoric trebuie să-1 cunoaştem şi să ni-
1 asumăm. Iar dacă este vorba de Adevărul Etern şi Transcendent, atunci tre
buie să-L cunoaştem, să ni-L însuşim şi să-L trăim. Eclesiastul spune: 577 
ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi 
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu 
va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire 
la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău (Eclesiast 12:13-14) 

Pentru cititorul onest şi sincer doresc să precizez cîteva lucruri: 
Lucrarea este un a t a c Ia falsitatea şi m i n c i u n a r id icate Ia r a n g de a d e 

v ă r ş i p e r p e t u a t e apoi ca etalon al a d e v ă r a t u l u i creşt inism apostol ic To
tuşi, lucrarea nu doreşte să susţină ideea că toţi slujitorii bisericilor tradiţio
nale şi istorice sunt neapărat corupţi, beţivi sau imorali, ci îşi propune o suc
cintă dezvăluire a adevărului istoric şi recunoaşterea stării de fapt existente 
în societatea românească, fără de care nu poate exista o adevărată corectare 
şi o reală reconciliere umană. Celor care se vor simţi atacaţi şi ofensaţi ie 
dedic ultima frază a acestui cuvînt înainte. 

9 



10 Păgînizarea creştinismului apostolic Prefala autorului 11 

A Lui să fie slava în Biserică (Adunarea credincioşilor) şi în Cristos 
Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin (Efeseni 3:21). 

Soli Deo Gloria! 

Autorul 

Cartea priveşte istoria din perspectiva lui Dumnezeu, adică în conformi
tate cu principiile, caracterul şi voia Sa suverană, aşa cum reies din Cuvîntul 
Său. Ea tratează apariţia şi dezvoltarea Tradiţiei bisericeşti arătînd modul în 
care aceasta a ajuns normă de credinţă şi egală cu S fin ta Scriptură pentru ca 
apoi, în mod subtil, Biblia să fie trecută în plan secundar. însă Cuvîntul scris 
a lui Dumnezeu este ghidul Bisericii creştine şi dreptarul la care trebuie să 
se alinieze orice Biserică creştină care doreşte să respecte ceea ce Dumnezeu 
spune că este voia Lui. Scopul acestei cărţi este acela de a-1 ajuta pe cititorul 
sincer şi onest să realizeze cît de mult s-a depărtat în timp crezul şi practica 
creştină faţă de ceea ce Dumnezeu a lăsat în Cuvîntul Său şi faţă de ceea ce 
credea şi practica Biserica apostolilor din primul veac. De asemenea, această 
carte doreşte să-1 determine pe cititor să-şi evalueze sursa credinţei sale, 
deoarece cel mai important lucru este ce spune Dumnezeu, nu părerea oame
ni lor despre ce spune Dumnezeu, chiar dacă ei şi-au luat diverse titluri şi se 
numesc acum: preacucernici, sfinţia sa, înalt preasfinţia sa, cardinal, patri
arh sau papă. Nici unul din aceste titluri, oricît de impozante ar fi, nu pot 
schimba preceptele lui Dumnezeu. în final, oamenii vor da socoteală înain
tea lui Dumnezeu, nu înaintea altor oameni. 

Ofensaţi vor fi doar aceia care folosesc falsitatea şi minciuna pentru a 
manipula oamenii fără a recunoaşte adevărul şi realitatea istorică şi fără a 
promova acest adevăr. De aceea, cartea pune la îndemîna fiecărui cititor, 
crescut într-o cultură în care Tradiţia bisericească constituie autoritate în ma
terie de credinţă creştină, o alternativă care să-i permită evaluarea acesteia. 

Mulţi dintre colegii mei de slujire nu agreează o abordare frontală a 
tradiţiei bisericeşti în toată falsitatea ei de dragul unui ecumenism de faţadă, 
în realitate, doar asumarea şi recunoaşterea adevărului istoric este baza reală 
pe care se poate clădi ceva durabil. De aceea rămîn pe deplin încredinţat că 
pînă ce poporul român nu realizează că este înşelat, manipulat religios şi 
ţinut în întuneric spiritual, nu va căuta cu adevărat faţa lui Dumnezeu, şi nu 
va înceta să se amăgească cu ideea că ortodoxia şi tradiţia ei bisericească 
sunt expresia celei mai înalte culmi a spiritualităţii „adevărate" sau aceea că 
este adevărata credinţă creştină. 

Teama de Dumnezeu este începutul înţelepciunii, iar dragostea de Dum
nezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Conştienţi de acestea, trebuie să lăsăm 
la o parte ceea ce spun oamenii, pentru că, indiferent de poziţia, titlul sau 
funcţia lor, ei sunt doar oameni, şi să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-L onorăm 
şi să-L glorificăm pe El prin Cristos, căci aceasta este datoria oricărui om. 

Slujind pe Dumnezeu în lucrarea Sa din Caracal, am avut ocazia să 
cunosc preoţi demni de tot respectul, adevăraţi slujitori, iubitori de Dum
nezeu şi de oameni, pentru care slujirea a însemnat mai mult decît căpătuia
la. Sunt convins că asemenea lor mai sunt în ţara noastră şi alţi preoţi demni 
de tot respectul care, cu toate că sunt sinceri în ceea ce fac, datorită sistemu-

lui ecleziastic s-au depărtat de Adevăr şi servesc sistemului secularizat potri
vit cu Tradiţia bisericească. 

Adevărul istoric nu trebuie să nască patimi, ci trebuie să inspire la o me
ditaţie adîncă ce să ducă în final la schimbarea acelor concepţii care nu con
cordă cu adevărul istoric. 



Mitologie, religie, creştinism tradiţional 
şi creştinism apostolic 

A face pe scurt o distincţie între cei patru termeni: mitologie, religie, creş
tinism tradiţional şi creştinism apostolic este un lucru necesar în contextul 
în care se situează tema abordată. Deşi între cei patru termeni există o dife
renţă semnificativă, ei au în comun acelaşi germen: toate sunt expresia con
vingerii, argumentate serios sau superstiţioase, a existenţei divinităţii sau a 
Transcendentului; în concepţia populară, a lumii de „dincolo". Există o con
tinuitate inconfundabilă între mitologie, oricare formă de religie şi creştinis
mul tradiţional privit ca religie. Cronologic vorbind, această continuitate es
te ruptă, doar atunci şi atît, cînd vorbim de creştinismul apostolic, adică vre
me de aproape două secole după ce Mîntuitorul Isus [lesus] Cristos S-a înăl
ţat la cer. După primele două secole, în care putem vorbi de creştinismul 
apostolic, s-a refăcut această continuitate prin mitologizarea creştinismului 
apostolic şi transformarea acestuia într-o religie prin nenumăratele „încreş-
tinări". 

în vreme ce religia şi creştinismul tradiţional se bazează pe mit şi mitolo
gie, în ceea ce priveşte creştinismul apostolic, el nu are nimic comun cu 
acestea două. Există o gravă confuzie între religie şi creştinismul apostolic. 
Creştinismul tradiţional al zilelor noastre a devenit o religie după ce, cu bi-
necuvîntarea preoţimii, s-au adoptat nenumărate mituri prin aşa-zisa „în-
creştinare" (în fapt mitologizare) la creştinismul apostolic. în general vor
bind, creştinismul a ajuns în acest mod să fie numit impropriu o religie, dar 
în nici un caz nu trebuie confundat creştinismul tradiţional cu cel apostolic. 

în rîndurile următoare voi face, foarte pe scurt, o paralelă între mitologie, 
religie creştinism tradiţional şi creştinism apostolic. 

Mitologie 
Există două sensuri ale mitologiei: Unul este dat de semantica cuvîntului, 

adică „ştiinţific", iar al doilea este dat de folosinţa obişnuită a acestuia, deci 
„popular". 

După semantică: Cuvîntul, provenit din greacă, se compune din două cu
vinte diferite: inythos, care înseamnă: poveste fabuloasă, legendă, basm, 
născocire despre zei şi eroi legendari, despre originea universului sau chiar 
interpretări ale fenomenelor naturii, şi logos, care înseamnă: cuvînt, ştiinţă. 
Prin urmare, mitologie înseamnă: Ştiinţa care se ocupă cu studierea miturilor. 

După întrebuinţare: Mitologia este un sistem de legende, povestiri şi bas
me specifice unei naţiuni sau grupări etnice, care reflectă un întreg sistem de 
idei, concepţii şi credinţe transmise oral . 

13 



14 Păgînizarea creştinismului apostolic 

* Romiiliis Vulcănescu, Mitologie română. Editura Academiei, 1987, p. 44 

Mitologie, religie, creştinism tradiţional şi apostolic 15 
despre religie numai dacă aceste practici se desfăşurau la un anume templu 
sau la oracolul din Delfi, spre exemplu. Tot religie este şi atunci cînd aceste 
practici aveau loc pe malul apei undeva departe, în păduri sau la poalele 
munţilor. De multe ori, aceste ritualuri şi practici se desfăşurau la scara omu
lui simplu şi needucat, care nu avea acces la marile temple. Din acest motiv 
au fost întotdeauna incluse în mitologie, fără însă a se accentua faptul că în 
esenţă era religia poporului din afara cetăţilor importante. Fie că ritualul se 
practica în cetate, fie că se practica în afara cetăţii sau în mijlocul oamenilor, 
dacă zeii şi eroii mitici erau aceiaşi, avem de a face cu acelaşi lucru. Aceasta 
este de fapt mitologia: Religie populară precreştină păgînă şi idolatră! Toate 
practicile specifice mitologiei şi ritualul religiilor populare precreştine s-au 
transmis verbal, pentru că posibilitatea scrierii era foarte mică. Dacă practi
cile mitologice s-ar fi putut scrie am fi avut nenumărate cărţi şi scrieri „sa
cre", cum sunt numite puţinele care au fost găsite, şi nu am mai fi vorbit de 
mitologie, ci despre religie. Aceasta doar pentru că s-ar fi scris! 

Politeismul şi misticismul au fost şi sunt religii străvechi aje căror ritua
luri se desfăşurau la temple prin ucenicie şi transmitere orală. în zilele noas
tre sunt incluse în mitologie şi nu în cadrul religiilor (sau, oricum, nu în mod 
oficial) pe fondul unor culturi religioase aşa zis „creştine" majoritare, pen
tru a nu stîrni confuzie. Chiar dacă nu sunt numite practici şi ritualuri reli
gioase, ci sunt numite practici mitologice precreştine, ele fac parte din religi
ile lumii. 

Religie 
în sensul „mai modern", religia este un sistem de învăţături, practici, ritu

aluri şi ceremonii săvîrşite cu scopul de a crea tot un drum spre divinitate, 
o strădanie omenească de a găsi divinitatea şi a stabili un contact permanent 
cu ea. Prin practicarea ritualului şi a ceremoniilor sacre se urmărea salvarea 
sufletului, ca final al existenţei, dar regăsim şi scopuri imediate, aceleaşi ca 
şi cele urmărite în mitologie: de a avea protecţia divinităţii, a schimba des
tinul, de a primi ajutor în lupte şi disputele politice, de a schimba unele situ
aţii fără ieşire, prin invocarea acelei divinităţi. Practic avem de a face cu 
mitologia la un alt nivel, mai „evoluat", mai aproape de modern, de contem-
poranitate. 

Dacă mitologia avea de-a face cu manifestarea ideilor şi credinţelor reli
gioase populare din timpurile cînd existau multe stătuleţe, cînd comunicarea 
şi scrierea erau greu de realizat, adică o manifestare religioasă necentraliza
tă sau neinstituţionalizată, religia este rezultatul aşezării credinţelor, mituri
lor şi ideilor mitologice sub o formă mai unitară, o dată cu apariţia unui cen
tralism zonal rezultat din apariţia statelor mai extinse, care înglobau mai 
multe state-cetăţi. La nivelul acestor noi state s-au adoptat zeii mai impor
tanţi, s-a stabilit un oarecare cult comun şi s-au fixat regulile. Avînd în ve-

Se spune că mitologia se deosebeşte de religie prin faptul că o precede şi 
chiar pregăteşte apariţia religiei sau a altor forme de cultură şi, spre deose
bire de religie, mitologia rămîne o creaţie anonimă.* într-o oarecare măsură, 
aceasta este o afirmaţie adevărată. Principala obiecţie adusă însă acestei 
concepţii este aceea că politeismul şi misticismul, care constituie subiectul 
principal al mitologiei, sunt forme de religie populară! Potrivit acestei opi
nii, religia este o treaptă superioară a mitologiei, dar numai în sensul că ritu
alurile au fost mai centralizate şi consemnate în scris! 

Mitologia este relatarea orală a încercării oamenilor de a deschide un 
drum spre diferitele divinităţi presupuse (zei sau eroi), cu scopul de a comu
nica cu aceste divinităţi şi de a-şi asigura protecţia lor, prin satisfacerea unor 
imaginare pretenţii ale acestora: Aducerea de ofrande, participarea la anumi
te ritualuri extatice, sau alte practici similare. Trebuie precizat faptul că mi
tologia se referă în principal la perioada cetăţilor-stat, cînd într-o regiune 
existau mai multe state grupate în jurul cetăţilor mai importante. Chiar dacă 
elementele de bază erau aceleaşi, existau la nivelul poporului diferenţe de la 
stat la stat şi chiar de la localitate la localitate, cum de altfel se poate vedea 
şi în zilele noastre. Aceste superstiţii şi concepţii populare constituie „mate
ria pr imă" a mitologiei, dar aceleaşi elemente se regăsesc şi în ceea ce se 
numeşte religie, şi nu de puţine ori în creştinismul tradiţional. 

Luînd separat cele două elemente care dau consistenţă mitologiei: polite
ismul şi misticismul, se poate observa că în tematica lor principală sunt simi
lare nu numai între ele, ci şi cu religia! 

In aspectulpoliteisl al mitologiei, practica şi ritualul religios au ca scop 
îmbunarea zeilor şi a eroilor legendari cu scopul declarat de a schimba des
tinul, de ajutor în lupte şi dispute politice, de a schimba unele situaţii fără 
ieşire, prin invocarea zeului sau eroului respectiv. Această practică trebuie 
considerată un cult religios al unui zeu, deci o religie, nu numai pentru că 
acest ritual se desfăşura la templu! zeului respectiv, ci şi dacă acelaşi ritual 
se desfăşura, păstrînd proporţiile, desigur, undeva departe de marile centre 
de „cultură". Confuzia tocmai aceasta este: Este numită religie ritualul des
făşurat la un templu sau în oraşele importante, în vreme ce acelaşi ritual, în 
cazul în care avea/are loc în sate, unde practica s-a transmis prin bătrîni, nu 
mai e numit religie, ci mitologie! în realitate este acelaşi lucru: Religie po
pulară transmisă prin viu grai. 

In ce priveşte aspectul mistic al mitologiei, practica şi ritualul religios au 
acelaşi scop de a schimba destinul, de ajutor în lupte şi dispute politice sau 
de a schimba unele situaţii fără ieşire, numai că aceasta se realiza prin invo
carea forţelor malefice, a spiritelor sau a duhurilor, care deseori se transfor
ma într-o venerare a diavolului. Lucrurile stau la lei: cu toate că se numeşte 
mitologie, în esenţă este tot o formă de religie. Din nou, este greşit a vorbi 
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dere importanţa semnificaţiei religioase pentru oameni, fiecare conducător 
de stat a încercat să se identifice într-o formă sau alta cu divinitatea pentru 
a-şi asigura obedienţa maselor. Apariţia scrisului şi înlesnirea de a comuni
ca între diversele grupuri etnice sau popoare la adăpostul unor graniţe a fost 
un catalizator al apariţiei sistemelor religioase. Acest element este foarte 
important de reţinut în contextul temei abordate. Religiile mai importante 
ale lumii ar fi: 

- Hinduismul este o religie politeistă din zilele noastre, recunoscută ca 
religie numai datorită numărului mare de oameni care au aderat ia el, dar în 
esenţă hinduismul este mult mai apropiat de mitologie datorită sutelor de 
zeităţi şi superstiţii populare. în hinduism toate practicile, indiferent de nu
mărul şi forma lor, au ca scop final purificarea şi unirea cu Brahman. Este 
greu să observi unele schimbări produse în scurgerea secolelor care să fi 
afectat prea mult hinduismul. Această situaţie s-a păstrat şi datorită faptului 
că progresul tehnic şi schimbările sociale sunt aproape inexistente la nivelul 
celor cîteva mii de grupuri etnice şi triburi care trăiesc în India. 

- Budismul se regăseşte tot în Extremul Orient şi reuneşte elemente filo
zofice hinduse, cu meditaţia transcendentală şi alte elemente mistice sau spi
ritiste cu scopul de a-1 conduce, în final, pe practicant în Nirvana, stadiul de 
unire cu „Absolutul". Buda a fost un căutător al adevărului, iar budismul es
te însumarea tuturor acelora care încearcă ajungerea la Dumnezeu, „Abso
lutul", prin aceleaşi mijloace ca şi Bucla. 

- Islamismul, specific lumii arabe, este o religie monoteistă. Islamismul a 
apărut în secolul al Vll-lea şi este un sincretism religios rezultat din ames
tecul păgînismului oriental cu elemente iudaice şi creştine, împletite cu noi 
„revelaţii" ale lui Mahomed. 

- Iudaismul este religia monoteistă a poporului evreu. Diferenţa dintre 
iudaism şi celelalte religii amintite este una esenţială: dacă la celelalte religii 
se poate observa clar că totul este legat de ceea ce face omul pentru a găsi 
drumul spre divinitate şi a-i afla voia, în iudaism avem de-a face cu prima 
religie revelată în care Dumnezeu arată calea şi voia Sa suverană prin care 
omul se poate apropia de El. Aici nu mai este vorba de mit, basm, superstiţie 
sau născocire religioasă, ci de revelaţia de Sine a Dumnezeului Creator. 

Creşt inism t rad i ţ iona l ş i istoric 

Ce este creştinismul tradiţional şi istoric? Termenul de creştinism tradiţio
nal şi istoric nu se referă la creştinismul apostolic, ci la acel creştinism pe 
care îl vedem în zilele noastre şi care este produsul sincretismului religios 
rezultat ca urmare a introducerii de noi învăţături şi de nenumărate practici 
şi idei mitologice, sub denumirea de „tradiţie bisericească". Prin urmare, 
creştinismul tradiţional şi istoric constă în practicarea majorităţii ritualurilor 
şi obiceiurilor specifice mitologiei sau religiei, însă „încreştinate" şi rehote-
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zate cu nume creştineşti. Divinitatea este de această dată Dumnezeu! Creator 
şi susţinător al Universului. în cea mai simplă definire, creştinismul tradiţio
nal şi istoric este efortul oamenilor de a ajunge la Dumnezeu prin intermedi
ul practicilor şi ritualurilor religioase de inspiraţie păgînă sau nu, dar cu ter
minologie creştină. Cum s-a ajuns aici? 

Cînd creştinismul şi-a pierdut dimensiunea apostolică şi a fost impus cu 
forţa diferitelor popoare sau grupuri etnice, fără ca oamenii să audă şi să în
ţeleagă mesajul creştin al Mîntuitorului Isus Cristos, obiceiurile şi practicile 
religioase idolatre păgîne ale acestora au fost cosmetizate atît cît să poată fi 
„încreştinate" şi adoptate ca atare de către preoţi. Dacă înainte de creştinism 
multe practici şi ritualuri „mistice" transmise oral s-au numit mitologie sau 
religie, după „încreştinare", sub toiagul cîrmuitor al preoţilor aceleaşi prac
tici au fost numite creştineşte „tradiţie bisericească". Se poate vorbi de meta
morfoza mitologiei idolatre şi păgîne sau a religiei idolatre şi păgîne în Tra
diţia bisericească „creştină". 

O suprapunere a creştinismului tradiţional şi istoric din diverse zone geo
grafice, incluse în sfera creştinismului tradiţional, cu mitologia populară sau 
religia precreştină a zonelor respective va scoate la iveală o compatibilitate 
aproape perfectă! Diverse rituri mitice se practică de atunci şi pînă în zilele 
noastre cu acelaşi scop: aprinderea focurilor de peste an pentru alungarea 
strigoilor; ungerea cu usturoi pentru a fi feriţi de vrăjitoare; facerea semnu
lui crucii la intersecţii: aruncarea coroniţelor pe casă la Sînziene (Drăgaica); 
ritul urcării muntelui, care este o continuare a mitului ancestral al ascensiu
nii spre cer; ţinerea postului negru în Vinerea Mare, pentru a nu mai cunoaş
te durerea de cap; ungerea cu leuştean la Sfîntul Gheorghe a uşii grajdului şi 
a coteţelor, precum şi punerea spinilor în ferestre împotriva strigoilor. Tot în 
cinstea sfîntului se pun ramuri verzi de pom înfipte în brazde cu iarba verde 
la uşa casei, la poartă, la uşa grajdului şi, în fine, peste tot unde este vreo 
intrare, pentru a feri casa şi locurile de spiritele malefice, etc. 

Aceleaşi acţiuni, aceleaşi practici, aceleaşi ritualuri, doar numele lor s-a 
schimbat! Nu mai spunem „moşii de iarnă", ci spunem „cei 40 de mucenici"; 
nu mai spunem legenda lui Apoîlo sau a „cavalerului Trac", ci spunem 
„Sfîntul Gheorghe"; nu mai spunem „sîmedru", ci spunem „Sf. Dimitrie"; 
nu mai spunem „Drăgaica", ci spunem „Naşterea Sfîntului loan Botezăto
rul", etc. în realitate despre ce vorbim? Nu despre mitologie şi despre religie 
precreştină păgînă „încreştinată"? Vorbind din punctul de vedere al unuia 
crescut şi educat în această religie creştină, etnologul Romulus Vulcănescu 
spune: Religia nu s-a putut debarasa cu toiul de reziduurile mitologiei, cu 
care convieţuieşte, sau a mitologiei pe care o re-creează (!?), deşi o com
bate formal* De ce religia (creştinismul tradiţional şi istoric) nu s-a putut 
debarasa de reziduurile mitologiei? Pentru că nu a existat o asumare a creşti-

Vulcănescu, op. cil. p. 45. 
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* Vulcăiicsai, op cil. p 436 
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Creşt in i smul apostolic şi evanghelic 
Acesta e creştinismul Noului Testament. Creştinismul apostolic şi evan

ghelic nu este o religie, pentru că în creştinismul apostolic şi evanghelic nu 
se regăseşte nici încercarea omului de-a face un drum spre Dumnezeu şi nici 
efortul oamenilor de a ajunge la Dumnezeu prin intermediul practicilor şi 
ritualurilor religioase, chiar dacă acestea folosesc o terminologie creştină. 
Credinţa creştină apostolică nici nu poate fi declarată religie, deoarece nu 
este doar un ritual pe care cineva să-l adopte, sau să-i fie impus, fără să-i 
afecteze personalitatea, valorile sau gîndirea. Creştinismul apostolic şi evan
ghelic este acceptarea drumului deschis de Dumnezeu însuşi prin Isus Cris
tos. Dumnezeu nu a dat o cale constituită din ritualuri, obiceiuri şi practici 
religioase, ci a dat omenirii o Persoană. Prin urmare, credinţa creştină apos
tolică este în îsus Cristos şi valorile promovate de învăţătura Sa. A fi creştin 
are de-a face cu acceptarea sau respingerea Persoanei lui Isus Cristos şi 
implicit a valorilor Sale, 

Din cele arătate rezultă cîteva aspecte fundamentale ale creştinismului 
autentic: 

• Creştinismul apostolic şi evanghelic nu este o religie, pentru că nu se 
pune problema găsirii de către om a unui drum spre Dumnezeu. Creştinis
mul apostolic şi evanghelic cheamă oamenii ia a-L urma pe Isus Cristos pe 
drumul deschis de El: Cine Mă urinează pe Mine nu va umbla în întune
ric, ci va avea lumina vieţii. Ca atare, nu doar va căuta lumina vieţii, ci o va 
şi avea. Afirmaţia Mîntuitorului este categorică: Isus i-a zis: Eu sunt calea, 
adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. 

• Nu se pune problema de a reforma sau a îmbunătăţi ceva, pentru că 
Dumnezeu nu a dat o religie, ci o persoană. Proto-evanghelia anunţată la 
căderea lui Adam în păcat nu vorbeşte despre religie, ci despre o persoană: 
Aceasta (spune Scriptura referindu-se la sămînţa femeii) îţi va zdrobi capul. 

• Creştinismul apostolic şi evanghelic nu este o religie, pentru că nu este 
vorba de ritual religios, ci despre o relaţie cu Persoana Fiului lui Dumnezeu 
şi prin Fiul cu Tatăl. Apostolul Pavel rezumă creştinismul astfel: Ca să cîştig 
pe Cristos şi să Jiu găsit in El, nu avînd o neprihănire a mea pe care mi-o 
dă Legea (faptele şi ritualul), ci aceea care se capătă prin credinţa în Cris
tos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe 
El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac aseme
nea cu moartea Lui. 

• Dacă religia este strădania omului de a ajunge şi a avea o relaţie cu di
vinitatea, indiferent care ar fi aceasta, în creştinismul apostolic şi evanghe
lic ajungerea în relaţie cu Dumnezeul Creator este dată de primirea vestirii 
Fiului lui Dumnezeu şi ascultarea de El. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sinul Tatălui, Acela L-a făcut 
cunoscut. De aceea Mîntuitorul spune: Adevărat, adevărat vă spun, că cine 

nismuiui ca fiind ceva nou şi distinct, ci s-a cosmetizat religia precreştină şi 
mitologia cu termeni creştini. Cine re-creează o mitologie pseudo-creştină, 
dacă nu tocmai Tradiţia bisericească? Cine promovează basme creştine de 
tipul Sfîntul George şi balaurul, întîmplări fantastice, vindecări prin tot felul 
de practici, izvoare care tămăduiesc, oase care fac minuni, e t c , dacă nu 
Tradiţia bisericească? Cum e posibil ca într-un tabel comparativ, făcut de 
Vulcănescu, între mitologie şi religie (creştinismul tradiţional şi istoric) să 
constatăm că magia pur păgînă este prezentă atît în mitologie, cît şi în creşti
nismul tradiţional şi istoric? Explicaţia e tocmai în aceste „încreştinări" ale 
mitologiei şi religiei precreştine. Aşa ceva nu caracteriza creştinismul apos
tolic. Acelaşi etnolog spune spre exemplu: Legendele mitice ale fiecărei zile 
au supravieţuit alterate mai ales în basme şi în Sinaxarul creştin* 

Concluzia care se desprinde este aceea că creştinismul tradiţional, produs 
de tradiţii bisericeşti, e mitologie şi religie precreştină păgînă, adoptată în 
creştinismul tradiţional prin aşa zisa „încreştinare". Pare grav să spui aşa 
ceva, dar nu aceasta este grav, ci faptul în sine. Grav este că s-a ajuns să nu
mim mitologia păgînă tradiţie bisericească, să ştim că este aşa, dar să nu ne 
mai pese! Grav este să vezi reportaje pe diferite teme religioase în care se 
notifică sorgintea păgînă a practicilor, şi oamenilor să nu le spună nimic. Vi
na exclusivă pentru această stare de degradare religioasă şi morală aparţine 
celor care şi-au asumat responsabilitatea călăuzirii poporului, dar sunt preo
cupaţi numai de poziţii, putere şi bogăţie. Au renunţat conştient la creştinis
mul apostolic, care-i declara slujitorii lui Dumnezeu pentru oameni, călău-
zindu-se după Tradiţia bisericească care le dă „drepturi" de stăpîni peste oa
meni şi îi ajută să profite de poziţia pe care singuri şi-au luat-o, profifind de 
necunoştinţa oamenilor. 

Specificul acestui creştinism tradiţional şi istoric, şi implicit a Bisericilor 
care fac parte din acesta: catolice şi ortodoxe, este acela de a-şi dovedi „puri
tatea" credinţei prin vechimea şi rădăcinile istorice, uitînd că, de fapt, iden
titatea unei Biserici care aparţine lui Cristos nu este dată de vechime, ci doar 
de păstrarea învăţăturii biblice, aşa cum rezultă ea din Noul Testament. 
Acest creştinism tradiţional şi istoric şi-a pierdut esenţa evanghelică, rămî-
nînd doar strict la existenţa sa istorică. De aceea, pentru a-şi argumenta afir
maţiile, el face apel la părinţii Bisericii şi nu ia Noul Testament. 

Creştinismul tradiţional şi istoric aşezat pe Tradiţia bisericească foloseşte 
doar termenii şi noţiunile creştinismului apostolic. Şi în zilele noastre se fac 
tot felul de ritualuri, practici şi obiceiuri de a ne merge bine, de a fi mai 
bogaţi, de a scăpa de rele, e t c , exact ca şi în mitologie sau religie, diferenţa 
o dă doar numele. Mitologia, Religia şi Creştinismul tradiţional şi istoric uu 
sunt expresie a convingerii în existenţa unui Dumnezeu Unic, Creator si 
Susţinător al universului, ci sunt mai degrabă materializarea superstiţiilor. 
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în Ziua Cincizecimii (Rusalii) a anului 33, după înălţarea Domnului, are 
loc înfiinţarea (naşterea) Bisericii prin coborîrea Duhului [Spiritului] Sfint 
asupra ucenicilor lui Isus Cristos. Biserica Primară s-a întemeiat pe învăţă
tura apostolilor despre viaţa, moartea, învierea şi învăţătura Iui Isus Cristos, 
fiul lui Dumnezeu, care S-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru pă
cătoşi, devenind Mîntuitorul şi Domnul tuturor celor care cred în El şi ur
mează învăţătura Lui. 

In limba greacă, cuvîntul folosit pentru biserică este ekklesia. El este for
mat din prepoziţia ek, care înseamnă „din" şi verbul kaleo, care înseamnă „a 
c h e m a " . Acelaşi lucru înseamnă şi ecclesia din limba latină. Biserica este 
deci adunarea lui Dumnezeu formată din toţi aceia care au răspuns afirma
tiv chemării Lui, s-au identificat cu jertfa ispăşitoare a lui Isus Cristos şi au 
fost născuţi din nou prin Duhul Sfint. Ce înseamnă aceasta? înseamnă că ei 
au recunoscut în mod individual că sunt păcătoşi şi că Isus Cristos este Sal
vatorul care S-a sacrificat pentru păcatele lor, răscumpărîndu-i de sub pute
rea păcatului şi împăcîndu-i cu Dumnezeu, iar din acel moment El este Domn 
în viaţa lor. Adunarea (Biserica) e locul în care locuieşte Dumnezeu prin Du
hul. Chemarea lui Dumnezeu este adresată tuturor oamenilor indiferent de 
rasă, naţiune sau limbă şi constă în pocăinţa în faţa lui Dumnezeu şi credinţa 
în Isus Cristos, Fiul Său. 

Biserica nu este o instituţie religioasă, nu e clădirea sau clerul, ci este 
adunarea credincioşilor care au răspuns chemării lui Dumnezeu făcută 
prin Isus Cristos şi s-au identificat cu jertfa lui Isus Cristos, au fost născuţi 
din nou şi botezaţi, apoi se adună în Numele Lui, se închină în duh şi în ade
văr şi îşi trăiesc viaţa în ascultare de Dumnezeu 

Termenul „biserică" din limba română vine de la latinescul bazilica, trans-
literarea grecescului basileia, care înseamnă „regat (împărăţie) [ai lui Dum
nezeu]" . Termenul a început să fie folosit după anul 380 d.Cr., cînd creşti
nismul a fost impus ca religie obligatorie. De atunci, mulţi au considerat că 
deja se putea vorbi de instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu, prin decretarea 
creştinismului ca religie de stat. Astfel, termenul a început să fie folosit şi cu 
referire la instituţia creştinismului. Puţin mai tîrziu, termenul se aplica şi clă
dirilor. Vorbind despre începutul secolului al Vl-lea, istoricul Mircea Eliade 
scrie despre existenţa lâcaşelor de cult numite bazilici. Termenul se foloseşte 
mai mult şi mai frecvent şi în zilele noastre în lumea catolică pentru a defi
ni micile capele de pe lîngă instituţii sau şcoli teologice. 

întrucît limba şi vocabularul limbii române sunt de sorginte predominant 
latină, termenul a fost adoptat şi în română, transliterat, însă în acelaşi con
text amintit mai sus. De aceea, cînd spui biserică, românul simplu şi fără 
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ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi 
nu vine Iu judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Esenţa cuvîntului „as
cultare" în Cuvîntul lui Dumnezeu pentru oameni este împlinirea. Apostolul 
Petru clarifică acest subiect scriind: Cristos, de asemenea, a suferii odată 
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la 
Dumnezeu (1 .Petru 3:18) 

Este foarte important să facem distincţie între mitologie, religie, creşti
nism tradiţional şi creştinism apostolic, cu atît mai mult cu cît la nivelul so
cietăţii noastre nu se face (se ignoră) această distincţie. Deseori, în discuţi
ile unor oameni de cultură, mitologia, religiozitatea şi chiar spiritismul sunt 
amestecate şi puse pe seama spiritualităţii creatoare a poporului nostru, la fel 
ca şi poezia, pictura, sculptura sau talentul scenic. Din acest motiv, adevăra
ta spiritualitate care marchează şi modelează în bine personalitatea umană 
nu este înţeleasă. Abordarea pe scurt a acestor termeni a fost doar pentru a 
clarifica şi pentru a ajuta cititorul să priceapă unde se opreşte spiritualitatea 
care vine de la Dumnezeu şi unde începe manipularea religioasă. 

Specificul creştinismului apostolic şi evanghelic, şi implicit al bisericilor 
evanghelice care fac parte din acesta, amintesc doar Bisericile Baptiste, 
Creştine după Evanghelie şi Penticostale moderate, este acela al fidelităţii 
faţă de valorile biblice ale Noului Testament. Ele nu pun accentul pe prezen
ţa istorică ca dovadă a „valabilităţii" lor, ci pe fidelitatea şi păstrarea ne
schimbată a învăţăturii Noului Testament. Din acest motiv contează mai pu
ţin ce au spus „sfinţii părinţi", întrucît valoarea de infailibilitate o are numai 
conţinutul Noului Testament, nu şi diversele lui interpretări. 

Pentru a putea înţelege păgînizarea creştinismului apostolic şi evanghelic 
trebuie să plecăm de la definirea şi manifestarea acestuia, apoi, urmînd cro
nologia timpului, să vedem cum anume s-a deviat de la învăţătura apostoli
lor şi cum s-a ajuns la creştinismul tradiţional şi istoric. 
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Biserica este un trup spiritual care funcţionează şi, potrivit principiului 
care reiese din schiţa de mai sus, slujirea nu poate fi limitată niciodată la un 
grup de oameni, Ia o anume lucrare sau la o anume formă, deoarece scopul 
slujirii este creşterea Trupului. 

Cititorul care examinează cartea Faptelor Apostolilor fără o paradigmă fi
xată de clericalismul impus de bisericile tradiţionale observă deseori expre
sia biserica slujea, ceea ce înseamnă că era o participare colectivă la acţiu
ni. Aceasta exclude practica sacralizată deja în bisericile tradiţionale, prin 
care unul singur slujeşte, iar mădularele participă doar cu prezenţa, asistînd 
la slujirea şi închinarea unuia în numele tuturor. Potrivit învăţăturii Noului 
Testament, nu există noţiunea de funcţie bisericească sau funcţie ierarhică, 
ci doar noţiunea şi conceptul de slujbă, slujire sau administrare. De altfel, în 
textul original al Noului Testament nu există decît trei cuvinte de bază: dia-
konia - slujbă; oikonomia - administrare corectă; oikodomia - zidire sufle
tească (spirituală). 

Scopul fundamental al Bisericii nu este cultura şi civilizaţia omenirii, ci 
predicarea Evangheliei pentru salvarea sufletelor, curăţarea şi sfinţirea vieţii 
personale, din acestea rezultînd în mod implicit adevărata civilizaţie şi cul
tură. 

Creş t in i smul apos to l i c al secolulu i I 

Cînd ne referim la secolul I vorbim despre creştinismul apostolic în forma 
sa pură şi originală, fără nici o influenţă păgînă dinafară. Biserica apostolică 
a secolului I este modelu l Bisericii creşt ine şi expresia c reş t in i smulu i in
stituit dc D o m n u l şi Mîntuitorul Isus Cr i s tos . Ea mai este numită Biserica 
Primară. Această denumire nu trebuie să ducă cu gîndul la primitiv, adică 
ceva ce trebuie să evolueze în timp spre perfecţionare, aşa cum lasă să se în
ţeleagă clerul bisericilor tradiţionale, justificînd astfel apariţia Tradiţiei bise
riceşti şi imperativul pretinsei evoluţii necesare. Aceasta este cea mai mare 
erezie care a lovit adevăratul creştinism. Sensul expresieC,Biserica Prima
ră" este acela de „prima Biserică", adică Biserica iniţială. în anul 43 , uceni
cii (discipolii) lui Isus Cristos au fost numiţi pentru prima dată creştini. 

întrucît Biserica apostolică este modelul Bisericii Creştine adevărate, tre
buie să facem apel la Noul Testament şi în special la Faptele Apostolilor 
pentru a identifica principiile biblice care stau la baza Bisericii apostolice şi 
a afla cîteva lucruri foarte importante despre ea, cum ar fi: misiunea, creşte
rea spirituală, trăirea credincioşilor şi identitatea Bisericii creştine. Aceste 
principii şi modalităţi de exprimare sunt importante, pentru că trebuie să ră-
mînă neschimbate indiferent de epocă şi cultură, întrucît definesc adevărata 
Biserică a lui Cristos. 

cunoştinţă înţelege instituţia bisericii şi clădirea. Nimeni nu a mai corectat 
lucrurile, deşi între ekklesia şi basileia este o diferenţă fundamentală. Dacă 
s-ar fi dorit corectarea ar fi trebuit să se înceapă de la biserică = adunarea 
oamenilor, etc. 

Biserica nu este limitată la un cult sau altul, indiferent de numărul celor 
ce sunt incluşi în el. Este cît se poate de trist că în zilele noastre, cînd spui 
biserică, nimeni nu mai înţelege „adunarea de oameni", ci se înţelege ori 
clădirea în care se adună oamenii, ori clerul care stăpîneşte peste credincioşi. 
In acest fel, accentul nu se mai pune pe oameni, ci pe clădire sau cler, însă 
nu aşa vede Dumnezeu lucrurile. Pentru Dumnezeu, „adunarea de oameni" 
e sfintă, „adunarea de oameni" este Biserica Sa şi „adunarea de oameni" 
sfinţeşte clădirea. O clădire (fie că o numim casă de adunare, casă de rugă
ciune sau altfel), oricît ar fi de frumoasă, nu are valoare înaintea lui Dumne
zeu dacă oamenii care o folosesc nu sunt credincioşi Adevărului revelat în 
Cuvîntul Său. Singura valoare pentru aceste clădiri (biserici) împodobite cu 
picturi de tot felul e cea turistică şi istorică. De altfel, este de-a dreptul stri
gător la cer faptul că mănăstirile din România au şi intrat în circuitul turis
tic, multe fiind incluse în „Drumul vinului românesc" (!). Asta da spirituali
tate! 

Biserica universală, în adevăratul ei sens, include totalitatea celor care 
au primit chemarea lui Dumnezeu şi care şi-au pus încrederea în Isus Cristos 
ca Mîntuitor şi Domn în trecut, în prezent şi în viitor, indiferent de locul 
geografic în care au trăit, trăiesc sau vor trăi. Biserica locală este grupul de 
credincioşi adunaţi sub călăuzirea Duhului Sfint într-un anumit loc, expre
sie a credinţei lor în Isus Cristos, Domnul şi Mîntuitorul lor. Ei se închină în 
duh şi în adevăr şi trăiesc o viaţă de credinţă în conformitate cu învăţătura 
IVÎÎntuitorului transmisă prin apostoli sub forma Noului Testament. Biserica 
lui Cristos există in acest fel oriunde sunt cei adunaţi în numele Său. 

Potrivit scrierilor apostolilor Pavel şi Petru, Biserica este un organism 
divino-uman în cea mai simplă formă posibilă: 

Cristos = Capul 
Coloseni 1:18 

Biserica = Trupul 
1.Cor in ten i 12:13-27 

Trupul = Mădulare care slujesc 
1.Petru 4:10; Efeseni 4:11-12 

Apostoli Profeţi Evanghelişti Păstori învăţători 
...pentru desăvîrşirea sfinţilor [credincioşilor] în vederea lucrării de 

slujire, pentru zidirea Trupului lui Cristos. 
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Scopul e x i s t e n ţ e i B i s e r i c i i : V e s t i r e a E v a n g h e l i e i 
Există o diferenţă foarte mare între scopul imediat al Bisericii şi scopul fi

nal al Bisericii. între ceea ce Dumnezeu a încredinţat Bisericii şi scopul final 
pe care Dumnezeu îl are pentru Biserică. Scopul imediat sau misiunea este 
ceea ce i s-a poruncit Bisericii să facă pentru a se ajunge la împlinirea sco
pului final al lui Dumnezeu cu privire la Biserică. Scopul are de-a face cu 
intenţia finală a lui Dumnezeu în ceea ce priveşte Biserica, în vreme ce misi
unea este modalitatea prin care se ajunge la acest scop declarat. în zilele 
noastre sunt multe opinii vizavi de ceea ce trebuie să facă adevărata Biserică 
a lui Cristos, ca popor răscumpărat prin jertfa de pe Calvar. Fiecare dintre 
aceste opinii este susţinută fie de texte biblice, mai mult sau mai puţin scoa
se din context, fie de Tradiţia bisericească. De regulă, centrul de greutate al 
fiecărei opinii oscilează în funcţie de viziunea celui care o formulează. 

O opinie obiectivă poate fi aceea a punctului de plecare ancorat în ceea ce 
este declarat la sfîrşitul fiecărei Evanghelii, cît şi ia începutul cărţii Faptele 
Apostolilor: Marea Trimitere a Bisericii să vestească Evanghelia. Dese
ori se vorbeşte despre aceasta fiind piatra de temelie a Bisericii lui Cristos, 
pentru ca apoi să se aşeze ca scop existenţial pentru Biserică oricare altă ac
tivitate, în cultura românească, termeni ca „Marea Trimitere" sau „misiunea 
Bisericii" nu au relevanţă, fiind de regulă doi termeni necunoscuţi. Realita
tea din perspectiva biblică este aceea că toate activităţile unei biserici trebuie 
în esenţă să servească acestui scop: Marea Trimitere. 

Matei relatează ultima poruncă a Mântuitorului: Duceţi-vă şi faceţi uce
nici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfîntului Duh (Matei 28:19). Aceasta aşază pe umerii ucenicilor o anume 
responsabilitate: facerea de ucenici. Ea nu se poate împlini decît printr-un 
singur mod: prin vestirea Evangheliei, sau altfel spus prin predicarea lui Isus 
Cristos. A doua poruncă din acelaşi context este în versetul următor: Şi învă-
ţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit şi e legată strict de prima, dar se re
feră la creşterea spirituală şi echiparea ucenicilor făcuţi prin vestirea Evan
gheliei. Ucenicii nu se pot face altfel! Semnificaţia acestei porunci este foar
te importantă: Pe de o parte e vorba de trăirea unei vieţi curate, de adevărat 
creştin, pe de altă parte e vorba de trăirea unei vieţi de ascultare care inclu
de facerea de ucenici ca mod de viaţă. Prin aceste ultime cuvinte, Domnul 
Isus a împuternicit Biserica să continue lucrarea Sa. Este clar că evanghelis
tul Matei indică scopul imediat al existenţei Bisericii lui Cristos: facerea de 
ucenici (creştini) prin vestirea Evangheliei: Duceti-vă şi faceţi ucenici din 
toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului 
Duh, iar creşterea sp i r i tua lă a credincioşi lor (maturizarea credincioşilor) 
în vederea lucrării de vestire a Evangheliei, ilustrată prin: şi învăţaţi~i să pă
zească tot ce v-am poruncit (Matei 28:19-20), este modalitatea prin care 
credincioşii erau învăţaţi cum să împlinească scopul existenţei Bisericii. 
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Marcu reia această poruncă sub forma unei mai mari responsabilităţi aşe
zată pe umerii Bisericii de a cărei împlinire depinde mIntuirea lumii întregi: 
Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va 
crede, va fi osîndit (Marcu 16:15-16). Evanghelia după loan indică acelaşi 
lucru: Isus le-a zis din nou: Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa 
vă trimit şi Eu pe voi (loan 20:21). Punînd împreună cele trei texte din 
Evanghelii, putem spune că misiunea încredinţată Bisericii nu este limitată 
nici geografic şi nici etnic, ci e globală şi universală. Biserica este chemată 
să vestească Evanghelia în lumea pierdută, pentru ca oamenii să fie salvaţi 
şi să-L recunoască pe Dumnezeu. 

Această responsabilitate mondială a Bisericii este confirmată şi de cele 
două afirmaţii ale lui Luca, ce redau ceea ce Domnul Isus a spus ucenicilor, 
şi anume că ei sunt martori ai vieţii, ai morţii prin crucificare şi ai învierii 
Sale. Tocmai de aceea, Fapte 1:7-8 arată porunca şi scopul imediat al exis
tenţei Bisericii: Nu este treaba voastră să ştiţi vremuri/e sau soroacele; pe 
acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpînirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, cînd 
Se va pogorî Duhul Sfint peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în 
toată ludeea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului. Biserica (Adu
narea creştinilor) trebuie să fie martora Domnului Isus prin vorbe, fapte şi 
acţiuni. Amintesc faptul că această ultimă clarificare este tăcută în contextul 
în care timp de 40 de zile Domnul Isus a vorbit cu ei despre planul lui Dum
nezeu cu privire la împărăţie. 

Practic, ceea ce doreşte Dumnezeu este predicarea Evangheliei pînă la 
capătul pămîntului pentru ca oamenii să afle că pot fi mântuiţi prin credinţa 
în Fiul Său şi El să fie recunoscut ca Dumnezeu. Această misiune sfîntă de 
predicare a Evangheliei este încredinţată Bisericii răscumpărate prin jertfa 
lui Isus Cristos, însă lucrarea de mîntuire nu mai este lucrarea Bisericii, ci a 
lui Dumnezeu însuşi. Scopul final este al lui Dumnezeu, misiunea predicării 
Evangheliei este scopul imediat al existenţei Bisericii. 

Biserica este agentul prin care Dumnezeu anunţă iertarea pe care o dă prin 
har [graţie], prin credinţa în Fiul Său care S-a dat pe Sine ca jertfă de răs
cumpărare pentru toţi cei care îl vor primi ca Domn şi Salvator al vieţii lor. 
Afirmaţia apostolului Pavel este mai mult decît sugestivă: Noi, deci, suntem 
trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: împăcat i-vă cu Dum
nezeu! (2.Corinteni 5:20). Este cît se poate de clar că ultima poruncă pe care 
Domnul a dat-o ucenicilor înainte de a Se înălţa la cer a fost aceea de a face 
ucenici prin predicarea Evangheliei. Toate învăţăturile pe care El le dăduse 
ucenicilor Săi pînă în acel moment s-au referit în mod specia! Ia exprimarea 
credinţei creştine ca mod de viaţă cotidian, Ia responsabilitatea faţă de oa
meni şi la trăirea unei vieţi care, ca popor răscumpărat, să-L glorifice şi 
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să-L onoreze pe Dumnezeu, dar ceea ce trebuiau ei să facă era să predice 
Evanghelia ia orice făptură. 

Pentru o ilustrare expresivă a acestui punct de vedere dăm exemplul Bise
ricii iui Cristos atît ca întreg, cît şi ca biserică locală. Mîntuitorul a chemat 
ia Sine şi a echipat, în vederea misiunii de vestire a Evangheliei, pe cei doi
sprezece apostoli. I-a învăţat tot ceea ce era necesar despre Tatăl şi despre 
Sine. Le-a arătat esenţa Scripturilor Vechiului Testament şi i-a făcut să înţe
leagă care este voia lui Dumnezeu cu privire la om începînd de atunci şi pen
tru viitor. înaintea înălţării Sale glorioase le-a dat porunca de a propovădui 
vestea mîntuirii prin credinţă în toată lumea, trăindu-şi viaţa în adevăr con
form principiilor Lui. Prin aceasta, ei se dovedeau ca fiind martori şi uce
nici ai Lui. 

Faptele Apostolilor ne spune că cei care au primit predicarea apostolilor 
au fost adăugaţi Bisericii şi integraţi în viaţa de slujire şi închinare a aces
teia. Simultan, cei ce au primit predicarea apostolilor au fost imediat angre
naţi într-un proces de desăvîrşire a credinţei şi creştere spirituală a lor în ve
derea aceleiaşi misiuni: a fi martor al lui Isus prin vestirea Evangheliei. Prac
tic, procesul început de Mîntuitorul cu cei doisprezece apostoli a fost reluat. 
După ce aceşti noi convertiţi au crescut din punct de vedere spiritual maturi-
zîndu-se în credinţă, au început la rîndul lor să-L predice pe Isus Cristos şi 
să facă noi ucenici, multiplicînd astfel procesul amintit. în acest fel, slujirea 
Bisericii este o activitate perpetuă de evanghelizare, închinare şi desăvîrşire 
a credincioşilor spre împlinirea scopului imediat al existenţei Bisericii. Bi
serica universală a lui Cristos este o uriaşă spirală care se extinde permanent, 
dar rămîne dependentă de punctul de referinţă: Isus Cristos. Privit din per
spectiva bisericii locale, organizarea acestora este una concentrică. Chiar 
dacă fiecare biserică are propria lucrare în comunitatea în care există, în 
realitate fiecare este o parte a aceleiaşi uriaşe spirale, deoarece toate biseri
cile locale au acelaşi punct comun de referinţă. Mîntuitorul este inima care 
pulsează simultan atît în fiecare biserică locală, cît şi în cea universală. 

Biserica apostolică, şi fiecare creştin în parte, şi-a asumat în totalitate ro
lul de mărturisire a Evangheliei lui Cristos. De altfel, toţi comentatorii bi
blici afirmă că „martor, mărturie sau mărturisire" sunt cuvinte cheie ale căr
ţii Faptelor Apostolilor şi exprimă modul cum s-au identificat primii creştini 
cu misiunea încredinţată de Dumnezeu. A mărturisi Evanghelia înseamnă 
a-L mărturisi pe Isus Cristos, deoarece Evanghelia este: Cristos a murit pen
tru păcatele noastre, după Scripturi., a fost îngropat şi a înviat a treia zi, 
după Scripturi (1 .Corinteni 15:3-4) 

Trebuie remarcat faptul că mărturisirea Domnului Isus Cristos de către 
Biserică în general, şi evident de către fiecare biserică locală în parte, a 
devenit un mod de viaţă. Atît de tare s-a identificat Biserica cu mărturisirea 
Iui Cristos şi a Evangheliei Sale, încît nici o epistolă nu mai aminteşte expli-

cit sau nu mai cheamă bisericile locale să propovăduiască Evanghelia. Era 
un lucru stabilit şi însuşit. Era ceva ce era de la sine înţeles ca datorie a fie
cărui creştin. 

întreaga carte a Faptelor Apostolilor relatează că esenţa predicării aposto
lilor era Isus, iar punctul culminant al predicării era totdeauna afirmaţia că 
Isus Cristos este unica modalitate aleasă de Dumnezeu pentru salvarea omu
lui, ii ii una dintre modalităţi, ci singura. în nimeni altul nu este mîntuire: 
căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 
mîntuiti (Fapte 4:12) este unul dintre versetele de temelie ale Noului Testa
ment. El exprimă fără echivoc unicitatea mesajului evanghelic şi a Salvato
rului deopotrivă. 

C r e ş t e r e a sp ir i tua lă a creştinilor 

Spre deosebire de iudaism, sau oricare alt sistem religios, Biserica a dez
voltat un alt gen de comuniune a credincioşilor. întîlnirea acestora era mult 
mai caldă, mai deschisă şi mai altruistă, iar desfăşurarea întîlnirilor nu se ba
za pe ritualul la care ucenicii participau ca spectatori, ci pe aprofundarea 
adevărurilor lui Cristos încredinţate apostolilor, pe exprimarea legăturii fră
ţeşti, a comuniunii unora cu ceilalţi şi a tuturor împreună, cu Dumnezeu. Bi
blia spune: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în 

frîngerea pîinii, şi în rugăciuni (Fapte 2:42). Este versetul de referinţă nu 
numai al Bisericii Primare din vremea apostolilor, ci şi al oricărei Biserici 
creştine, indiferent de perioada istorică la care ne-am referi, deoarece el con
stituie temelia neschimbată a Bisericii şi în acelaşi t imp o-defineşte ca Bise
rică. Cei patru piloni de bază arătaţi de verset: învăţătura apostolilor, legătu
ra frăţească, frîngerea pîinii, rugăciunea, trebuie să se regăsească în practica 
adevăratei Biserici a lui Cristos, indiferent de numele acesteia. Lipsa vreu
nui element dintre cele patru înseamnă îndepărtarea de practica şi învăţătu
ra Bisericii apostolice. 

• ... în învăţătura apostolilor 
Care era învăţătura apostolilor? Ce învăţau apostolii? Ce anume constitu

ia coloana vertebrală a învăţăturii apostolilor şi a Bisericii Primare? Răspun
sul la aceste întrebări este mai mult decît necesar în timpurile noastre. Ştim 
că pe măsura trecerii timpului diversele sinoade ecumenice au adoptat nenu
mărate învăţături străine, care nu se regăsesc în învăţătura apostolilor. Dacă 
vom privi cu atenţie la majoritatea acestor hotărîri, vom constata un adevăr 
mai mult decît relevant: Marea majoritate a hotărîri lor şi învăţăturilor adău
gate creştinismului original consolidează şi înalţă poziţia slujitorilor biseri
ceşti, adică a clerului. în centrul unui astfel de creştinism modificat nu se 
mai afla ceea ce era în învăţătura apostolilor, adică Isus Cristos, ci instituţia 
reprezentată de cler. O rezumare a învăţăturii apostolilor în care stăruia Bise
rica primului secol se poate face numai îmbinînd caracterul şi activitatea 
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rea prerogativelor Sale divine: omnipotenţa (Filipeni 3:21), imuabilitatea 
(Evrei 13:8), omniprezenţa (Matei 18:20), iertarea păcatelor (Matei 9:2-7), 
primirea închinării (Matei 28:17). In această calitate de Domn şi Dumnezeu, 
Isus Cristos este suveran. Marea semnificaţie a acestui adevăr este aceea că 
la vremea potrivită toată creaţia îl va recunoaşte pe Isus ca Domn. Acelaşi 
titlu se regăseşte atît în predicarea, cît şi în învăţătura apostolului Pavel. Ori 
de cîte ori Biblia atribuie cuvîntul Domn lui Isus, aceasta înseamnă o recu
noaştere implicită a divinităţii Sale. 

Isus (lin N a z a r e t este Cris tosul . Ce însemna aceasta? Prin aceasta, Isus 
din Nazaret era recunoscut ca fiind „Unsul" lui Dumnezeu, alesul lui Dum
nezeu pentru a atinge standardul cerut de El. Pentru neevrei trebuia să fie 
clar că Isus din Nazaret este trimisul lui Dumnezeu pentru salvarea omului 
şi că aceasta este calea lui Dumnezeu de salvare. 

Pentru evrei, acest mesaj avea însă o încărcătură deosebită. Secole la rînd, 
ei L-au aşteptat pe Mesia, iar în opinia lor acesta nu putea fi Isus din Naza
ret! Socoteala lor era alta. Mesia trebuia să vină să recunoască tot sistemul 
lor religios bazat pe modul în care se aplica legea în folosul lor, să unească 
poporul şi să reinstaureze regalul Israelului după modelul lui David. Era un 
punct de cotitură pentru ei. Dacă Isus din Nazaret era Mesia, ar fi trebuit 
să-şi recunoască falimentul, ceea ce nu era uşor pentru ei. Dacă acest Isus nu 
era Mesia... mai exista speranţă (pentru susţinerile lor). 

învierea a fost un moment de cumpănă atît pentru ucenici, cît şi pentru 
conducătorii religioşi. Ea a confirmat mesianitatea lui Isus. întregul mesaj 
rostit de Petru la Cincizecime sau cel rostit de Pavel şi ceilalţi apostoli îl 
indică pe Isus ca fiind împlinirea profeţiilor Vechiului Testament, adică Ale
sul lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfint constituie o altă dovadă de ne
tăgăduit atît a învierii Sale glorioase, cît şi a mesianităţii Sale. Apostolul Pe
tru alătură aceste două evenimente şi ajunge la concluzia care a şocat asis
tenţa. El îl citează pe loel, pentru a arăta că prezenţa Duhului Sfint era pro
misă, dar leagă revărsarea acestuia de învierea şi înălţarea lui Isus. Numai 
aşa s-a putut materializa promisiunea Tatălui. Concluzia apostolului Petru a 
fost atît o declaraţie, cît şi o acuzaţie: „Isus este Mesia al vostru, dar voi 
L-aţi crucificat". De altfel, în fiecare predică a sa, apostolul Petru afirmă 
acest adevăr fundamental al creştinismului. 

Aceeaşi linie este sesizată şi la apostolul Pavel. Preocuparea acestuia de 
a demonstra acest lucru este scoasă în evidenţă de afirmaţia pe care Luca o 
repetă de cîteva ori, 9:22; 17:3; 18:5,28; 26:23, şi anume: dovedind că Isus 
este Cristosul. Textul biblic ne spune că apostolul Pavel avea vii dezbateri 
cu evreii pe această temă. Fiind crescut în mediul fariseilor, el era conştient 
de importanţa acceptării acestui adevăr pentru orice evreu. Numai în epis
tolele sale, apostolul Pavel foloseşte acest titlu de peste 400 de ori. Datorită 
frecventei sale folosiri, acest titlu a fost asociat cu persoana lui Isus din 

pămîntească a Domnului Isus, învăţătura Sa despre Dumnezeu şi împărăţie 
cu ceea ce predicau şi învăţau apostolii despre Isus din Nazaret . 

C e n t r a l i t a t e a Persoanei Iui Cristos 

Elementul comun ai bisericilor pe care le regăsim în Noul Testament este 
dat de prezenţa la temelia fiecăreia dintre ele a Persoanei şi învăţăturii lui 
Isus Cristos. Pentru a putea etala într-o măsură cît mai mare personalitatea 
lui Isus, apostolii au recurs Ia diferite titluri care, în lumina învăţăturii Sal
vatorului şi a Vechiului Testament, 1 se atribuiau. Titlurile exprima în diferite 
moduri valoarea supremă a lui Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu, funcţia 
Sa mîntuitoare ca Mesia şi Mîntuitor, precum şi poziţia Lui de cinste ca 
Domn* 

Două dintre cele mai importante titluri le găsim în afirmaţia lui Petru la 
Rusalii: Să ştie bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut 
Domn şi Cristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi (Fapte 2:26). Este 
o afirmaţie crucială, pe care Petru o face în prima sa predică publică în ziua 
naşterii Bisericii. Apostolul îl prezintă mulţimilor adunate la praznic pe Isus 
din Nazaret ca fiind Domnul şi Cristosul (Unsul, Mesia). Afirmaţia făcută în 
contextul în care ceva ieşit din comun precum învierea dintre cei morţi toc
mai se întîmplase şi apostolii erau singurii care puteau da explicaţii nu a per
mis alte comentarii negative, ci doar a necesitat explicaţiile de rigoare. Aces
te două titluri aveau pentru evrei o semnificaţie deosebită. 

I sus d in N a z a r e t este D o m n u l . Afirmaţia că Isus este Domnul o găsim 
de 92 de ori în Faptele Apostolilor şi de 747 de ori în tot Noul Testament.** 
E cît se poate de clar că învăţătura apostolilor avea unul dintre pilonii cen
trali tocmai în afirmaţia că Isus este Domnul. Doar cu puţin înainte apostolul 
citase profeţia vechitestamentală a profetului loel care se termină cu promi
siunea lui Dumnezeu: Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi 
mîntuit (loel 2:32). Toţi ascultătorii lui Petru cunoşteau această profeţie, toţi 
cunoşteau această promisiune a lui Dumnezeu, dar cine să se gîndească la o 
asemenea întorsătură a lucrurilor? Tocmai de aceea, reacţia celor aproape 
trei mii de suflete a fost expresia şocului produs de afirmaţia apostolului. 
Am putea crede că în întrebarea lor: Fraţilor, ce să facem? este inclusă şi o 
oarecare teamă care a pus stăpînire pe ei atunci cînd au realizat ceea ce spu
nea Petru, iar argumentele sale au fost greu de contracarat. Apostolul îşi spri
j inea afirmaţia că Isus este Domnul şi Cristosul şi prin interpretarea Psalmu
lui 110:1. învierea în sine era un fapt mult prea greu de realizat pentru a fi 
la îndemîna altcuiva decît a lui Dumnezeu însuşi. 

Recunoaşterea faptului că Isus este Domnul însemna recunoaşterea Lui ca 
Dumnezeu, Creator şi Susţinător al tuturor lucrurilor şi implicit recunoaşte-
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plinea acasă şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe 
Dumnezeu şi erau plăcuţi întregului norod. Indiferent de situaţie, unitatea 
frăţească se manifesta, iar acest fapt a stîrnit admiraţia poporului. 

în scrierile lor, apostolii au stăruit asupra acestui aspect ca fiind unul care 
trebuie să caracterizeze Biserica lui Cristos. Domnul Isus a spus ucenicilor 
că unul dintre semnele prin care lumea îi va cunoaşte este iubirea frăţească: 
Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dra
goste unii pentru alţii (loan 13:35) Atunci cînd se manifestă această iubire, 
atitudinea comună e una de toleranţă, îngăduinţă şi bucurie comună. Apos
tolul Pavel spune: Căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. 
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o 
singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură cre-
tlinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care 
este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi (Efeseni 
4:3-6). Analogiile Bisericii cu corpul uman scot de asemenea în evidenţă 
necesitatea unităţii în vederea unei bune funcţionalităţi şi exprimări plenare. 

Nu este întîmplător faptul că versetul de referinţă: Ei stăruiau în învăţă
tura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pîinii şi în rugăciuni 
aşază legătura frăţească după stăruinţa în învăţătura apostolilor. Dacă prin 
învăţătura apostolilor noii ucenici îşi exprimau împăcarea şi comuniunea pe 
verticală cu Dumnezeu, prin unitatea frăţească se manifesta împăcarea şi 
comuniunea pe orizontală, adică cu semenii. Această legătură frăţească este 
expresia vieţii noi în Domnul Isus. Creştinii sunt adunaţi în Trupul lui Cris
tos, care este Biserica, pe baza aceleiaşi jertfe răscumpărătoare de la Calvar. 
Acest adevăr îi determina să privească împreună la Răscumpărătorul căruia 
I se datorează totul şi nu atît de mult Ia ceea ce este pămîntesc. Ei erau pă
trunşi de sentimentul despărţirii de lume şi alipirii de Dumnezeu, al aparte
nenţei la o comunitate de interese comune cu alţi creştini. Biserica apostoli
că era preocupată de Persoana lui Isus. Fiecare dintre creştini era privit ca 
un copil al lui Dumnezeu, şi acest mod de a vedea lucrurile s-a manifestat 
prin cea mai expresivă legătură frăţească. Cristos cel viu e centrul şi legătu
ra unităţii creştine. Comuniunea cu Dumnezeu implică faptul că noi îi păzim 
poruncile, dar comuniunea cu fraţii se manifestă prin existenţa unui scop ca
re ne uneşte: a-L glorifica şi a-L servi pe Domnul şi Răscumpărătorul nostru. 

• . . . în f r îngerea pîinii 
Frîngerea pîinii este expresia biblică pentru Cina Domnului sau Euharis

tia. Acest element indică direct spre Acela care a făcut posibilă salvarea oa
menilor şi Noul Legămînt prin jertfa Sa. Deşi nu avem multe referiri Ia frîn
gerea pîinii în Noul Testament, faptul că Cina Domnului este aşezată în ver
setul de referinţă arată că acest lucru constituia unul dintre elementele de 
bază în Biserica apostolică. Rolul ei este acela de a reaminti de jertfa răs
cumpărătoare, fiind legată inseparabil de evenimentele crucificării. Insti-

Nazaret, avînd tendinţa de a fi folosit ca nume. De altfel, acest titlu nu a mai 
fost dat niciodată cuiva. 

I sus , F i u l lui D u m n e z e u . Este cel de-al treilea titlu important dat lui Isus 
din Nazaret. Acesta nu e atît de frecvent folosit de către Biserica apostolică 
şi implicit de către apostoli, dar cele cîteva referiri pe care le avem sunt folo
site în situaţii şi contexte importante. Textul biblic care relatează convertirea 
eunucului (famenului) din Fapte 8:26-40 nu dă foarte multe detalii despre 
ceea ce Filip i-a spus acestuia. Luca este foarte scurt: Atunci Filip a luai 
cuvîntul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Cert 
este că eunucul a exclamat la vederea apei: Uite apă; ce mă împiedică să fiu 
botezat?, ceea ce ne ajută să înţelegem despre ce-i vorbise Filip. Afirmaţia 
eunucului la condiţia cerută de Filip, de a crede din inimă, e de asemenea re
velatoare despre predicarea lui Filip: Cred că Isus Cristos este Fiul lui 
Dumnezeu. 

Primele predici ale apostolului Pavel, imediat după convertirea sa, în si
nagogile din Damasc au avut ca temă: Isus este Fiul lui Dumnezeu: El a 
început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. în 
predica susţinută în Antiohia Pisidiei, el leagă afirmaţia că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu de profeţia din Psalmul 2:7: Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am năs
cut, în scrierile sale, Pavel a mai folosit de cîteva ori acest titlu cînd a încer
cat să rezume Evanghelia pe care o predică sau cînd intenţionează să sublini
eze ceea ce spune. 

Aceasta era învăţătura apostolilor în care stăruia Biserica secolului 1. Se 
mai manifestă această stăruinţă în zilele noastre? Categoric că nu în Biseri
cile tradiţionale. Doar cele evanghelice (neoprotestante) mai fac lucrul aces
ta, dar, culmea, sunt vehement atacate că „au scos" din învăţătura Mîntudo
rului (!), nerecunoscîndu-se ceea ce s-a adăugat învăţăturii apostolilor. 

• în l e g ă t u r a f ră ţească 
Acest concept al legăturii frăţeşti se manifesta într-un mod cu totul dife

rit de orice concept de unitate cunoscut pînă atunci. încă de la începutul 
cărţii Faptelor se poate vedea că exista unitate între ucenici. Versetele 14 şi 
15 din primul capitol şi versetul 1 din capitolul 2 vorbesc despre unitate, deşi 
ele se referă la situaţii şi zile diferite. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în 
rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Măria, mama lui Isus, şi 
cu fraţii Lui. In zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor - numă
rul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci. La zece zile după 
înălţarea Domnului, adică în ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în ace
laşi loc. Expresiile „erau împreună", „toţi împreună", „laolaltă", folosite în 
Faptele Apostolilor pentru a descrie această stare arată că unitatea frăţească 
era ceva real. Impulsionaţi de acest spirit de unitate frăţească, ei au decis să 
folosească în comun ceea ce aveau. Datorită acestei legături frăţeşti atît de 
puternice, toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frîngeau 
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tui rea ei de către Domnul Isus este dovada griji Sale faţă de Biserică. 

Spunînd: Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul 
acesta spre pomenirea Mea (Luca 22:19), Domnul arată că luarea Cinei este 
un element care arată atît spre trecut, spre trupul Său care se va frînge şi spre 
sîngele Lui ca semn al noului legămînt, cît şi spre viitor: Pentru că ori de 
cîte ori mîncaţi din pîinea aceasta şi beţi din paharul acesta vestiţi moartea 
Domnului, pînă va veni El (1 .Corinteni 11:26), spune apostolul Pavel. Din 
ceea ce spune Domnul Isus, şi apostolii deopotrivă, pîinea şi vinul sunt sim
boluri clare ale unităţii de viaţă şi ale comuniunii credincioşilor cu El, Capul 
Bisericii, şi a mădularelor între ele. Cina trebuie să reprezinte în mod evi
dent tocmai unitatea „Trupului lui Cristos". 

Textul biblic spune că: Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fie
care zi, frîngeau pîinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă 
(Fapte 2:46). Acest mod nou de a-şi exprima recunoştinţa faţă de Dumnezeu 
îi determina pe credincioşi să fie plini de bucurie şi îi motiva la curăţenia de 
inimă. Pentru creştinii din primul secol, şi pentru toţi cei ce au devenit ulte
rior creştini, Cina Domnului indică spre un adevăr măreţ: răscumpărarea es
te un fapt împlinit de care trebuie să se bucure fiecare credincios. Cina arată . 
că jertfa ispăşitoare a fost adusă, iar sîngele Mielului Pascal a curs spâlînd 
păcatele. Din acest motiv, apostolul Pavel scrie adunării din Corint: Paharul 
binecuvîntat, pe care-l binecuvîntăm, nu este el împărtăşirea cu sîngele lui 
Cristos? Pîinea pe care o frîngem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui 
Cristos? (1.Corinteni 10:16). lată comentariul Dicţionarului Biblic referitor 
la acest subiect: In acestea, Pavel descoperă unitatea Bisericii, deoarece 
atunci cînd membrii se împărtăşesc dintr-o singură pline, ei se ridică toţi 
odată, manifestînd astfel unitatea trupului lui Cristos. * Ideea pe care apos
tolul o prezintă aici este aceeaşi, şi anume: faptul că Mîntuitorul este prezent 
în mijlocul ucenicilor Săi, iar cei care se împărtăşesc nu se împărtăşesc unii 
cu alţii, ci cu Acela care S-a sacrificat pe Sine. 

• ... în rugăciune 
încă de la înălţarea Domnului ni se spune că apostolii stăruiau cu un cu

get în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Măria, mama lui 
Isus, şi cu fraţii Lui (Fapte 1:14). Cînd s-a pus problema înlocuirii lui luda 
cu un alt ucenic, apostolii, împreună cu cei aproape 120 de ucenici, au adus 
această problemă înaintea lui Dumnezeu, cerînd călăuzire. După cum rela
tează şi versetul de referinţă al Bisericii: Ei stăruiau în învăţătura aposto
lilor, în legătura frăţească, în frîngerea pîinii şi în rugăciuni, încă de la 
convertire noii creştini erau învăţaţi că comuniunea cu Dumnezeu prin în
chinare este o parte fundamentală a vieţii de credinţă. Urmarea: Ei lăudau 
pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adău
ga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi (Fapte 2:47). 

Pe de altă parte, apostolii au fost conştienţi că misiunea încredinţată lor 
nu se poate realiza fără stăruinţa în rugăciune: Petru şi loan se suiau împre
ună la Templu, la ceasul rugăciunii (Fapte 3:1). Expresia „la ceasul rugă
ciunii", pe care o regăsim şi în 16:16, arată că exista acest t imp de rugăciu
ne prestabilit. Cînd au apărut primele probleme care au lovit în unitatea Bi
sericii Primare, apostolii au delegat altora această problemă spre rezolvare, 
pentru ca ei să poată stărui necurmat în rugăciune şi în propovădui/ea 
Cuvîntului (Fapte 6:4). Rugăciunea şi predicarea sunt lucruri mult prea im
portante pentru a le lăsa deoparte din cauza unor probleme administrative 
sau chiar lipsă de t imp. 

Biserica apostolică a fost deseori direcţionată în timpul cînd se afla în în
chinare înaintea lui Dumnezeu. Cînd Petru s-a urcat pe acoperişul casei din 
lope, Dumnezeu i-a dezvăluit planurile sale de a deschide porţile harului şi 
pentru neevrei. Cînd Petru era închis, Biserica nu înceta să înalţe rugă
ciuni către Dumnezeu pentru el (Fapte 12:5) Chiar dacă rugăciunea Biseri
cii pare a fi ocazionată doar de închiderea apostolului, textul ne spune în 
continuare că, după eliberarea lui miraculoasă, s-a dus la casa Măriei, mama 
lui loan Marcu, unde ştia că se află un grup de fraţi Ia rugăciune. Plecînd din 
acel loc, a ieşit şi s-a dus într-uit loc (Fapte 12:17), care evident era tot un 
loc de adunare pentru închinare. Mesajul pe care Petru îl lasă acestor fraţi 
spre a-1 transmite mai departe: Spuneţi lucrul acesta lui lacov şi fraţilor 
indică existenţa a cel puţin unui alt grup similar în altă parte. 

Pe cînd biserica din Antiohia slujea Domnului şi postea (Fapte 13:1), 
Dumnezeu le-a vorbit, şi în acest fel a fost lansat în lucrarea misionară cel 
mai mare apostol creştin: Pavel. După acest moment, Biserica a postit din 
nou şi s-a rugat pentru cei aleşi de Dumnezeu în lucrarea Lui. în timp ce erau 
în închisoarea din Filipi, după ce au fost bătuţi, pe la miezul nopţii, Pavel şi 
Sila se rugau şi cîntau cîntări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi 
ascultau (I apte 16:25). 

Este clar că rugăciunea ocupa un loc central în viaţa Bisericii Primare. 
Aşa îşi manifesta Biserica dependenţa de Dumnezeu, iar EI răspundea pe 
măsură. Cum se manifestă în zilele noastre rugăciunea bisericii, adică a adu
nării de credincioşi, dacă numai preotul se roagă? 

D e p e n d e n ţ a d e D u m n e z e u 
Una dintre concluziile oricărui cititor sincer după lecturarea cărţii Fapte

lor este aceea că Biserica Apostolică era realmente dependentă de călăuzirea 
divină. Această călăuzire divină este inseparabil legată de viaţa de rugăciune 
a Bisericii. Dacă rugăciunea este expresia dependenţei Bisericii de Dumne
zeu, atunci călăuzirea divină prin Duhul Sfînt este răspunsul lui Dumnezeu 
dat Bisericii sale. Abordînd acest aspect al călăuzirii divine, trebuie să facem 
referire la două aspecte importante: Plinătatea Duhului Sfint şi Călăuzirea 
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Duhului Sfint. 

P l i n ă t a t e a Duhului Sfint. începînd cu revărsarea Duhului Sfînt de la Ru
salii, cînd toţi s-au umplut de duh sfînt, Biserica Apostolică şi credincioşii 
au experimentat nenumărate umpleri ale Duhului: Fapte 4:8,31; 6:3,5; 7:55; 
9:17; 11:24; 13:9,52. Trebuie precizat că nu este vorba nici de alte revărsări 
ale Duhului Sfint şi nici experimentări ale botezului cu Duhul Sfînt, cum 
susţin unii adepţi ai penticostalismului radical sau ai mişcării carismatice. 
Este vorba pur şi simplu de controlul total al Duhului Sfînt asupra credin
cioşilor şi asupra Bisericii în anumite momente importante. 

Textul biblic ne spune că Petru era plin de Duh Simt cînd a vorbit prima 
dată Sanhedrinului (Consiliul suprem), spunîndu-le printre altele acestea: In 
nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat 
oamenilor în care trebuie să fim mîntuiţi (Fapte 4:12). După eliberarea lui 
miraculoasă, plinătatea Duhului a determinat Biserica să vestească Cuvîntul 
lui Dumnezeu cu mare îndrăzneală. Era importantă atît poziţia, cît şi afirma
ţia lui Petru înaintea Sanhedrinului. 

Plinătatea Duhului era una dintre condiţiile alegerii primilor şase diaconi. 
Ştefan, primul martir al Bisericii creştine, în momentele premergătoare mor
ţii sale de martir, plin de Duhul Sfînt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut 
slava lui Dumnezeu şi pe Isus stînd în picioare la dreapta lui Dumnezeu 
(Fapte 7:55). Saul nu a putut experimenta plinătatea Duhului Sfînt în Ierusa
lim, căci nu primise mesajul Evangheliei, ci tocmai în Damasc, după întîlni-
rea sa cu Isus cel viu. A fost un moment important pentru Biserică, deoarece 
atunci Dumnezeu a chemat la Sine pe cel care avea să ducă neevreilor Evan
ghelia. 

Călăuzirea D u h u l u i Sfînt. Aşa cum era normal, plinătatea Duhului Sfînt 
în Biserica Apostolică a fost materializată prin călăuzirea dată de Duhul. El 
a călăuzit Biserica Apostolică în vederea depăşirii unor bariere aşezate de 
naţionalismul iudaic, cum este cazul Iui Petru: Şi pe cînd se gîndea Petru la 
vedenia aceea, Duhul i-a zis: lată că te caută trei oameni; scoală-te, po-
goară-te şi du-fe cu ei, fără şovăire, căci Eu i-ani trimis (Fapte 10:19-20). 
Cînd i se cere socoteală pentru gestul său, Petru spune: Duhul mi-a spus să 
plec cu ei, fără să fac vreo deosebire (Fapte 11:12). Similar este cazul lui 
Filip. Duhul i-a zis lui Filip: Du-te şi ajunge carul acesta! (Fapte 8:29). 

Prima călătorie misionară a fost materializată prin intervenţia Duhului 
Sfint: Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfînt a zis: Puneţi-Mi 
deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-atn chemat (Fap
te 13:2) şi, potrivit textului biblic, a fost direcţională de ei: Barnaba şi Saul, 
trimişi de Duhul Sfînt, s-au coborît la Seleucia şi de acolo au plecat cu 
corabia la Cipru (Fapte 13:4). într-o altă împrejurare apostolii, fiindcă au 

fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţi
nutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lîngă Misia, se pregăteau să intre în Biti-
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nia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie (Fapte 16:6-7). Apostolii aveau un 
plan al lor de misiune, cum este normal. Ei doreau să vestească Cuvîntul în 
Asia, dar acest plan nu era cei mai bun pentru direcţia în care trebuia să se 
dezvolte Biserica, aşa că Duhul Sfint a intervenit, iar apostolii au înţeles că 
planul Iui Dumnezeu era altul. Nici cînd Duhul nu le-a dat voie să intre în 
Bitinia nu le-au fost date prea multe detalii, dar totul avea să se clarifice a 
doua zi. In noaptea aceea, Dumnezeu i-a dezvăluit lui Pavel planul Său de a 
deschide drumul credinţei spre Europa. 

D i m e n s i u n e a p r a c t i c ă a c reşt in i smulu i aposto l ic 

în altă ordine de idei, tot un Ioc primordial în învăţătura apostolilor îl ocu
pa învăţătura Mîntuitorului privitoare la trăirea unei adevărate vieţi de cre
dinţă. Creştinismul este fundamental diferit de iudaism în ceea ce priveşte 
raportarea credinciosului Ia semeni, dar şi la sine însuşi. Predica de pe Mun
te relatată pe larg de Matei în capitolele 5, 6 şi 7 este un exemplu mai mult 
decît elocvent al diferenţei dintre etica, morala şi conduita creştină în raport 
cu cea iudaică. Aţi auzit că s-a zis... dar Eu vă spun... sunt expresiile care 
arată aceasta. Cînd le-a poruncit apostolilor Săi să facă ucenici, Domnul Isus 
le-a poruncit şi: învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. 

Cartea Faptelor este prima istorie scrisă a Bisericii Iui Cristos, de aceea ea 
nu relatează învăţătura etică, morală şi de conduită a creştinilor din Biserica 
Apostolică, deoarece scopul cărţii este acela de a arăta cum şi-a însuşit şi 
materializat Biserica apostolică porunca de a continua predicarea Evanghe
liei pînă la capătul pămîntului. Această latură practică a învăţăturii aposto
lilor ne este redată în toată profunzimea de epistolele pe care apostolii le-au 
adresat diferitelor biserici locale înfiinţate în urma predicării Evangheliei. 
Majoritatea acestora aveau lacune ori în a aplica această învăţătură la situ
aţiile diferite apărute, ori nu cunoşteau în detaliu această învăţătură pe care 
apostolii au învăţat-o direct de la Domnul. Aproape fiecare dintre epistole 
urmăreşte o linie care include cele trei componente de bază ale creştinismu
lui adevărat: credinţa, nădejdea şi dragostea. A cum, dar, rămîn acestea trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea 
( l .Corinteni 13:13). Aceste trei componente trebuie să stea la temelia fiecă
rei vieţi creştine, deoarece sunt sistematizarea întregului mesaj al apostolilor 
aplicabil la viaţa omului. Credinţa este trecutul, conştientizarea şi asumarea 
a ceea ce a făcut Dumnezeu în Cristos, nădejdea este viitorul, încrederea în 
ceea ce va face Dumnezeu. între cele două aspecte este aşezat prezentul, 
asemenea unui pod, partea omului de responsabilitate: dragostea, care este 
singura lucrare în care se dovedeşte loialitatea şi consacrarea noastră* 

Aşa după cum rezultă din toate epistolele, o biserică locală era sănătoasă 
numai atunci cînd se manifestau cele trei aspecte ale dimensiunii practice. 
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văţătura apostolilor era în esenţă comuniunea dintre credincios şi Dumne
zeu. Este începutul creşterii spirituale al fiecărui nou creştin. 

Necesitatea identităţ i i creştine 
Un alt element specific Bisericii Apostolilor care se poate observa citind 

cu atenţie cartea Faptelor este acela al cristalizării şi definirii propriei iden
tităţi. Pe parcursul cărţii se poate vedea cum Biserica Apostolică s-a identi
ficat cu Cristos şi învăţătura Lui, dar s-a delimitat ferm de orice încercări de 
amestec atît cu iudaismul, cît şi cu diferitele manifestări spiritiste existente 
în societatea şi cultura greacă a acelor timpuri. în decurs de cinci ani sau 
mai puţin, cît s-a scurs de la moartea lui Cristos şi pînă la persecuţia iscată 
în jurul lui Ştefan, Biserica a devenii un grup distinct de oameni cu o orga
nizare proprie, cu crezuri proprii şi cu un scop propriu.* Practic, putem spu
ne că Biserica şi-a cîştigat propria identitate după un timp relativ scurt, dar 
aceasta nu înseamnă că a fost şi uşor de realizat în condiţiile date. 

Sursa cent ra lă a identităţ i i : Cristos 
Ucenicii lui Isus au fost încă de la început priviţi ca un grup distinct de 

oameni care-L urmau. Chiar dacă în primă fază ei nu au fost cunoscuţi după 
un nume, au fost identificaţi ca fiind continuatorii învăţăturii lui Isus din Na
zaret, iar ulterior numele ior s-a tras de la acea învăţătură. în fapt, esenţa 
identităţii ucenicilor se găsea în Persoana, viaţa şi învăţătura lui Isus din 
Nazaret, dovedit de evenimente şi predicat de apostoli ca fiind: Cristosul lui 
Dumnezeu. 

Prima folosire biblică a numelui de creştin o găsim în Faptele Apostolilor 
11:26: Pentru întîia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Anti-
ohin. Numele de creştin dat ucenicilor se leagă sugestiv de titlul Cristos. In 
prima fază a dezvoltării Bisericii, faptul că pretutindeni predicarea începea 
în mediul iudaic al sinagogii îi determina pe apostoli ca mesajul lor să gravi
teze în jurul mesianităţii, cea mai importantă temă a iudaismului. 

Creştinismul s-a născut în sinul iudaismului şi a ajuns să fie materializa
rea iudaismului mesianic împlinit în Isus. Profeţiile Vechiului Testament şi 
mesajul central al speranţei Israelului s-au împlinit plenar în Isus, iar apos
tolii au înţeles acest adevăr. După cum am văzut, preocupările apostolilor au 
fost să demonstreze că Isus este Domnul şi Cristosul lui Dumnezeu: 2:36; 
3:18; 4:10; 9:22; 17:3; 18:5,28; 26:23, dar acest fapt avea importanţa cuve
nită în mediile iudaice. Folosirea frecventă a titlului „Cristos" în toate medi
ile de predicare şi răspîndire a creştinismului a determinat numirea uceni
cilor ca şi creştini prin asociere directă cu Cristos. Ar fi o greşeală să soco
tim că identitatea proprie creştinilor a fost legată doar de un nume sau că a 
fost limitată doar la acest nume. Cristalizarea propriei identităţi a început 

Ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de 
lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria năde

jdii în Domnul nostru Isus Cristos! (1 .Tesaloniceni 1:3). Am auzit despre 
credinţa voastră în Cristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de 
toţi sfinţii, din pricina nădejdii care vă aşteaptă (Coloseni 1:4-5)' 

Epistolele au avut rolul de a corecta unele erori teologice, de a explica 
anumite aspecte mai puţin înţelese şi de a rezolva unele situaţii de criză apă
rute în bisericile locale. Dar rolul acestora nu s-a rezumat Ia atît, ci au arătat 
şi laturile etice, morale şi de conduită ale creştinismului; altfel spus, cum să 
se manifeste dragostea creştină atunci cînd nu toate lucrurile erau aşa cum 
trebuie? Comunităţile creştine nu puteau accepta etica, morala şi conduita 
care se manifestau în lumea păgînă. Esenţa acestui aspect al învăţăturii apos
tolilor redată de epistole o putem exprima prin cîteva versete sugestive ex
trase din acestea. Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbră
caţi^ de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă înno
iţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul 
(Efeseni 4:22-24). Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi 
după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu... De 
aceea, omorîţi mădularele voastre care sunt pe pămînt: curvia, necurătia, 
patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli... lăsa ţi-vă de 
toate aceste lucruri: de mînie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de 
vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, 
întrucît v-aţî dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat 
cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce 
l-a făcut (Coloseni 3:1,5,8-10). Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui 
Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va 
arăta El vom fi ca El, pentru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine are 
nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat (1 .loan 3:2-3). 

Dacă am citi numai cartea Faptelor, am putea crede că Biserica Aposto
lică, exceptînd incidentul cu Anania, nu a fost preocupată aşa de mult de 
aspectul etico-moral, cît de cel al misiunii şi evanghelizării. în acelaşi sens, 
dacă am citi numai epistolele, am putea crede că bisericile locale nu erau 
preocupate de misiune, ci numai de trăirea vieţii în curăţenie şi în ascultare 
de Dumnezeu. Realitatea este văzută numai atunci cînd lucrurile se privesc 
ca un întreg şi se are în vedere intenţia scriitorului. Epistolele nu s-au ocu
pat de aspectul misiunii, întrucît acesta era un lucru însuşit deplin de Bise
rica Apostolică. Cartea Faptelor, fiind o carte istorică, relatează cum a împli
nit Biserica Apostolică misiunea predicării iertării păcatelor, fără a intra în 
aspectele etice şi morale care nu ţin de istoria Bisericii, ci de doctrină. Cert 
este că misiunea evanghelizării trebuia să se sprijine solid pe viaţa trăită în 
curăţenie, aşa cum reiese din cele cîteva versete de mai sus. Stăruinţa în în-
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mult mai devreme de relatarea din Antiohia şi, în realitate, prin conferirea 
unui nume nou, s-a consfinţit şi recunoscut un fapt existent: creştinii şi creş
tinismul erau ceva distinct de iudaism, chiar dacă existau multe elemente 
comune. 

Delimitarea de iudaism 

Mărturiile despre primii creştini nu arată faptul că aceştia ar fi creat in
stantaneu o ruptură faţă de iudaism. Întrucît a apărut din sinul iudaismului şi 
al culturii sale, creştinismul a fost confundat o perioadă de timp cu acesta, 
deşi încă de la început, prin predicarea Bisericii Primare, s-a manifestat o 
delimitare de acesta. Creştinismul a perpetuat adevărul lui (al iudaismului), 
dar a trecut mai departe prin afirmaţia că Mesia a venit deja* • 

- Prima delimitare clară a fost acceptarea lui Isus ca Mesia. Prima 
predică a lui Petru se încheie cu afirmaţia deja enunţată anterior: Să ştie bi
ne, deci, toată casa iui Israel că Dumnezeu a făcut Domn şi Cristos pe 
acest Isus pe care L-aţi răstignit voi (Fapte 2:26), dar este puţin probabil ca 
autorităţile religioase să fi dat atenţia cuvenită acestei afirmaţii. Chiar dacă 
au existat încă de la Rusalii cîteva mii de oameni care au primit predicarea 
lui Petru, fruntaşii religioşi au privit cu indiferenţă şi superficialitate aceas
ta, considerînd că este doar o mişcare oarecare, comparabilă cu altele ante
rioare, care nu avea viitor. Conducătorii religioşi ai iudaismului nu au reali
zat decît mai tîrziu dimensiunea fenomenului creştin. 

Arestarea lui Petru în timp ce vorbea mulţimilor adunate la Templu, nu
mărul bărbaţilor care au crezut fiind aproape de 5 000, au grăbit clarificarea 
acestui aspect al separării. După cum se afirmă: Acesta a fost un moment no
tat'îtor, fiindcă aici începe falia dintre iudaismul oficial şi creştinismul tim
puriu, care va deveni mai tîrziu o prăpastie de nedepăşit.** Abia după ce 
Sanhedrinul le interzice să mai vorbească în Numele lui Isus, lucrurile încep 
să se limpezească, iar pe măsură ce Biserica predica şi accentua acest ade
văr se evidenţia treptat diferenţa dintre iudaism şi creştinism. Ulterior, cînd 
apostolii îl predicau pe Isus în Templu, în timp ce ar fi trebuit să fie în celu
la închisorii, fruntaşii religioşi au rămas înmărmuriţi şi nu ştiau ce să crea
dă despre apostoli. Ca urmare, pentru scurt t imp şi-au schimbat total poziţia 
la sugestia lui Gămăliei, care se bucura de respect (Fapte 5:38-39). Mesajul 
că Isus este Mesia lovea în cea mai de seamă doctrină a iudaismului şi deci 
evreii considerau că cea mai mare ofensă adusă acestei doctrine era prezen
tarea lui Isus, „ Tîmplarul din Nazaret", ca fiind Mesia.*** Acest lucru se 
poate observa în mai multe situaţii descrise în cartea Faptelor. 

Acuzaţia de bază adusă lui Ştefan a fost: In adevăr, l-am auzit zicînd că 

acest Isus din Nazaret va dărîma locaşul acesta şi va schimba obiceiurile 
pe care ni le-a dat Moise (Fapte 6:14), ceea ce însemna că Isus din Nazaret 
este Mesia. Cuvîntul de apărare al lui Ştefan a supărat asistenţa, dar ceea ce 
a scos din minţi auditoriul a fost afirmaţia: Au omorîtpe cei ce vesteau mai 
dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vîndut acum şi L-aţi omo
rît (Fapte 7:52), iar atunci cînd Ştefan a spus: Iată, văd cerurile deschise şi 
pe Fiul omului stînd în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început 
atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un 
gîtul asupra lui. L-au tîrît afară din cetate şi l-au ucis cu pietre (Fapte 
7:56-58). 

Reacţia conducătorilor religioşi faţă de ucenicii care declarau mesiani-
tatea lui Isus a fost deosebit de violentă şi a dus Ia dezlănţuirea primei per
secuţii împotriva ucenicilor. Deoarece această persecuţie a fost declanşată 
de către evrei şi nu de către puterea politică şi militară a Romei, putem spune 
că în realitate acesta a fost semnul vizibil al separării între cele două sisteme: 
iudaic şi creştin. Chiar dacă pentru restul Imperiului Roman confuzia între 
cele două sisteme s-a menţinut încă o perioadă de timp, în Ierusalim, Iudeea 
şi împrejurimi lucrurile erau clare. 

A doua delimitare clară a fost aceea a primirii neevreilor. Fără în
doială, un alt factor care a arătat delimitarea Bisericii Primare de iudaism a 
fost nu numai acceptarea neevreilor în sinul comunităţii creştine, ci şi faptul 
că Biserica vestea Evanghelia acestora în cultura lor. Problema acceptării 
neevreilor în Biserică avea să aprindă o controversă îndelungată, deoarece 
unii evrei creştini bine intenţionaţi se temeau să o rupă cu tradiţiile stră
vechi* Imediat ce vestea prezenţei lui Petru în casa lui Cornel iu s-a răspîn-
dit în Ierusalim, acesta a fost aspru criticat pentru faptul că a rupt barierele 
culturale evreieşti intrînd în casa unui necircumcis. Acest lucru era foarte 
grav în opinia multor evrei. Prozeliţii dintre neevrei erau acceptaţi dacă ve
neau în sînul comunităţii iudaice conformîndu-se acestora, dar în acest caz 
lucrurile erau diferite. Petru se dusese în casa Iui Corneliu, ba mai mult, a şi 
mîncat în casa acestuia. După ce relatează experienţa avută, Petru îşi întăreş
te mărturia sprijinindu-se pe cei şase fraţi care au participat Ia evenimentele 
respective. Concluzia comună a fost: Dumnezeu a dat, deci, şi Neamurilor 
pocăinţă, ca să albă viaţa (Fapte 11:18) 

- Delimitarea finală s-a p r o d u s atunci cînd evreii au î n c e p u t să ceara 
ucenicilor să păstreze şi vechile rînduieli iudaice. Doctrina creştină a sal
vării a fost vehement atacată de evreii deveniţi creştini. Aceştia nu puteau 
concepe că salvarea era posibilă Iară ca cineva să ţină Legea. Chiar dacă 
erau sinceri în credinţa lor, fuseseră crescuţi în ideologia Legii şi a tradiţii
lor iudaice, şi era o problemă reală pentru ei să trăiască în libertatea dată de 
Evanghelie. Circumcizia era în opinia unora esenţială pentru mîntuire, deoa-

* Willsam Carey Moore, editor, Studii biblice pentru şcoala duminicală. SMR, Wheaton, Illinois, 1982, p. 317. 
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18, cînd apostolul Pavel face pentru prima dată pasul.de a da ca învăţătură 
Cuvîntul lui Dumnezeu în locuinţa privată a unui om temător de Dumnezeu, 
nu numai în sinagogă. Deoarece erau mulţi evrei care nu primeau ceea ce 
s-a hotărît la Ierusalim, Pavel a făcut pasul decisiv şi a separat ucenicii de 
aceşti iudaizatori. Dar, fiindcă unii rămincau împietriţi şi necredincioşi şi 
vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la 
ei, a despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala 
unuia numit Tiran (Fapte 19:9) 

Elotărîrea cu care Biserica Apostolică a apărat simplitatea şi unicitatea 
Evangheliei în lupta cu cei care doreau un creştinism iudaizat este demnă de 
tot respectul. Nu există două feluri de Evanghelie şi nici două posibilităţi de 
mîntuire. Evanghelia trebuia acceptată aşa cum o prezentase Fiul lui Dum
nezeu, pentru ca toată cinstea, onoarea şi meritul să fie ale Lui. Dumnezeu 
este unul singur, şi El dă salvarea prin credinţă atît celor circumcişi, cît şi 
celor necircumcişi, prin harul Său. 

Del imi tarea de sp ir i t i sm 

în virtutea faptului că Isus Cristos este Domnul, El e Stăpînul lumii spiri
tuale, fie că vorbim de îngeri, fie că vorbim de demoni. Cînd Domnul Se afla 
în sinagoga din Capernaum, duhul cel rău a recunoscut că Domnul este Sfîn
tul lui Dumnezeu, iar după ce El a poruncit duhului rău să iasă din om şi du
hul s-a supus, reacţia oamenilor este descrisă astfel: Toţi au rămas înmăr
muriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: Ce este aceasta? O învăţătură no
uă! El porunceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi ele II ascul
tă! (Marcu 1:27). 

Iniţiind expansiunea misionară în teritoriile stăpînite de păgînism, era de 
aşteptat ca Biserica să se confrunte cu probleme spirituale dintre cele mai 
diverse, ca expresie a luptei spirituale. Nu numai delimitarea de iudaism se 
impunea, ci şi delimitarea de toate formele de manifestare ale spiritismului. 
Creştinismul adevărat este cu desăvîrşire opus spiritismului, indiferent de 
forma acestuia de manifestare. Dacă diavolul nu a reuşit să impună creştinis
mului barierele legalismului iudaic, a schimbat registrul tactic şi a încercat să 
folosească manifestările de putere a Duhului Sfînt pentru a crea o confuzie 
din care Biserica lui Cristos să nu-şi mai poată regăsi propria-i identitate. 

Dacă privim cu atenţie textul cărţii Faptelor Apostolilor, se poate observa 
că există nenumărate referiri la minunile, vindecările şi manifestările supra
naturale pe care Dumnezeu le făcea prin mîinile apostolilor. în realitate, El 
confirma mesajul predicat de apostoli, după cum scrie mai tîrziu şi scriitorul 
cărţii Evrei: în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi 

felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfint, împărţite după voia Sa! (Evrei 
2:4). Aici era un teren pe care se putea desfăşura diavolul, prin uneltele lui 
spiritiste şi demonice. Cei ce făceau vrăji, ghiceau, exorcizau, vorbeau cu 

rece aceasta era semnul legămîntului cu Avraam. Problema acesta nu a apă
rut decît atunci cînd unii dintre farisei s-au adăugat ucenicilor primind mesa
jul Evangheliei. Problema s-a acutizat o dată cu primele biserici înfiinţate de 
apostolii Barnaba şi Pavel şi a devenit explozivă după ce unii evrei deveniţi 
creştim au început să viziteze noile biserici dintre neevrei predicînd un creş
tinism iudaizat şi cerînd respectarea Legii. 

Este cert că, ascultînd predicarea lui Pavel din Antiohia Pisidiei, relatată 
în capitolul 13, evreii s-au simţit ofensaţi. Ceea ce Pavel spune în versetele 
40 şi 41 arată că ei şi-au manifestat vizibil nemulţumirea faţă de afirmaţia 
lui anterioară: Să ştiţi, deci, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păca
telor; şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi 
putut fi iertaţi prin Legea lui Moise (Fapte 13:38-39). Toată religiozitatea 
evreilor era pusă sub semnul îndoielii, iar lucrul acesta era în opinia lor o 
blasfemie. Pentru evreii din diaspora, faptul că Dumnezeu a dat şi neevreilor 
salvarea nu era atît de grav, dar că acest lucru se făcea fără Lege era mult 
prea mult pentru ei. Ca urmare, au aţîţat şi mobilizat mulţimile împotriva 
apostolilor (Fapte 13:50; 14:2,5,19; 17: 5,13) şi au dorit chiar expulzarea lui 
Pavel în mod oficial din Grecia (18:12-17). 

Textul biblic relatează despre venirea unor creştini din Iudeea care învă
ţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui 
Moise, nu puteţi Ji mîntuiţi ( l a p t e 15:1). în faţa acestei ofensive neaştep
tate, apostolii Pavel şi Barnaba au o poziţie fermă, avînd cu aceştia un viu 
schimb de vorbe şi păreri deosebite (Fapte 15:2). Nu ştim cît de viu a fost 
schimbul de vorbe, dar un lucru este înde-ajuns de clar: era o problemă foar
te serioasă, care necesita trimiterea unei delegaţii la ierusalim pentru a se 
stabili care este poziţia creştină faţă de Lege. 

Primul Sinod al Bisericii creştine a analizat, sub călăuzirea Duhului Sfînt, 
luările de poziţie ale celor care susţineau impunerea Legii. Textul biblic spu
ne: Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis 
că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, şi să li se ceară să păzească 
Legea lui Moise (Fapte 15:5). Reacţia şi cuvîntarea lui Petru sunt realmente 
demne de un apostol: După ce reaminteşte că Dumnezeu l-a desemnat să 
deschidă drumul Evangheliei către neevrei, el recunoaşte o realitate ignora
tă: Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul ucenici
lor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? Ci cre
dem că noi, ca şi ei, suntem mîntuiţi prin harul Domnului Isus (Fapte 15: 
10-11). în acest mod, Sinodul de la Ierusalim a reaşezat lucrurile în matca 
lor firească şi a reafirmat faptul că salvarea este darul Iui Dumnezeu şi nu e 
legată de respectarea Legii, ci de credinţa în Isus. Apostolii şi Biserica în
treagă s-au delimitat astfel de orice încercare de a iudaiza creştinismul şi de 
a-1 transforma într-o anexă a iudaismului. 

Materializarea în teritoriu a acestei hotărîri o găsim relatată în capitolul 

http://pasul.de
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morţii aveau aparent acoperire. Oamenii au fost dintotdeauna fascinaţi de lu
mea spirituală şi manifestările ei. într-un sistem religios ca cel antic, în care 
zeităţile nu se manifestau niciodată, ci doar omul împlinea ritualul, orice 
manifestare supranaturală era legată de aceste zeităţi, care în realitate erau 
diferiţi demoni şi nu aveau nimic de-a face cu morala şi Adevărul lui Dum
nezeu. Toate erau duhuri înşelătoare care foloseau dragostea omului pentru 
putere, faimă şi mîndrie personală. 

Intrînd în teritoriul întunericului păgîn ca stindard al Adevărului şi Lumi
nii, Biserica s-a angajat în cel mai crunt război: războiul spiritual. Relatarea 
biblică ne prezintă patru dintre cele mai populare şi mai de succes forme de 
manifestare ale spiritismului: vrăjitoria, profeţia falsă, ghicirea şi exorcizarea. 

Vrăj i toria. T'recînd la cea de a treia treaptă geografică a predicării Evan
gheliei, adică Samaria, textul biblic spune: Noroadele luau anunţe cu un 
gînd ia cele spuse de Filip, cînd au auzit şi au văzut semnele pe care le 
făcea. Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate, şi scoteau mari ţi
pete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi (Fapte 8:6-7). Dar în acel 
oraş era şi un vrăjitor numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el 
vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei Toţi, de la mic pînă la ma
re, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau: Aceasta este puterea lui Dumne
zeu, cea care se numeşte mare. Oamenii erau înşelaţi de acest şarlatan 
deghizat într-un serv a! lui Dumnezeu. însuşi faptul că, văzînd semnele şi 
minunile făcute de adevăratul Dumnezeu prin mîinile lui Filip, a fost gata să 
se prefacă a fi un ucenic al lui Cristos pentru a primi şi el acea putere, l-a 
demascat. Pentru el nu exista decît interesul de a folosi puterile spirituale ca 
să se înalţe pe sine. 

Aparent, strategia lui a dat roade şi a fost botezat, dar în ceea ce-l priveşte 
pe Simon problema lui nu era rezolvată, el nu primise acea putere. Fiind mai 
mult decît uimit de faptul că Duhul Sfînt era dat prin punerea mîinilor şi 
neînţelegînd semnificaţia spirituală a acestui fapt, a dorit să cumpere darul 
lui Dumnezeu dat tuturor celor care credeau în Evanghelie. Petru l-a mustrat 
aspru, delimitîndu-se de tot ceea ce făcea el. Toate manifestările sale minci
noase au fost demascate, iar samaritenii au putut înţelege care erau în reali
tate minunile lui Dumnezeu. Biserica creştină trebuie să condamne totdeau
na astfel de practici. 

Profeţ ia falsă asociată eu vră j i tor ia . Prima călătorie misionară a apos
tolilor Barnaba şi Pavel ne arată o puternică confruntare spirituală cu profe
tul mincinos, vrăjitorul numit Bar-lsus sau Elima. Acesta, potrivit textului, 
le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă (Fapte 13: 
8). Reacţia apostolului Pavel a fost categorică şi imediată: Atunci Saul, care 
se mai numeşte şi Pavel, fund plin de Duhul Sfînt, s-a uitat ţintă la el şi a 
zis: Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, Jiul dracului, vrăjmaş 
al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strîmbi căile drepte ale Dom-

nulul? (13:9-10), clarificînd multe lucruri pentru dregătorul roman care a 
văzut ce se întîmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului. 
Delimitarea de vrăjitoria şi profeţia falsă a lui Elima era ceva ce se impunea 
în acest context, cu atît mai mult cu cît acest evreu apostat uza, probabil, de 
terminologia iudaică regăsită în mare parte şi în mesajul creştin. 

Spiritiştii gen Elima care impresionează oamenii împletind miracolele cu 
profeţii care uneori se adeveresc nu au nimic de-a face cu Dumnezeu şi cu 
Adevărul Său. Acesta este principalul motiv pentru care Pavel l-a numit pe 
Elima „fiul dracului", indicînd sursa puterii şi înţelepciunii sale. 

G h i c i r e a . Cea de a treia formă de manifestare a spiritismului, ghicirea, o 
întîlnim în Filipi. Aici era o sclavă care ghicea pentru a aduce cîştig stăpînu-
lui ei. Ea avea un duh de ghicire (al lui Piton) care-i dezvăluia lucrurile as
cunse. Ea mergea după apostoli şi striga: Oamenii aceştia sunt robii Dum
nezeului Cel Preaînalt, şi ei vă vestesc calea mîntuirii (Fapte 16:17). Era o 
cursă subtilă a diavolului întinsă apostolilor. Era un adevăr pe care femeia 
aparent „îl văzuse" datorită duhului, dar realitatea era că duhul care o pose
da era duşmanul Domnului. Lipsa de reacţie a apostolilor ar fi complicat şi 
mai mult lucrurile, în sensul că ei ar fi recunoscut ca valabilă acea formă de 
spiritism. Acceptarea mărturiei ei ar fi însemnat validarea formei respective 
de spiritism în ochii publicului. Pavel era obligat să demonstreze că sursa 
mărturiei femeii era un duh demonic, adversar Domnului. Chiar dacă în po
porul român sunt mii de ghicitoare, iar clericii ortodocşi nu se ridică împotri
va acestor practici, tot păgînism se numeşte. De altfel, Dumnezeu nu a per
mis niciodată ghicirea şi vrăjitoria. 

Exorcizarea. O altă formă de manifestare a spiritismului se găseşte la ca
pitolul 19, iar acţiunea se desfăşoară în Efes. Aici, Luca relatează despre 
existenţa unor exorcişti ambulanţi evrei care se ocupau cu exorcizarea celor 
stăpîn iţi de duhuri. 

Din nou, textul aminteşte minunile făcute de Dumnezeu prin mîinile lui 
Pavel: Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mîinile lui Pavel, 
pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri, care fuse
seră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile, şi ieşeau afară din ei duhurile 
rele (Fapte 19:11-12), pentru ca imediat să intre în scenă aceşti exorcişti. 
Existenţa acestei practici în rîndul evreilor este veche, şi chiar Domnul Isus 
face referire la faptul că unii evrei scoteau demoni: Luca 11:14-23. Ca şi în 
cazul lui Simon, fiii lui Sceva nu manifestau interes pentru învăţătura spiri
tuală şi morală a Domnului Isus. Credinţa lor era una teoretică, ce avea doar 
interesul puterii manifestate. Ei nu s-au întors la Dumnezeu şi nu L-au pri
mit pe Domnul Isus renunţînd la viaţa păcătoasă. Prin urmare, n-au căutat 
iertare şi împăcarea cu Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus. Uzînd de 
Numele lui Isus, au încercat să facă ceea ce făcea Dumnezeu prin mîinile lui 
Pavel, dar ceea ce s-a întîmplat nu mai necesită comentarii: Şi omul, în care 
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era duhul cel rău, a surit asupra lor, i-a biruit pe amîndoi şi i-a schingiuit 
în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea (Fapte 19:16). Urmarea 
acestui incident a fost faptul că lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, 
de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele 
Domnului Isus era proslăvit (Fapte 19:17). Valoarea cărţilor folosite de spi-
ritiştii care au crezut în Domnul Isus după această întîmplare a fost evaluată 
la 50.000 de monede de argint. Biserica Apostolică a arătat astfel că Dum
nezeu nu are nimic de-a face cu exorcizările prin formule sau bolboroseli. 
Singura exorcizare adevărată este aceea prin invocarea Numelui lui Cristos. 

în cel mai categoric mod, Dumnezeu nu permite nici o formă de spiritism, 
indiferent cum s-ar numi aceasta sau ce scuză s-ar invoca. înainte de a intra 
în Canaan, Dumnezeu porunceşte stîrpirea oricărei forme de spiritism: Să 
nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, ni
meni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al 
viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce chea
mă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci 
oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi, din prici
na acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău pe aceste Neamuri 
dinaintea ta (Deuteronom 18:10-12) Porunca a fost şi este valabilă pentru 
toţi aceia care vor să fie plăcuţi lui Dumnezeu. Dependenţa de El se mani
festă prin încrederea în controlul Său asupra istoriei şi a evenimentelor. Un 
credincios adevărat nu are nevoie de ghicitori sau vrăjitori pentru a şti ce se 
întîmplă, pentru el este suficient faptul că Dumnezeu e suveran. 

D e l i m i t a r e a de ido latr ie 

Aşa cum s-a putut vedea, dorinţa apostolilor şi a Bisericii Primare de a păs
tra învăţătura curată şi de a se delimita de orice sincretism religios a fost o pre
ocupare de căpătîi. Cristos este Unic, e Dumnezeu, este Duh şi Adevăr. Ace
eaşi dorinţă de a rămîne fideli lui Dumnezeu s-a manifestat şi în ceea ce pri
veşte închinarea. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se 
închine în duh şi în adevăr (loan 4:24), îi spune Domnul Isus samaritencei. 

Nu se poate trece peste faptul că Biserica Apostolică s-a delimitat cate
goric de idolatrie, aşa cum nu se poate omite faptul că în Biserica Apostolică 
nu s-au folosit nici un fel de imagini: icoane sau statui. Asupra acestui aspect 
voi reveni la cronologia „încreştinărilor". Totuşi, cînd spunem idolatrie nu 
trebuie să avem în minte neapărat numai nişte imagini, ci orice fel de închi
nare adusă altcuiva decît lui Dumnezeu. în realitate, idolatria este „curvie" 
spirituală, după cum spune Biblia în nenumărate rînduri. Dar ei n-au ascul
tat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat 
înaintea (or. în curînd s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii 
lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei (Judecători 2:17). Lu
crurile acestea ţi se vor întîmplă, pentru că ai curvit cu Neamurile, pentru 

că te-ai spurcat cu idolii lor (Ezechiel 23:30). Nu te bucura Israele, nu te 
veseli, ca popoarele, pentru că ai curvit, părăsind pe Domnul (Osea 9:1). 
Nu cred că mai este nevoie de alte comentarii, ci doar să mai amintesc ce 
spune apostolul Pavel: V-am scris în epistola mea să n-aveţi nici o legătură 
cu curvarii. Insă n-am înţeles cu ctirvarii lumii acesteia sau cu cei lacomi 
de bani sau cu cei răparefi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci 
ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături 
cu vreunul care, măcar că îşi zice frate, totuşi este curvar sau lacom de 
bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau răpareţ; cu un 
astfel de om nu trebuie nici să mîncaţi (1 .Corinteni 5:9-11). Afirmaţia apos
tolului este mai mult decît edificatoare. 

A adopta practici religioase din alte religii sau a „încreştina" ceremonia-
luri şi ritualuri păgîne este idolatrie crasă. Practicile spiritiste amintite mai 
sus: vrăjitoria, ghicirea, profeţia falsă şi exorcizarea prin formule şi incanta
ţii sunt toate elemente idolatre, dar idolatria nu se limitează doar la practici
le spiritiste sau ia închinarea la imagini şi nici nu se opreşte aici. în acest 
sens, textul biblic spune: Suflete preacurvarel Nu ştiţi că prietenia lumii 
este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se 

face vrăjmaş cu Dumnezeu (lacov 4:4). Acest pasaj nu trebuie înţeles în 
sens extremist. Biblia nu spune ca omul să nu mai aibă relaţii de prietenie 
sau să se închidă undeva departe de oameni, în singurătate sau izolare. „Prie
tenia lumii" de care vorbeşte versetul se referă la lume ca sistem păcătos şi 
idolatru care L-a respins pe Dumnezeu şi în care contează numai pofta şi 
plăcerea individului. Apostolul loan spune: Nu iubiţi lumea, nici lucrurile 
din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci 
tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii 
nu este de la Tatăl, ci din lume (1 .loan 2:15-16). Lumea la care se referă pa
sajul biblic este lumea fără Dumnezeu; e o lume hedonistă, a plăcerilor car
nale, a poftelor animalice, a mîndriei fără limite, a laudelor de tot felul, a 
minciunii şi urii, a şovinismului şi violenţei, a prefăcătoriei şi discordiei ma
nifestate de cele mai multe ori în „haine" religioase, la aceasta se referă pa
sajul. „Prietenia lumii" înseamnă a te modela după sistemul de valori a! 
acestei lumi şi nu după sistemul de valori dat de Dumnezeu. 

Se cuvine doar să amintim că Biserica Apostolică s-a delimitat de tot ceea 
ce era contrar învăţăturii iui Dumnezeu, dar se manifesta în termeni religi
oşi, şi, mai mult, nu a practicat închinarea la vreo persoană. în special apos
tolii nu au permis nimănui să li se închine. Mărturie stau textele biblice asu
pra cărora de asemenea voi reveni cînd voi trata închinarea la sfinţi. Mai în-
tîi, este vorba de Petru: Cînd era să intre Petru, Corne/iu, care-i ieşise îna
inte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat şi 
a zis: Scoală-te, şi eu sunt om! (Faptei 0:25-26). Petru nu a acceptat gestul 
Iui Corneliu de a i se închina, ştiind că închinarea este numai pentru Dumne-
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zeu. Ei nu a dorit să inventeze o distincţie între închinare şi venerare pentru 
a primi ceea ce făcea Cornel iu. El a ştiut că este un păcătos iertat prin har, 
un om de aceeaşi natură ca şi Corneliu, un serv al lui Cristos, şi aşa dorea să 
rămînă. 

Al doilea exemplu este dat de apostolii Barnaba şi Pavel, relatat în Fapte, 
capitolul 14:8-18. La vederea unei vindecări care s-a făcut prin mijlocirea lui 
Pavel, mulţimile din Listra au început să-i venereze pe cei doi apostoli, do
rind să li se închine, obişnuite fiind cu închinarea politeistă la zei. Deoarece 
nu au acceptat să li se aducă această închinare, Barnaba şi Pavel au fost alun
gaţi din Listra cu concursul evreilor invidioşi pe succesul mesajului aposto
lilor, întîmplarea aceasta arată subtilitatea şi multitudinea metodelor folosite 
de diavol pentru a lovi lucrarea lui Dumnezeu sau pentru a întinde capcane 
în care să fie atraşi creştinii adevăraţi pentru a comite unele păcate, în apa
renţă inocente, dar care lovesc direct în autoritatea lui Dumnezeu. Cinstea şi 
jertfele pe care listrenii au vrut să le aducă apostolilor se cuveneau numai lui 
Dumnezeu, şi apostolii au arătat aceasta, chiar cu preţul unei grave ofense 
adusă celor ce i-au onorat atît de mult, încît erau gata să-i divinizeze. Că lis
trenii s-au simţit jigniţi, deoarece li s-a refuzat această cinstire pe care do
reau să o aducă apostolilor, o dovedeşte lipsa lor de reacţie faţă de evreii ve
niţi din Antiohia şi Iconia pentru a blama lucrarea apostolilor! 

Extragerea principiilor biblice care stau la temelia Bisericii Apostolice 
aşa cum le prezintă cartea Faptelor ne readuce în memorie intenţia lui Dum
nezeu pentru Biserica Sa. în fapt, aceste principii esenţiale definesc un grup 
de oameni ca fiind Biserica Sa răscumpărată. Problema de căpătîi, o dată ce 
am extras aceste principii, este aceea a studia modelele de biserici locale 
prezentate de Faptele Apostolilor şi modul în care aceste biserici, exprimînd 
aceste principii, au dezvoltat, sub călăuzirea Duhului Sfînt, principiile de 
funcţionare care să dea posibilitate bisericilor locale să-şi împlinească misi
unea încredinţată. 

Principi i de funcţ ionare în Biserica Apostolică 
Principiile de funcţionalitate ale Bisericii Apostolice sunt acele principii 

dezvoltate în perioada apostolică, sub călăuzirea Duhului Sfînt, în cadrul 
primelor biserici locale înfiinţate. Prin intermediul acestor principii de func
ţionalitate, Duhul lui Dumnezeu a dat primelor biserici locale liniile gene
rale prin carepot să-şi îndeplinească cele două funcţii existenţiale. Unele 
dintre aceste principii de funcţionalitate s-au cristalizat în Ierusalim, altele 
în celelalte biserici locale înfiinţate între neevrei şi amintite în Fapte sau în 
epistole. 

Fiind o carte descriptivă, Faptele relatează evenimentele din punct de ve
dere istoric, însă sub iluminarea Duhului Sfînt creştinii pot extrage acele 
principii care să asigure funcţionalitatea unei biserici locale, indiferent de 

timpul, cultura sau locul unde se află. Aşa cum scopul şi misiunea Bisericii 
rămîn eterne şi neschimbate indiferent de împrejurări şi definesc o adunare 
ca fiind biserica lui Cristos, tot aşa principiile de funcţionalitate rămîn ne
schimbate şi permit unei adunări locale de credincioşi să funcţioneze şi să se 
manifeste ca biserică a lui Cristos, 

C o n d u c e r e a în ech ipă 

Nici unul dintre cei doisprezece apostoli nu poate fi indicat ca fiind supe
rior celorlalţi. Cu toate că Petru este purtătorul de cuvînt al apostolilor şi a 
avut onoarea de a primi „cheile", aceasta nu înseamnă că el avea întîietate 
în decizii. Cîteva versete demonstrează că în realitate apostolii formau o 
echipă de conducere operativă, care pentru hotărîri mai importante solicitau 
întreaga adunare, cum este cazul primei crize din Biserică. Atunci cei dois
prezece, după o discuţie în prealabil, au adunat mulţimea ucenicilor (Fapte 
6:2) şi au propus o soluţie de rezolvare a crizei. Mai mult, Fapte 8:14 con
firmă faptul că nimeni nu era socotit mai mare între apostoli. Cînd apostolii 
aflaţi la Ierusalim au auzit că Samaria a primit Cuvîntul, versetul spune că 
apostolii au trimis la ei pe Petru şi loan. Echipa a trimis doi reprezentanţi, 
dar în realitate nici o echipă nu-şi poate trimite superiorul. Cînd Saul a venit 
în Ierusalim, după convertirea sa, el a fost prezentat de Barnaba apostolilor 
(Fapte 9:27), nu unui apostol anume. 

Există şi alte exemple din care se poate vedea că biserica din Ierusalim era 
condusă de o echipă formată din apostoli. Cu ocazia sinodului de la Ierusa
lim, textul ne spune ca această echipă s-a lărgit prin cooptarea unor noi mem
bri numiţi prezbiteri, probabil aleşi de biserică. Acest principiu al conducerii 
în echipă îl regăsim la toate bisericile locale pe care le aflăm în Fapte. 

Divers i f i carea slujirii 

Fiind prima biserică înfiinţată, biserica din Ierusalim nu a avut un exem
plu anterior de biserică locală în ceea ce priveşte o anumită organizare sau 
slujire. Aceste elemente trebuiau create pe măsura creşterii numerice, a ne
cesităţilor apărute. 

Cu toate că factorul decizional se manifesta democratic, apostolii erau 
consideraţi pe bună dreptate ca fiind liderii bisericii. Ei aveau rolul principal 
în predicare şi învăţătură, iar biserica creştea numeric substanţial, de vreme 
ce la un moment dat erau aproape cinci mii de bărbaţi. Folosinţa în comun a 
bunurilor materiale implică nu numai responsabilităţi în plus, ci şi existenţa 
unor persoane care să se ocupe de această activitate. Creşterea numărului ce
lor care foloseau în comun bunurile materiale a generat greutăţi, pentru ca în 
final să ducă la starea de nemulţumire a unui segment din adunare. 

Cei doisprezece apostoli au adunat biserica şi au propus instituirea unor 
noi slujitori pentru biserică, care să aibă responsabilitatea administrării bu-
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nurilor materiale. Aşa s-a ajuns la alegerea primilor şapte diaconi ai bisericii. 
Este prima referire la un alt gen de slujitori ai Bisericii în afara apostolilor. 
Luînd ca punct de referinţă ceea ce se spune în versetului 2, adică: Nu este 
potrivit pentru noi să lăsăm Cuvîntul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 
putem trage concluzia că avem de-a face cu două domenii de slujire în bise
rică: o slujire spirituală şi una administrativă. Trebuie făcută remarca că slu
jirea celor şapte a fost ceva temporar, deoarece Luca îi nominalizează ceva 
mai tîrziu pe Ştefan şi pe Filip ca fiind angrenaţi în lucrarea spirituală de 
predicare. 

Plura l i ta tea s lu j i tor i lor spir i tual i 

Ieşind din sfera celor doisprezece apostoli şi discutînd despre prima bise
rică de pe teritoriul neevredor, putem remarca pentru prima dată existenţa 
unor profeţi şi învăţători: In Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi 
învăţători (Fapte 13:1). Nu se ştie cu exactitate dacă toţi erau profeţi şi în 
acelaşi t imp învăţători, sau unii erau profeţi, iar alţii învăţători. Ceea ce tre
buie să remarcăm însă nu este faptul că existau mai mulţi lideri, deoarece şi 
în Ierusalim erau mai mulţi apostoli, ci faptul că pentru prima dată avem 
de-a face cu două categorii de slujitori spirituali: profeţi şi învăţători. Fără 
îndoială, Antiohia a devenit un puternic centru de învăţătură, iar un timp a 
devenit centrul de greutate în ceea ce priveşte activitatea misionară. 

Acest principiu al pluralităţii liderilor spirituali îl sesizăm pentru prima 
dată şi la biserica din Ierusalim cu ocazia primului sinod al Bisericii creştine. 
Textul biblic ne spune că apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă (Fapte 
15:6). Aceasta demonstrează că principiul pluralităţii slujitorilor spirituali 
nu a fost unul izolat, ci el se regăseşte la toate bisericile creştine locale. 

Trimi terea m i s i o n a r i l o r 

Este fără îndoială un principiu foarte important, fiind legat direct de misi
unea Bisericii. Ori de cîte ori se vorbeşte despre misiunea bisericii locale se 
face trimitere la acest pasaj din Fapte, care relatează felul în care Duhul Sfînt 
a determinat trimiterea misionarilor: Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, 
Duhul Sfînt a zis: Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucra
rea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus 
mîinile peste ei şi l-au lăsat să plece (13:2-3). Practic, în acest mod Dum
nezeu a iniţiat prima călătorie în scop misionar. 

Prin aceasta, Dumnezeu arată că responsabilitatea validării şi trimiterii mi
sionarilor chemaţi de El la vestirea Evangheliei aparţine unei biserici locale, 
nicidecum a unui bord sau altui gen de organizaţie creştină. La întoarcere, 
apostolii au prezentat bisericii un raport amănunţit privind modul în care 
Dumnezeu a lucrat prin ei. Ajungînd în acest punct, trebuie să observăm un alt 
principiu care va juca un rol deosebit de important in istoria Bisericii creştine. 
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A u t o n o m i a B i s e r i c i i l o c a l e 

Formularea şi declararea acestui principiu este destul de sensibilă în zilele 
noastre, cînd în realitate majoritatea Bisericilor au structuri ierarhice care 
hotărăsc ce să facă bisericile locale. Doresc să precizez faptul că acest prin
cipiu nu are de-a face cu autonomia, deoarece o biserică nu poate 11 autono
mă atît t imp cît depinde de Dumnezeu, ci este vorba de capacitatea de auto
guvernare şi de a lua decizii pe baza călăuzirii Duhului Sfînt şt în conformi
tate cu principiile biblice. 

Ca urmare a faptului că Dumnezeu binecuvînta într-un mod deosebit lu
crarea din Antiohia, biserica din Ierusalim l-a trimis pe Barnaba în Antiohia. 
Acest fapt poate stîrni Ia un moment dat ideea, susţinută de Bisericile istori
ce, că Ierusalimul era privit ca fiind superior Antiohiei şi că în esenţă Barna
ba nu a făcut altceva decît să ţină sub control noua mişcare religioasă din 
Antiohia. Acelaşi argument pare a 11 susţinut şi de vizita iui Petru şi loan la 
Samaria relatată în Fapte 8:14-25. Dacă ar fi aşa, susţinătorii creştinismului 
structurat piramidal într-o ierarhie centralizată ar avea un solid argument 
biblic. Dar lucrurile nu stau aşa decît Ia prima vedere. 

Luca relatează aceste lucruri cu un alt scop. Petru şi l o m au plecat la Sa
maria în virtutea faptului că Petru a fost investit cu „cheile împărăţiei", adi
că cu responsabilitatea deschiderii „uşilor" Evangheliei pentru evrei, sama-
riteni şi neevrei. Acest fapt arăta unitatea spirituală a Bisericii Universale a 
iui Cristos. între evrei şi samariteni exista o veche dispută referitoare la locul 
de închinare (loan 4). Prezenţa apostolilor Petru şi loan trebuia să înlăture 
pericolul perpetuării acestei dispute şi formarea unei Biserici distincte a 
samaritenilor. Ei trebuiau să înţeleagă că sunt mădulare ale aceluiaşi Trup şi 
că aparţin deopotrivă lui Cristos. Această interpretare a vizitei fui Petru şi 
loan în Samaria se regăseşte la mai mulţi comentatori biblici. Dumnezeu a 
dorii să unească credincioşii samariteni. cu Biserica originală a evreilor din 
Ierusalim. El nu a dorit două biserici care să perpetueze diviziunea existen
ta de secole* Sau: Samaritenii, de partea lor, au trebuit să se supună apos
tolilor din Ierusalim... au fost făcuţi să-şi recunoască dependenţa de Ierusa
lim, prima dală prin perioada de aşteptare, apoi prin gestul vizual şi fizic al 
punerii manilor în public şi identificarea lor cu apostolii din Ierusalim. în
delunga repudiere a Ierusalimului trebuia să ia sftrşit.** Nu spiritul superi
orităţii a determinat venirea lui Petru şi loan în Samaria, ci spiritul unităţii 
creştine a tuturor credincioşilor în Trupul lui Cristos care este Biserica Sa 
universală. 

La fel au stat lucrurile cînd a venit şi Barnaba din Ierusalim la Antiohia 
ca urmare a faptului că mulţi oameni din Antiohia au primit Cuvîntul şi ves
tea a ajuns la apostoli, Ceea ce interesa biserica din Ierusalim nu era să i se 

* Warreri W. Wiersbe. The BlbleExposiwm Commentary, Chariol Victor Publishing, Colorado Springs, Voi. I, p 436. 
" Oavid Gooding, ap. cit. Voi. 1, p. 166. 
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recunoască statutul superior, ci acurateţea învăţăturii creştine din Antiohia, 
de aceea Barnaba nu a fost trimis în Antiohia pentru a da directive sau pen
tru a verifica din perspectiva unui superior. Interesant este faptul că Barnaba 
nu s-a întors imediat Ia Ierusalim pentru a „raporta" cele văzute, ci a rămas 
angrenat în lucrarea din Antiohia. Probabil pentru el, care era din Cipru, 
obişnuit cu grecii, atmosfera de reală libertate de exprimare în Domnul l-a 
atras mai mult decît rigiditatea iudaică a Ierusalimului. 

In acelaşi context, trebuie făcută precizarea că în urma discuţiilor cu iuda-
izatorii veniţi din Iudeea, apostolii Barnaba şi Pavel împreună cu alţi fraţi 
s-au dus la Ierusalim pentru ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri 
(Fapte 15:2). Astfel, se poate observa că ei au participat la discuţiile care au 
avut loc. Rezultatul acestui prim sinod al Bisericii creştine a fost o scrisoare 
adresată adunării din Antiohia şi faptul că Iuda şi Sila au venit personal pen
tru a întări şi a îndemna pe fraţi. Scrisoarea trimisă bisericii din Antiohia nu 
conţine nişte directive din partea superiorilor, ci doar nişte indicaţii generale 
pe care biserica din Antiohia să Ie urmeze în spiritul învăţăturii Mîntuitoru-
lui. Sub călăuzirea Duhului Sfînt, Sila a rămas să lucreze în Antiohia. Chiar 
şi acest fapt certifică ideea că nu exista un sistem ierarhic care trebuia res
pectat cu stricteţe. 

Dacă biserica din Ierusalim ar fi fost superioară celei din Antiohia, ar tre
bui să ne întrebăm de ce Dumnezeu Şi-a trimis slujitorii în lucrarea misio
nară printre neevrei fără a face lucrul acesta prin intermediul bisericii din Ie
rusalim. Este cert că Dumnezeu ne învaţă faptul că bisericile locale sunt au
tonome în funcţionalitatea lor, ele depinzînd numai de Dumnezeu. Fiecare 
biserică locală trebuie să-şi îndeplinească funcţiile existenţiale conform 
principiilor de funcţionalitate date de Dumnezeu prin Duhul' Său, alegînd 
cele mai bune căi şi metode de lucru specifice contextului în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea. 

P u r i t a t e a m o r a l ă 

Necunoscut în lumea păgînă, acest principiu se dorea a fi un pas înainte 
făcut de Biserică, în sensul purităţii morale. în lumea greacă, imoralitatea 
sexuală era un fapt normal, avînd în vedere că toate zeităţile adorate de greci 
erau implicate în aşa-zisele scandaluri sexuale legate de infidelitate şi incest. 
Se pune întrebarea: Cum putea fi un popor, care avea asemenea divinităţi, în 
ce priveşte moralitatea? 

Lucrurile sunt fundamental schimbate în creştinism. învăţătura creştină 
aduce în prim-plan puritatea morală a credincioşilor. Dumnezeu este un 
Dumnezeu sfînt şi moral, iar cei ce cred în El nu pot fi altfel, cu atît mai mult 
cei care şi slujesc în Numele Lui. Dumnezeu îi cheamă pe credincioşi la 
sfinţenie în virtutea faptului că El este sfînt: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfînt. 
(Levitic 19:2), poruncind în decalog: Să nu preacurveşti. Trupul unui cre-

dincios este proprietatea lui Dumnezeu prin răscumpărarea lucrată de Fiul 
Său. Prin urmare, imoralitatea sexuală este un păcat foarte grav: 1 .Corinteni 
6:18-19, Respingerea acestei învăţături înseamnă respingerea lui Dumne
zeu. Chiar dacă pasajul face referire numai la aspectul sexual al imoralităţii, 
morala creştină nu se opreşte aici, ci se răsfrînge asupra vieţii întregi şi face 
din puritatea morală, în toate formele ei de manifestare, un principiu biblic 
valabil pentru toţi cei ce sunt creştini: Iată, deci, ce vă spun şi mărturisesc 
eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc paginii, în deşertăciunea gîn-
durilor lor, avînd mintea întunecată, fund străini de viaţa lui Dumnezeu, 
din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au 
pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrînare şi săvîrşesc cu lăcomie 
orice fel de necurăţie (Efeseni 4:17-19). Dar acum lăsaţi-vă de toate aces
te lucruri: de mînie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşi
noase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît 
v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul 
cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut 
(Coloseni 3:8-10). 

N e a m e s t e c u l Bisericii în politică 

Relatarea lui Luca din Fapte dezvăluie acest lucru. Principiul este afirmat 
de însuşi Mîntuitorul, în două situaţii diferite în care a fost determinat să-Şi 
precizeze poziţia. 

Prima situaţie o găsim după intrarea triumfală în Ierusalim, cînd s-a cău
tat motivul politic de a-L acuza în faţa autorităţilor romane. Răspunsul Său 
la întrebarea dacă se cuvine ca evreii să plătească tribut romanilor a fost: 
Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu (Luca 20:25), răspuns pe cît de înţelept, pe atît de clar. 

A doua situaţie este prezentată de Evanghelia după loan. Fiind dus ja Pilat 
pentru interogatoriu, acesta L-a întrebat pe Domnul Isus: Eşti Tu Împăra
tul Iudeilor? Răspunsul a fost: împărăţia Mea nu este din lumea aceasta 
(loan 18:33-36) 

Fapte 17:5-8 readuce acest principiu în actualitate. Apostolii sunt acuzaţi 
de faptul că s-ar amesteca în politică şi că ar dori instaurarea unei alte stăpî-
niri. Scopul acuzatorilor era acela de a demonstra că cei ce predică Evanghe
lia lui Isus Cristos sunt de fapt duşmani ai Imperiului Roman, ceea ce ar fi 
fost foarte grav. Nu ni se mai relatează ce s-a întîmplat în continuare, dar 
faptul că Iason şi ceilalţi fraţi arestaţi au fost eliberaţi demonstrează falsita
tea acuzaţiilor. 

Principiul neamestecului Bisericii în politica Statului este confirmat şi de 
poziţia Bisericii faţă de sclavie. Niciodată mesajul etic creştin nu s-a ridicat 
împotriva acestei stări de lucruri, dar nu datorită faptului că sclavia ar fi fost 
un lucru bun, ci pentru că a aborda problema sclaviei aducea Biserica în situ-
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aţia de a se ridica împotriva orânduirii statale îngăduite de Dumnezeu. De 
altfel, creştinismul a cîştigat bătălia cu sclavia, desfiinţînd-o din interior prin 
învăţătura dată stăpînilor de sclavi care deveneau creştini, cum este cazul lui 
Filimon, şi nu prin forţa armelor sau a mijloacelor politice. Mesajul Evan
gheliei creştine nu trebuie să fie niciodată o chemare adresată poporului la 
revoltă împotriva stăpînirii sau să facă uz de jocuri politice murdare. 

U n i t a t e a d o c t r i n a r ă a B i s e r i c i i 

Epistola către efeseni etalează în mod magistral principiul unităţii Trupu-
lui lui Cristos, indiferent de naţionalitate sau apartenenţa la Legea lui Moise. 
Este un principiu amintit sumar şi în Epistolele către galateni şi coloseni, dar 
aici e prezentat detaliat, ca rezultat al jertfei lui Cristos ce a surpat zidul ce 
despărţea evreii de neevrei, aducînd mesajul păcii prin cruce. Unitatea Bise-
ricii lui Cristos rezultă din faptul că e Trupul spiritual al acesteia, El fiind 
Capul. Există un singur Dumnezeu, un singur Duh, un singur Botez, un sin
gur Trup. Chiar dacă Domnul Isus a dat mai multe feluri de slujitori spiritu
ali, scopul este acelaşi: desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:12). Unitatea acestor biserici 
nu era dată de faptul că erau conduse de un conducător pămîntesc unic sau 
că erau subordonate unui singur centru ecleziastic mondial. Unitatea tuturor 
acestor biserici era dată de faptul că păstrau învăţătura dată de Domnul Isus 
Cristos, adevăratul Cap al Bisericii. 

C a r a c t e r u l s lu j i tor i lor bisericeşti 

Pasajul 1 .Timotei 3:1-7 redă calităţile slujitorului bisericesc. Dumnezeu 
doreşte slujitori credincioşi şi devotaţi. Nimeni nu poate fi investit într-o 
anume slujire spirituală dacă în prealabil nu îndeplineşte calităţile cerute de 
Dumnezeu prin Cuvîntul Său. Aceeaşi listă de calităţi se găseşte şi în episto-
la adresată de Pavel lui Tit, care slujea în Creta (Tit 1:5-9). Toate aceste cali
tăţi cerute liderului se pot extrage şi din învăţătura Domnului sau a celorlalţi 
apostoli. 

Versetul 2 din 1 .Timotei 3 spune: Dar trebuie ca episcopul să fie fără 
prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cin-
ste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Punctul de plecare este 
viaţa personală, care trebuie să fie de o înaltă ţinută etică şi morală. Liderul 
spiritual trebuie să fie exemplu pentru cei pe care-i călăuzeşte. Viaţa sa de 
familie trebuie să fie în bună rînduială şi curăţenie. Ea este dată ca termen 
de comparaţie: Căci dacă cineva nu ştie să-şi chinuiască bine casa lui, 
cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? (1 .Timotei 3:5). Liderul spiritu-
al trebuie să aibă un comportament exemplar în raport cu semenii, să aibă 
capacitatea intelectuală de-a face lucrarea Iui Dumnezeu cu toată responsa
bilitatea. 

Principiile calităţii liderului spiritual sunt valabile pentru toate bisericile 
locale. în Fapte 6, cînd au fost propuşi cei şapte diaconi, expresiile care in
cludeau toate calităţile din epistola către Timotei erau: vorbiţi de bine şi 
plini de Duh Sfint. Un lider care nu are autoritate morală şi nu este vorbit 
de bine nu va avea niciodată autoritatea necesară conducerii. 

C o n c l u z i i re fer i toare l a B iser ica A p o s t o l i c ă 

Prima remarcă a celui ce studiază Biserica Apostolică din Fapte este aceea 
că fundamentul dat de Dumnezeu Bisericii Sale este imuabil şi etern. Pe ei 
se clădeşte adevărata Biserică Creştină. Putem spune că, practic, Domnul 
Isus Cristos a spus Bisericii CE să facă, apos Dumnezeu prin intermediul 
Duhului Sfînt a direcţionat Biserica şi pe apostoli C U M să facă. Libertatea 
de exprimare dată de Duhul Sfînt nu se opreşte Ia o cultură sau mentalitate, 
şi de aceea Dumnezeu a dat în paralel şi principiile unei funcţionări în func
ţie de scopul Său şi misiunea Bisericii, oferind apostolilor şi tuturor celor ce 
vor crede prin cuvîntul lor uneltele de lucru valabile în orice cultură. Se 
remarcă două elemente: 

Unitatea în î n v ă ţ ă t u r ă . Unitatea în teologie este dată de ceea ce se pre
dică şi se afirmă. Nu se poate predica o altă Evanghelie a salvării în afara 
celei predicate de apostoli şi de Biserica Primară. Apostolul Pavel spune ca
tegoric că aşa ceva nu se poate. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt 
unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Cristos. 
Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovădu
iască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să 
fie anatema! (Galateni 1:7-8). Nu se poate creşte spiritual decît dacă cei ce 
primesc predicarea Evangheliei stăruie în învăţătura apostolilor, în legătu
ra frăţească, în frîngerea pîinii şi în rugăciuni, cum făceau primii creştini. 
Nimeni nu poate creşte spre desăvîrşire în alt mod. 

Propovăduirea apostolilor a fost unitară în teologie, indiferent de locul în 
care s-a vestit Evanghelia, indiferent de timp sau persoana care a vestit: E-
vanghelia. Acesta e primul element specific bisericilor din epoca apostolică. 

Divers i ta tea în metode. Unitatea în teologie este elementul comun al 
bisericilor locale din epoca apostolică, diversitatea metodelor folosite este 
elementul distinct al misiunii lor. Unitatea în teologie ţine de predicator şi 
mesajul său, iar diversitatea ţine de ascultători şi reiese din lucrarea de misi
une efectivă. Diversitatea metodelor este rezultatul adaptării culturale sau 
altfel spus adaptarea mesajului la ascultători. 

Dacă în cazul bisericii din Ierusalim am remarcat integrarea culturală a 
bisericii în sînul societăţii iudaice, o dată cu depăşirea graniţelor iudaismu
lui şi intrarea în lumea păgînă Biserica creştină a trebuit să se adapteze di
verselor culturi în care se predica mesajul Evangheliei. Chiar dacă adaptarea 
culturală nu o regăsim în predicarea şi manifestarea vreunei biserici locale. 
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spun susţinătorii tradiţiei bisericeşti. Aceasta este erezia care a distrus creş
tinismul apostolic. 

Biserica este creaţia lui Dumnezeu. Ea este desăvîrşit constituită de la 
început atît în structura ei, cît şi în menirea ei. Deoarece există un singur 
Dumnezeu, un singur Cap al Bisericii, un singur Mare Păstor, un singur 
Mare Preot, un singur Duh, o credinţă şi un singur botez, începînd cu ziua 
Cincizecimii a anului 33 avem un singur model de biserică: cel prezentat de 
Noul Testament. 

Odată cu trecerea timpului, păgînizarea Bisericii prin „încreştinarea" 
practicilor străine creştinismului apostolic au distrus puritatea ei. Nu putem 
vorbi de „încreştinarea" unor elemente păgîne tot aşa de uşor cum vorbim 
de schimbarea unei culori de vopsea. Dacă creştinismul în mijlocul căruia 
trăim este aşa cum este, totul se datorează acestor încreştinări aberante. So
luţia e totdeauna aceeaşi: întoarcerea la modelul Bisericii Primare. Biserica 
este poporul lui Dumnezeu care trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu cu 
metodele lui Dumnezeu, pentru ca toată gloria să fie a lui Dumnezeu. 

ci aparţine mai mult echipei misionare a apostolului Pavel, adaptarea cultu
rală este un principiu fundamental în dorinţa oricărei biserici locale de predi-
care a Evangheliei Ia un alt popor, într-o altă cultură sau chiar regiune. 

Domnul Isus este cel mai elocvent exemplu de adaptare a mesajului la as
cultători, cu toate că era aceeaşi cultură iudaică. La Marea Galileei, cînd a 
chemat primii ucenici, EI le-a vorbit acestora despre pescuit (Matei 4). La 
intrarea în Ierihon, după ce a stat de vorbă cu Zacheu, Domnul a spus pilda 
minelor sau polilor (Luca 19). La fîntîna lui Iacov, cînd S-a întîlnit şi a vor
bit cu femeia samariteancă, i-a vorbit acesteia despre apa vie (loan 4). Cu 
ocazia înmulţirii plinilor, mesajul Domnului a fost despre pîinea vieţii (loan 
6) v Exemple le ar putea continua. 

în mod cert, adaptarea culturală este o provocare în primul rînd pentru cel 
ce trebuie să predice, pentru că el, înainte de a putea face ceva eficient, tre
buie să-şi schimbe paradigmele gîndirii şi uneori chiar modul de viaţă, aşa 
cum a făcut apostolul Pavel, care a fost crescut ca fariseu conservator, dar a 
trăit o mare parte a vieţii în lumea greacă şi romană, predicînd Evanghelia. 
El este un exemplu de adaptare culturală, fiind cel care a spus despre sine: 
Cu iudeii, ni-am făcut ca un iudeu, ca să cîştig pe iudei; cu cei ce sunt sub 
Lege, ni-am făcut ca şi cînd aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub 
Lege), ca să cîştig pe cei ce sunt sub Lege; cu cei ce sunt fără Lege, m-am 
făcut ca şi cum aş fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o lege a lui 
Dumnezeu, ci sunt sub legea tui Cristos), ca să cîştig pe cei fără lege. Am 
fost slab cu cei slabi, ca să cîştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, 
oricum, să mînluiesc pe unii din ei (1 .Corinteni 9:20-22). Renunţarea la 
anumite forme de manifestare şi exprimare este ceva ce ţine de maturitate, 
înţelepciune şi sacrificiul de sine pentru înaintarea Evangheliei. Modul de 
viaţă al lui Pavel ca fariseu ar trebui să ne sugereze lupta pe care trebuia să 
o ducă cu sine, cu modul său vechi de viaţă, caracteristic fariseilor, pentru a 
putea fi şi trăi ca un grec sau barbar, cu toate că a fost învăţat să-i privească 
ca pe nişte păgîni. El spune: După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să 
plac tuturor, căutînd nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mîn
tuiţi (1 .Corinteni 10:33) 

Studiind principiile existenţei şi funcţionării Bisericii Apostolice din se
colul I, nu se poate să nu se ajungă la concluzia că este necesar ca fiecare 
generaţie de slujitori bisericeşti şi credincioşi să studieze modul în care 
Dumnezeu, prin Duhul Său, a călăuzit Biserica spre victorie. Nu vom putea 
recupera puritatea Bisericii Apostolice dacă principiile de bază şi cele de 
funcţionare ale bisericilor locale nu se vor regăsi în viaţa acestora, aşa cum 
se regăsesc ele în bisericile Noului Testament. 

Dacă avem în vedere că Noul Testament a fost scris în perioada aposto
lilor înţelegem că Biserica nu a fost niciodată în stadiul de „nedesăvîrşită" şi 
nici nu a avut nevoie de secole pentru a se perfecţiona spre desăvîrşire, cum 



Comunicarea şi transmiterea 
creştinismului apostolic 

In toate domeniile de activitate există două modalităţi de relatare şi transmi
tere a unor informaţii: prin scris sau prin viu grai. în contextul creştinismului 
se presupune că ar fi două căi: Biblia şi Tradiţia bisericească. Cînd spunem 
Tradiţie, în sens creştin, este necesar să facem precizarea că de obicei acest 
termen include pe nedrept atît tradiţia apostolilor, cît şi Tradiţia bisericească. 
Spun pe nedrept, deoarece acestea două nu se pot confunda, întrucît se referă 
ia două aspecte total diferite, pe care le voi lămuri în continuare. 

Spre deosebire de transmiterea scrisă care rămîne aşa cum a fost făcută, 
transmiterea orală permite modificări ale conţinutului prin adăugare sau 
omitere. Din acest motiv, nici o instituţie a societăţii nu funcţionează în baza 
unor legi transmise oral, ci numai pe baza legilor scrise (documente). Cu cît 
domeniul de activitate este mai important, cu atît mai mult se cere ca toate 
informaţiile să fie scrise, pînă în cele mai mici amănunte. Putem crede că un 
domeniu atît de important cum este viaţa şi sufletul omului se poate conduce 
totuşi doar după nişte legi nescrise? Putea Dumnezeu să-Şi lase Biserica să 
lucreze şi să se conducă după nişte legi transmise oral, ştiut fiind faptul că o 
lege nescrisă se poate schimba atît de uşor? Bineînţeles că nu. întrucît pen
tru înţelegerea problematicii discutate este nevoie de diferenţierea clară a ce
lor două căi de transmitere a informaţiilor, trebuie să privim mai îndeaproa
pe cele două căi. 

Sl înta S c r i p t u r ă s a u Bib l ia 

Sfînta Scriptură sau Biblia este consemnarea scrisă a revelaţiei de Sine a lui 
Dumnezeu. Această revelaţie de Sine a fost făcută în vechime prin creaţie, 
prin istorie,- prin Numele Său, prin Lege şi prin profeţii, iar consemnarea aces
tei revelaţii a fost făcută de profeţi prin inspiraţia Duhului Sfînt, sub forma Ve
chiului Testament. Desăvîrşirea revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu a fost făcu
tă în Fiul Său, Isus Cristos, iar consemnarea scrisă a fost de asemenea prin in
spiraţia Duhului Sfînt dată apostolilor, sub forma Noului Testament. 

Prin Cuvîntul scris, Dumnezeu Se face cunoscut pe Sine şi voia Sa suve
rană oamenilor, îi călăuzeşte pe calea adevărului şi credinţei şi reglementea
ză viaţa creştină şi relaţiile dintre oameni. Toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelep
ciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu 
totul destoinic pentru orice lucrare hună (2.Timotei 3:16-17). Dumnezeu 
este autorul ei, dar s-a folosit de oameni credincioşi: Să ştiţi că nici o pro-
orocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură. Căci nici o proorocie nu a 
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fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, minaţi 
de Duhul Sfînt (2.Petru 1:20-21). 

Fidelitatea unui cult sau a unei Biserici faţă de Dumnezeu este dovedită 
şi arătată de fidelitatea faţă de Cuvîntul Său. Cu cît suntem mai apropiaţi şi 
respectăm mai mult Biblia, cu atît suntem mai fideli lui Dumnezeu. Nu pu
tem afirma că suntem credincioşi şi fideli lui Dumnezeu dacă tratăm cu indi-

' ferenţă Cuvîntul Său, pentru că ne bazăm pe alte cărţi, alte revelaţii şi semne 
sau chiar hotărîri sinodale. După cum Constituţia este legea fundamentală a 
unui stat şi toate celelalte legi organice sunt în conformitate cu ea, tot aşa 
stau lucrurile şi în cazul creştinismului şi al Bibliei. 

Sfînta Scriptură este Legea Fundamentală a creştinismului şi toate cele
lalte rînduieli legate de exprimarea credinţei creştine trebuie să fie în deplină 
concordanţă cu ea. 

întrucît Dumnezeu este Unul singur, trebuie să fie şi o singură Lege Fun
damentală. Dumnezeu este Duh şi nu poate fi cunoscut decît prin revelaţie. 
Biblia este cartea prin care Dumnezeu Se revelează, e cartea în care El însuşi 
ne spune Cine este, Cum este şi Care este voia Lui cu privire la noi. 

Din aceste motive, Biblia este singura autoritate în materie de credinţă şi 
practică creştină. Ea e dată ca etalon de verificare a tuturor practicilor, a sem
nelor şi minunilor, a hotărîri lor sinodale sau a „noilor revelaţii de la Dum
nezeu". Mîntuitorul spune: Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă 
iubeşte... Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul M e u (loan 14:21,23). 
Este cît se poate de clar că îl cinsteşti pe Dumnezeu cînd îl asculţi. Nici un 
copil nu dovedeşte că-şi preţuieşte părinţii dacă nu-1 interesează care sunt 
valorile lor, dacă nu-i ascultă şi dacă nu ia seama ia ceea ce-i spun ei. Un ast
fel de copil este numit un „copil rebel" şi neascultător. Lucrurile stau întoc
mai şi în cazul lui Dumnezeu: ÎS cinsteşti şi eşti fidel lui Dumnezeu cînd îl 
asculţi, cînd ştii care sunt valorile Sale, cînd cunoşti voia Lui şi o împlineşti. 

Biblia a fost scrisă într-un interval de peste 1400 de ani, este fără greşeală 
(infailibilă) şi nu se contrazice. Ea e compusă din două mari secţiuni în con
formitate cu cele două mari Legăminte prin care Dumnezeu S-a raportat ia 
oameni: Vechiul Testament, adică cartea Vechiului Legămînt, care cuprinde: 
condiţiile, Legea legămîntului, porunci şi legi de aplicare a Legămîntului, şi 
Noul Testament, adică cartea Noului Legămînt. 

Vechiu l T e s t a m e n t 

Vechiul Testament este cartea iudaismului (religia poporului evreu) şi 
acoperă perioada de t imp scursă de la creaţie pînă în jurul anului 400 înainte 
de Cristos. Vechiul Testament este istoria sacră a felului în care Dumnezeu 
s-a revelat pe Sine şi voia Sa. El relatează istoria creaţiei, a primei religii 
revelate la Muntele Sinai şi a modului în care Dumnezeu a intervenit atît în 
istoria poporului ales Israel, cît şi în istoria naţiunilor din zona Orientului 
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Cărţile Legii Legea lui Moise 5 cărţi Geneza 
Exod 
Numeri 
Levitic 
Deuteronom 

Cărţile istorice 12 cărţi Io su a 
Judecători 
Rut 
1 .-2.SamueI 
1.-2.Regi 
1 .-2.Cronici 
Ezra 
Neemia 
Estera 

Literatură de 5 cărţi Iov 
înţelepciune 

5 cărţi 
Psalmi 
Proverbe 
Eclesiastul 
Cîntarea Cîntărilor 

Cărţile profetice Profeţii mari 5 cărţi Isaia 
Ieremia 
Plângerile lui Ieremia 
Ezechiel 
Daniel 

Profeţii mici 12 cărţi Osea 
loel 
Amos 
Obadia 
lona 
Mica 
Naum 
Habacuc 
Ţefania 
Hagai 
Zaharia 
Maleahi 
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Pe scurt: 
- Cărţile Legii. Mai sunt numite „Tora" sau „Pentateuh" şi au fost scrise 

de Moise. Constituie baza iudaismului, care este prima religie revelată şi e 
ceea ce noi numim scurt „Legea". Ca perioadă istorică se referă la timpul 
scurs între creaţie şi intrarea poporului Israel în Ţara Promisă: Canaanul , ' 
aprox. 1500-1400 î.Cr. 

- Cărţile istorice. Se referă Ia cucerirea Canaanului, instaurarea Israelului 
ca stat unitar, viaţa religioasă şi în special relaţia cu Dumnezeu a poporului, 
dovedită prin păzirea Legii. Ducerea în exil a poporului evreu este prezen
tată ca o consecinţă a neascultării de Dumnezeu şi a adoptării unor practici 
păgîne în religia dată prin Moise. Ezra şi Neemia prezintă întoarcerea din 
exilul babilonian. 

- Literatura de înţelepciune. Este tezaurul înţelepciunii evreieşti. Adevă
rata înţelepciune are două forme: practică, referitoare la viaţa cotidiană, şi o 
regăsim în Psalmi şi Proverbe, şi filozofică, referitoare la problemele exis
tenţei şi ale sensului vieţii, cum este Iov sau Eclesiastul. Literatura de înţe
lepciune este conservarea adevărului constatat de oamenii înţelepţi. 

- Cărţile profetice. Sunt cărţile care cuprind mesajele pe care Dumnezeu 
le-a transmis poporului ales, prin care cerea întoarcerea la ascultare de El şi 
la păzirea Legii. Profeţilor, Dumnezeu Ie dezvăluia adevărata stare de lu
cruri, în ceea ce privea religia şi ascultarea poporului, şi prin ei anunţa lucru
rile care urmau să se întîmple. Fenomenul profetic este unic în istoria lumii, 
deoarece nu se mai întîlneşte la nici un popor. Explicaţia constă în faptul că 
profeţii au fost profeţii Legămîntului dintre Dumnezeu şi poporul Israel, sin
gurul Legămînt făcut de Dumnezeu cu oamenii, pînă la aşezarea celui Nou. 

Vechiul Testament este o sursă de învăţătură pentru un creştin, dar esenţa 
credinţei creştine este Noul Testament, ca urmare Vechiul Testament nu mai 
are valoare de lege pentru creştin, ci numai o valoare didactică. Domnul 
Isus a spus că: Legea şi proorocii au ţinut pînă la loan (Botezătorul), iar 
apostolul Pavel merge mai departe, spunînd, în contextul faptului că Israelul 
n-a cunoscut neprihănirea dată de Dumnezeu: Căci Cristos este sfîrşitulLe
gii, deoarece spune Pavel: Legea ne-a fost un îndrumător spre Cristos. 

Noul Tes tament 

Noul Testament este cartea creştinismului. Este forma scrisă a Tradiţiei 
Apostolice (Predaniei Apostolice) care se referea la viaţa şi învăţătura Fiului 
lui Dumnezeu: Isus Cristos. Creştinismul nu a existat înainte de Cristos, El 
l-a întemeiat ca pe un mod de trăire cu Dumnezeu în fiecare zi şi nu ca pe o 
nouă religie. Astfel, expresia trăirii cu Dumnezeu nu mai este dată de prac
ticarea vreunui ritual, ci de trăirea credinţei. Din acest motiv, Noul Testa
ment nu conţine informaţii despre vreun ritual sau o altă formă de exprimare 
a credinţei creştine în afara trăirii principiilor şi învăţăturii lui Cristos. A fost 

Mijlociu, leagănul civilizaţiei umane. Prin el, Dumnezeu S-a făcut cunoscut 
ca fiind Creatorul şi Susţinătorul întregului Univers. Cărţile Vechiului 
Testament sunt forma scrisă a mesajelor pe care Dumnezeu le-a transmis 
prin profeţii Săi cu precădere poporului Israel, dar şi întregului neam ome
nesc. Vechiul Testament are 39 de cărţi, pe care le putem împărţi în patru 
mari categorii: 
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Evanghelii Viaţa iui îsus 4 cărţi Matei 
Marcu 
Luca 
loan 

Istorie începutul Bisericii 1 carte Faptele 
Apostolilor 

Epistole învăţături 21 cărţi Romani 
pentru Biserică 1 .-2,Corinteni 

Galateni 
Efeseni 
Filipeni 
Coloseni 
1 .-2,Tesaloniceni 
1 .-2.Timotei 
Tit 
Filimon 
Evrei 
lacov 
1.-2.Petru 
1 .-3.loan 
Iuda 

Profeţie Vremea sfîrşitului 1 carte Apocalipsa 

Pe scurt: 
-Evangheliile relatează viaţa pămîntească a Iui Isus. Scopul Evanghelii

lor este acela de a declara cine e şi ce a făcut Isus Cristos, precum şi învăţă
tura Sa. Sunt cărţi prescriptive, a căror învăţătură este obligatorie pentru toţi 
cei care sunt creştini şi care ÎI urmează pe Isus. 

- Faptele Apostolilor este o carte istorică, deci descriptivă, care prezintă 
naşterea Bisericii {Adunării) lui Cristos şi primele decenii din istoria creşti
nismului. E cartea care ne arată cum s-a trecut de la iudaism la creştinism; 
de la Vechiul Legămînt Ia Noul Legămînt; de la Lege Ia I Iar [Graţie] şi mo
dul în care Dumnezeu a deschis uşa Evangheliei primind şi pe neevrei. Fiind 
o carte istorică, nu poate constitui baza vreunei doctrine creştine, ci doar 
exemplificarea unei doctrine care se bazează pe Evanghelii sau Epistole. 

- Epistolele sunt scrisori ale apostolilor către diferite biserici locale care 
se confruntau fie cu probleme de învăţătură teologică, fie cu probleme de în
ţelegere şi aplicare a învăţăturilor. Din epistole vedem cum se aplicau prin-
cipiile creştine fie la trăirea cotidiană a credinciosului, fie la viaţa sau acti-
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vitatea bisericii locale, în diverse situaţii, contexte şi chiar civilizaţii. Ele 
conţin îndemnuri şi sfiituri adresate creştinilor cu scopul de a-i învăţa cum 
trebuie să trăiască o viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu. 

-Apocalipsa este cartea care descrie simbolic vremea sfîrşitului. Cuvîntul 
„apocalipsa" înseamnă „dezvăluire" şi nu sfîrşitul, cum se spune în popor. 
Apostolului loan i-a fost dezvăluit ce se va întîmplă şi cum va fi vremea sfîr
şitului. El a scris aceste lucruri în limbajul său, şi de aceea este bine să nu 
ne hazardăm în explicaţii fără suport. Ceea ce trebuie să ştim este că va fi un 
sfîrşit al tuturor lucrurilor, cînd fiecare om va da socoteală de modul în care 
i-a cinstit prin ascultare pe Dumnezeul Creator şi pe Fiul Său Isus. Eşti tu 
pregătit pentru acest: sfîrşit? Ştii că sfîrşitul nu înseamnă sfîrşitul tău, ci doar 
trecerea într-o altă stare şi anume: Starea veşnică sau Starea eternă? 

C u m s-a a juns ia scr ierea N o u l u i T e s t a m e n t ? 

Pentru a înţelege aceasta trebuie să facem distincţia între Tradiţia Aposto
lică şi Tradiţia bisericească, deoarece acestea nu se pot confunda. Tradiţia 
bisericească sau a Părinţilor Bisericii nu este aceiaşi lucru cu Tradiţia Apos
tolică sau „Predania Apostolilor", numită impropriu şi uşor confundabil: 
Tradiţia Apostolilor. 

T r a d i ţ i a Apostol i lor - în greacăparadosis, sau „predanie" în limbaj po
pular, constituie învăţătura dată apostolilor de Salvatorul Isus Cristos, spre a 
fi transmisă mai departe. Ea a fost transmisă de apostoli discipolilor lor (nu
miţi ulterior creştini) şi constituie temelia Bisericii înfiinţate de apostoli, şi 
prin extensie a oricărei biserici creştine adevărate. Conştienţi de pericolul 
iminent al diluării şi schimbării acesteia, apostolii, sub călăuzirea Duhului 
Sfînt, au consemnat în scris această învăţătură pentru a fi siguri că ea va ră-
mîne aşa cum au primit-o ei de la Mîntuitorul. 

Cînd creştinismul a început să se extindă şi apostolii nu puteau fi în mai 
multe locuri simultan pentru a da învăţătură sau pentru a corecta unele devi
eri de la învăţătura Mîntuitorului, scrierea acesteia a devenit o necesitate. 
Prin scriere se realizau cîteva aspecte imperios necesare: 

- Multiplicarea învăţăturii apostolilor spre folosinţa tuturor adunărilor 
locale (bisericilor); 

- P ă s t r a r e a neschimbată a învăţăturii apostolilor chiar şi în cele mai în
depărtate colţuri ale lumii; 

- Asigurarea că acela este mesajul aducător de salvare, după cum spune 
apostolul loan: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi 
că îsus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în 
Numele Lui (loan 20:31) 

înşişi apostolii au arătat scopul pentru care au scris Noul Testament: ca să 
nu apară devieri de la această învăţătură. Iată ce spune evanghelistul Luca: 
Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre 

scris între anii 40 şi 90 d.Cr. şi are 27 de cărţi care se împart în patru cate
gorii : 
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Isus Cristos: Ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos (2.Corinteni 5:1 8). El nu 
cere ritualuri, ceremonii sau practici religioase nici pentru a ne asigura sal
varea sufletului, deoarece tot Dumnezeu spune în Cuvîntul Său: Şi viaţa veş
nică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, 
si pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu (loan 17:3). Este cît se poate de 
evident că nu prin ritualuri şi ceremonii îl cunoaştem pe Dumnezeu ci numai 
prin Cristos, Fiul Său. Biblia spune: Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumne
zeu; singurul Lui Fiu, care este în sinul Tatălui, Acela L-a făcut cunos
cut" ( loan 1:18). Toată revelaţia Fiului este în Noul Testament şi nici într-un 
caz prin dogme aşezate de preoţi zeci şi sute de ani mai tîrziu! Dumnezeu 
nu-Şi negociază voia şi nici nu a dat dreptul vreunui om să hotărască cu pri
vire la viaţa vreunui semen al său! 

în decursul timpului, diverse sinoade, mai mult sau mai puţin ecumenice, 
au adăugat la creştinism, cu diferite scuze şi motivaţii, practici, manifestări, 
ceremonii şi învăţături preluate de la mitologia şi religiile păgîne. Acest lu
cru arată că acel creştinism lăsat de Isus Cristos şi aplicat de apostoli în Bi
serica Apostolică a primului secol era ori un sistem filozofic sau un curent 
ideologic, ori începutul unei noi religii pe care ulterior oamenii să o perfec
ţioneze pînă la desăvîrşire. Aşa s-a deschis drum larg ereziei. 

Dogma potrivit căreia creştinismul instituit de Cristos şi aplicat de apos
toli în Biserica Primară nu ar fi fost desăvîrşit, iar pentru perfecţionarea lui 
ar fi nevoie de clerici ca să-1 completeze este cea mai mare erezie care a 
lovit creştinismul adevărat! 

Impactul uriaş al acestei erezii a fost amplificat peste măsură de faptul că 
ea a fost promovată oficial de clerici. în spatele ei, preoţii şi clericii au putut 
aduce noi idei şi concepte străine creştinismului apostolic, pe care le-au nu
mit „încreştinări", dar care au avut ca scop crearea unui cadru „legal" prin 
care clerului să-i fie recunoscută „autoritatea" de a administra harul şi „tai
nele" lui Dumnezeu. Este erezia care a distrus creştinismul apostolic, iar 
ceea ce vedem noi ca fiind practica credinţei creştine în tot spaţiul creştină
tăţii tradiţionale nu este altceva decît un păgînism îmbrăcat în termeni şi ex
plicaţii creştine! Ceea ce a avut Dumnezeu de spus pentru noi şi ceea ce în
seamnă creştinism este arătat în Cuvîntul Său. 

Clericii nu numai că au permis dezvoltarea unei asemenea idei, dar s-au 
şi folosit din plin de ea. Şi oamenii cărţilor, prin activitatea şi acţiunile lor, 
au susţinut această idee, fapt explicabil de vreme ce au fost crescuţi şi edu
caţi într-o cultură în care influenţa clerului era botărîtoare, iar şcoală se făcea 
numai la mănăstiri sau sub patronajul bisericii acelor vremi. Marea erezie 
are ca pilon de bază Tradiţia bisericească şi a cuprins toate teritoriile aflate 
sub influenţa învăţăturii creştinismului tradiţional. în fapt, creştinismul tra
diţional este creştinismul apostolic păgînizat, îndepărtat de Ia etalonul învă
ţăturii Salvatorului. 

lucrurile care s-au petrecut printre noi, am găsit şi eu cu cale, preaalesule 
Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amăn untul asupra tuturor aces
tor lucruri de la obîrşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele, ca să poţi 
cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai 
[tradiţia apostolilor] (Luca 1:1-4). Interesul apostolilor este clar arătat şi de 
apostolul loan în pasajul amintit. Nu s-au scris toate lucrurile, nu s-a scris 
tot ce s-a întîmplat, ci doar atît cît a socotit Dumnezeu că este suficient oa
menilor pentru a-L cunoaşte pe El şi Adevărul Său şi pentru trăirea unei vieţi 
de ascultare ca expresie a fidelităţii lor. Isus a făcut multe alte semne care 
nu sunt scrise în cartea aceasta (loan 20:31). Prin afirmaţia: Dar lucrurile 
acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul 
lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lut, apostolul loan 
spune că ceea ce s-a scris este important, nu ceea ce nu s-a scris. Susţinătorii 
tradiţiei bisericeşti spun că ceea ce nu s-a scris ar fi de fapt tocmai această 
tradiţie bisericească! Eu cred că apostolul loan a fost destul de clar şi nu era 
nevoie ca sute de ani mai tîrziu cineva să spună cît de importam este ceea ce 
nu s-a scris. 

După scrierea învăţăturilor apostolilor sub forma Evangheliilor şi a Epis
tolelor, acestea au devenit norme de credinţă, citindu-se din ele în adunarea 
credincioşilor ori de cîte ori se întîlneau. Acest lucru s-a menţinut pînă la 
înlocuirea lor cu Tradiţia bisericească. 

M a r e a erez ie c a r e a d i s t rus c r e ş t i n i s m u l a p o s t o l i c 

Orice creştin, indiferent cărui cult îi aparţine, ar trebui să fie convins că 
ceea ce spune Dumnezeu este mai important decît orice au hotărît oamenii 
vreodată sau vor hotărî în viitor. Trebuie să fie clar pentru noi un lucru: In
diferent de numărul oamenilor care sunt de acord într-o anumită privinţă sau 
hotărăsc în unanimitate chestiuni privitoare la credinţa creştină şi indiferent 
de funcţia lor bisericească, nu trebuie să credem că hotărîrea lor este în mod 
automat „voia" lui Dumnezeu! Toate hotărîrile luate de sinoade sau alte adu
nări clericale trebuie să fie în conformitate cu revelaţia Lui scrisă. Hotărîrile 
luate în unanimitate pot fi valabile în multe alte situaţii din viaţă, sunt vala
bile într-un sistem religios tradiţional, în care sinoadele omeneşti hotărăsc ce 
să creadă oamenii sau ce să facă, dar principiul unanimităţii de acest fel nu 
este valabil şi în creştinismul autentic. 

Aşa cum am arătat Ia început, un sistem religios înseamnă un şir de prac
tici, ceremonii şi ritualuri care să-1 ajute pe om să se împace cu Dumnezeu, 
iar în final să-i asigure salvarea sufletului pentru eternitatea care îi stă în fa
ţă. Acesta este la urma urmei scopul declarat al oricărei religii. în creştinis
mul autentic şi apostolic, Dumnezeu nu cere ritualuri, ceremonii sau prac
tici religioase şi nici slujbe ţinute de strălucitoare soboare de preoţi în diver
se locuri pentru a ne împăca cu Ei, deoarece împăcarea este deja realizată în. 
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ruiui verset: Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călău
zească în tot adevărul; căci El nu va vorbire la EL ci va vorbi iot ce va fi 
auzi şi vă va descoperi lucrurile viitoare (Ioan 16:13). Acest verset nu poate 
fi însă interpretat ignorînd versetele amintite mai sus. Afirmaţia de bază a 
versetului este: are să vă călăuzească în tot adevărul. Care adevăr este în 
discuţie? Evident, cei pe care Domnul Isus i-a dat ucenicilor. în conformita
te cu acesta, Duhul va călăuzi, căci El nu va vorbi de la El, după cele spuse 
de Mîntuitorul, deoarece Duhul Sfînt va mărturisi despre Mine şi vă va 
aduce aminte de tot ce v-am spus Eu, spune însuşi Fiul iui Dumnezeu, 
Domnul nostru. Potrivit cu acest adevăr, Duhul va face pe ucenicii Domnu
lui să înţeleagă lucrurile viitoare. Aceste lucruri viitoare, chiar dacă le-am 
privi separat, nu au nimic de-a face cu anumite practici păgîne „încreştinate" 
sau forme în care să se săvîrşească un ritual oarecare. Dacă clerul bisericilor 
tradiţionale, care se sprijină pe Tradiţia bisericească şi o promovează, vrea 
să spună că acele „lucruri viitoare" la care face referire Mîntuitorul se referă 
la adoptarea practicilor păgîne în sînul creştinismului, se înşală amarnic! 

Călăuzirea Duhului Sfînt, dată de Dumnezeu adunării (bisericii) credin
cioşilor Săi, atît credincioşi simpli, cît şi celor chemaţi să slujească aduna
rea, nu este pentru a adăuga sau a scoate ceva din Cuvîntul Său, ci pentru a 
interpreta şi aplica corect învăţătura Sa. 

în raport cu Sfînta Scriptură, călăuzirea Duhului Sfînt s-a manifestat prin 
inspirarea profeţilor Vechiului Testament şi a apostolilor Noului Testament 
pentru a consemna în scris adevărul, mesajul şi voia lui Dumnezeu, şi prin 
i luminarea tuturor acelora care se apropie ele Biblie cu dorinţa sinceră de a 
cunoaşte adevărul, a înţelege mesajul Bibliei şi de a aplica voia lui Dumne
zeu la viaţa lor. 

O analiză, chiar şi sumară, a tradiţiei bisericeşti şi a învăţăturilor sale poa
te demonstra oricărui om onest cu sine şi cu adevărul istoric că adevărata 
credinţă creştină este aceea care rămîne la învăţătura Noului Testament şi nu 
aceea care e produsul frămîntărilor omeneşti de a găsi justificarea „mariaju
lui" din interes sau a reciprocităţilor de interese între Biserica tradiţională şi 
istorică şi statul secular. 

A v e r t i s m e n t e l e Iui D u m n e z e u 

Ispita omului de a-şi lăsa amprenta asupra lucrurilor cu care vine în con
tact sau de a schimba totdeauna ceva pentru spre a-şi satisface aspiraţiile de 
putere sau chiar controlul asupra semenilor este cunoscută de Dumnezeu. In 
conformitate cu această cunoştinţă a Sa, înainte de repetarea Legii date prin 
l'vfoise, Dumnezeu dă israeliţilor un avertisment categoric de a nu schimba 
nimic, avertisment repetat de nenumărate ori sub o formă sau alta. De altfel, 
Biblia relatează întîmplări în care oamenii au schimbat ceea ce a spus Dum
nezeu (considerînd că îmbunătăţesc), dar au suportat consecinţe drastice aie 

Creştinismul autentic şi principiile lui nu sunt o învăţătură pe care să o 
poată reforma vreun om! Creştinismul nu a fost supus unui proces de perfec
ţionare, cum sugerează unii, ci a fost instaurat şi conceput desăvîrşit în toate 
aspectele sale de Isus Cristos. Practica şi principiile sale au fost stabilite de 
El şi date spre folosinţă credincioşilor Lui, nu spre completare sau perfec
ţionare, în concluzie, nici un om, fie că vorbim de Părinţii Bisericii, fie că 
vorbim de alţi oameni, oricît de înţelepţi ar fi, nu pot schimba sau îmbunătăţi 
creştinismul original arătat de Biblie şi practicat de Biserica apostolilor. 

Făcînd o analiză a dreptei credinţe în raport cu erezia, H.E. Turner spune 
că creştinismul adevărat este un sistem de gîndire coerent şi coordonat, în 
timp ce erezia, îndepărtîndu-se treptat de temeiurile doctrinare primitive 
[specifice Bisericii Primare] şi introdueîndfactori de diluţie, de mutilare, de 
distorsiune şi de arhaicitate, apare ca un ansamblu de teorii fragmentare 
nedesăvîrşite şi, în cele din urmă, incoerente... deteriorează conţinutul spe
cific al credinţei creştine; pe scurt ea reprezintă o deviere în raport cu cre
dinţa tradiţională [apostolică],* 

Putem crede ca unul sau mai mulţi oameni ar avea vreodată înţelepciunea 
de a completa ceea ce a dat Dumnezeu? Ar însemna să acceptăm şi ideea că 
Dumnezeu a dat omului ceva incomplet, ceva care trebuie perfecţionat de 
înţelepciunea umană! Ce fel de Dumnezeu ar fi acesta? Ani mai crede în in
failibilitatea lui Dumnezeu? Ar mai fi Dumnezeu atotştiutor dacă ar fi nece
sar ca omul să desăvîrşească şi să ducă mai departe învăţătura Lui? Cine ar 
avea nevoie de un astfel de Dumnezeu? Cu siguranţă, numai preoţii, pentru 
a le servi lor şi interesului lor! 

O explicaţie dată de clerici e aceea că, în general, interpretarea Tradiţiei 
ca o „completare" a Scripturii decurge din învăţătura (?!) că Duhul Sfînt 
descoperă noi sensuri, profunde, ale Evangheliei lui Cristos, transmisă prin 
didascalia apostolică.** Această explicaţie constituie însă un mare pericol, 
deoarece toate acele practici care nu se pot justifica scriptura! vor fi puse pe 
seama „noilor sensuri...profunde" pe care le-ar fi dezvăluit Duhul Sfînt, 
ceea ce înseamnă de fapt devierea de la învăţătura apostolilor! Adevărul des
pre lucrarea Duhului Sfînt este dat de Domnul, cînd spune: Dar Mîngîieto-
rul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va 
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu (Ioan 
14:26). Aici nu este vorba de noi sensuri profunde, ci despre învăţătura dată 
de El, după cum reiese şi din următoarea afirmaţie: Cînd va veni Mîngîie-
torul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care 
purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine (Ioan 15:26). Argumentul 
biblic adus de susţinătorii Tradiţiei bisericeşti în sprijinul afirmaţiei de mai 
sus este o interpretare cel puţin curioasă, ca să nu spun mai mult, a următo-

* E.H.W. Tumer, The l'altem ofihe Christian Truth, carte discutată de A, Benoit în Le Judaisme el le Christianisme 
aniique, p. 300-302 şi prezentata de Eliade în Istoria crcclinlelor.fi Ideilor religioase, Bucureşti, 2000, p. 461. 

Ion Bria, Dicţionar de Teologic Ortodoxă, p. 135 

http://crcclinlelor.fi
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grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi, 
dimpotrivă, ziceţi: Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale; Ori 
cu ce te-aş putea ajuta, este Cor ban, adică dat lui Dumnezeu, face bine; şi 
nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi 
desfiinţat Cuvîntul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte 
lucruri de felul acesta. Acest avertisment se potriveşte ca o mănuşă tradiţiei 
bisericeşti din zilele noastre! Tradiţia bisericească a făcut şi face cu învăţă
tura Mântuitorului exact ceea ce a făcut înainte de Cristos „datina bătrînilor" 
cu Legea Iui Moise: a desfiinţat-o prin aceleaşi metode - adăugarea de noi 
practici şi rânduieli! 

Referindu-se la Evanghelie, adică mesajul creştin al salvării prin credinţa 
în Isus Cristos, apostolul Pavel spune: Nu doar că este o altă Evanghelie; 
dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui 
Cristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă pro
povăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovădu
it-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă pro-
povăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, 
să fie anatema! (Galateni 1:7-9). Concluzia e una categorică: Oricine adau
gă ceva ia ea cade sub blestemul lui Dumnezeu! Alegerea îi aparţine omu
lui. Aici nu mai este loc nici de „noi revelaţii" şi nici de „noi sensuri pro
funde" sub care preoţii să-şi promoveze propriile învăţături. O dată ce au 
adăugat la învăţătura Evangheliei harului, ei se află sub blestemul lui Dum
nezeu. Ne este greu să acceptăm aceste lucruri, dar sub ochii noştri vedem 
tocmai consecinţa acestor „înnoiri" aduse creştinismului, pe care însă Dum
nezeu nu le permite. Suntem tot mai religioşi, tot mai formalişti, tot mai teo
reticieni în ce priveşte „cele sfinte", dar viaţa cotidiană, presa, televiziunea 
şi starea generală a societăţii sunt atît de degradate din punct de vedere 
moral, încît ne este greu să ne imaginăm că a mai fost vreodată aşa ceva. Cu 
adevărat, lumea zace în cel rău, după cum afirmă Scriptura. Societatea ro
mânească este sub spectrul acestor blesteme din cauza preoţilor care au 
schimbat Cuvântul lui Dumnezeu şi au aşezat Tradiţia bisericească mai pre
sus de Cuvîntul lui Dumnezeu. Ce ar trebui făcut? Să se dea credit în con
tinuare preoţilor şi tradiţiei bisericeşti, sau fiecare român să caute voia lui 
Dumnezeu în Cuvântul Său şi să se călăuzească după acesta? Tu ce crezi? 

Atingând tema unicităţii Evangheliei, acelaşi apostol Pavel spune: Vă fne
cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi pri
mit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mîntuiţi, dacă o ţineţi aşa după 
cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut (1.Corinteni 15:1-2). 
Ceea ce au înlocuit preoţii în acest pasaj este tocmai ceea ce scoate în relief 
apostolul, spunând: Dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o. în va
rianta traducerii ortodoxe a acestui verset, elementul care arată importanţa 
neschimbării Evangheliei este subtil înlocuit cu expresia „dacă credeţi cu 

impertinenţei lor. Din partea omului, faptul de a schimba ceva dat de Dum
nezeu este o gravă j ignire adusă Creatorului, nescuzabilă de nici o conjunc
tură sau situaţie. Este cît se poate de clar că nu Dumnezeu are nevoie de om, 
ci omul are nevoie de Dumnezeu. 

înainte de intrarea în Ţara Promisă, Dumnezeu spune: Să n-adăugaţi 
nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să pă
ziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu (Deu-
teronom 4:2). Avertismentul este repetat sub o altă formă şi în capitolul 12: 
Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să 
n-adăugaţi nimic la ele şi să nu scoateţi nimic din ele (Deuteronom 12:32). 
Acelaşi avertisment, Dumnezeu îl transmite şi Iui losua, noul conducător al 
Israelului după moartea lui Moise: Intăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, 
lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moi
se; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stînga, ca să izbuteşti în tot 
ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă 
asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei 
izbîndi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune ( losua 1: 
7-8). Ascultarea în totalitate şi neschimbarea Cuvîntului Iui Dumnezeu în
semna binecuvântarea lui Dumnezeu, în vreme ce neîmplinirea şi schimba
rea atrăgeau blestemul lui Dumnezeu rostit de Moise în capitolul 28 al cărţii 
Deuteronom. 

Privind zbuciumata istorie a poporului Israel aşa cum este relatată de scri
erile Vechiului Testament, se poate observa cît se poate de clar că ei nu au 
ţinut seama de avertismentele lui Dumnezeu. Chiar dacă nu au completat 
Legea lui Dumnezeu în sensul unei scrieri diferite, au modificat-o în spiri
tul ei prin „metodologia" de aplicare, aşezînd tot felul de ritualuri şi rânduieli 
care au înăbuşit esenţa mesajului lui Dumnezeu. Urmarea acestor „corec
tur i" umane a fost atragerea blestemului lui Dumnezeu asupra poporului 
Israel: distrugerea regatului Israel, deportări masive în Asiria şi Babilon, 
emigrări în masă, cum a fost cea din Egipt înaintea cuceririi babiloniene, 
distrugeri repetate ale Ierusalimului şi în final dispariţia Israelului ca naţiune 
de pe firmamentul istoriei t imp de aproape 2000 de ani. 

Trecând în sfera mesajului noutestamental, Cuvîntul lui Dumnezeu îşi 
păstrează imuabilitatea, chiar dacă Vechiul Testament nu mai are normativul 
de lege. Domnul şi Salvatorul Isus Cristos a luat poziţie împotriva a ceea ce 
au adăugat oamenii la Cuvîntul lui Dumnezeu sub forma unor comentarii 
{Mişna şi Ghemara), păzite însă mai cu sfinţenie decît însuşi Cuvîntul lui 
Dumnezeu! Mîntuitorul spune preoţilor care promovau „datina bătrînilor" în 
detrimentul Sfintelor Scripturi: El le-a mai zis: Aţi desfiinţat frumos porun
ca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră (Marcu 7:9). Pentru a nu stîrni 
confuzie, Domnul Isus arată şi cum anume era desfiinţată porunca lui Dum
nezeu: Căci Moise a zis: Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta; şi: Cine va 
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Domnului nostru Isus Cristos (Iuda 1:3-4,16-17) 
Indiferent ce scuză ar invoca cineva, a schimba ceva în Cuvîntul Iui Dum

nezeu nu este permis nimănui. Dumnezeu este infailibil şi imuabil, iar Cu
vîntul lui este la fel. Tocmai de aceea, Dumnezeu spune ce este bine sau rău 
şi ce e corect sau greşit, doar El are acest drept, şi nu 1-a dat nimănui altcui
va. In ce mod această erezie, care „dă dreptul" preoţilor să aducă modificări 
şi completări creştinismului apostolic, a afectat adevăratul creştinism se va 
vedea pe paginile următoare, în care voi aborda principalele învăţături şi 
practici păgîne „încreştinate" şi numite tradiţie bisericească. Avertismentele 
iui Dumnezeu nu sunt adresate numai preoţilor, ci tuturor celor care vor să 
fie fideli lui Dumnezeu, tuturor celor care vor să-L urmeze pe Cristos şi care 
doresc salvarea. Eşti unul dintre aceştia? 

T o t a l i t a r i s m u l c ler ic»! 

Un alt element care trebuie punctat în contextul discuţiei este totalitaris
mul clerical manifestat vreme de cîteva secole ca expresie a dictaturii cleru
lui în societate. Totalitarismul clerical este un subiect foarte puţin abordat de 
către istorici, însă a fost o realitate. Controlul Bisericii manifestat prin inter
mediul statului declarat creştin în 381 d.Cr. a constituit în esenţa sa un totali
tarism mascat a! clericilor asupra societăţii. Acest fapt a dus nu numai la eli
minarea oricărei forme de opoziţiefaţâ de Biserică, ci şi la posibilitatea de 
relatare a unor evenimente prin alte surse sau cu o altă viziune asupra eveni
mentelor. După experienţa comunistă ştim că aceasta însemna în fapt cenzu
rarea a tot ceea ce se scria. Cînd învăţătura creştină a rămas accesibilă doar 
preoţilor, ca de altfel şi ştiinţa de carte, ceilalţi credincioşi se rezumau la pre
zenţa figurativă în locul unde se desfăşura ritualul. 

Toate devierile de la credinţa apostolică au fost pe fondul lipsei de cu
noaştere coroborată cu totalitarismul clerical. Preoţii aveau tot interesul ca 
nimeni din societate să nu ştie carte sau să poată scrie. De aceea sunt atît de 
puţine informaţiile despre cultură şi societate între secolele al Vl-iea şi al 
XlV-lea. Unul dintre cele mai expresive exemple ale acestui totalitarism cle
rical este închiderea în anul 529 d.Cr. a Academiei din Atena unde se studia 
filozofia. împăratul lustinian a poruncit desfiinţarea acestei şcoli, pe temeiul 
faptului că acolo se studia filozofia păgînă. în realitate, pe de o p a n e era căl
cat dreptul elementar al omului la gîndire, conştiinţă şi credinţă, iar pe de 
altă parte se elimina un mijloc prin care se putea face opoziţie preoţilor. 
Acea şcoală îi învăţa totuşi pe oameni să gîndească! Dincolo de elementele 
sale păgîne, filozofia punea întrebări despre lume şi viaţă, îi determina pe 
oameni să şi le pună în cel mai serios mod, dar aici apărea problema: clericii 
pretindeau că doar Biserica (adică ei) se putea pronunţa asupra acestor ches
tiuni. O cercetare a Scripturii ar fi scos la iveală toate devierile de la cre
dinţa apostolilor, cum de altfel s-a întîmplat în vremea Renaşterii şi Refor-

tărie". Aparent nu e mare diferenţă, şi totuşi este una foarte importantă! Afir
maţia apostolului Pavel pune accentul pe imuabilitatea Cuvîntului lui Dum
nezeu, în timp ce varianta preoţească mută accentul pe om şi credinţa lui, 
ceea ce este o ofensă adusă lui Dumnezeu! Importanţa neschimbării Evan
gheliei este crucială pentru mîntuire. Schimbarea Evangheliei face credinţa 
oamenilor zadarnică. Indirect, versetul ne spune că nu toate credinţele duc 
la salvare, deoarece numai credinţa în Evanghelia neschimbată pVedicată de 
apostoli o aduce. Tragedia este că în creştinismul tradiţional avem de-a face 
cu o Evanghelie radical schimbată la nivel practic, ceea ce pune sub semnul' 
întrebării validitatea credinţei acestor oameni. Nu este vina lor, ci a celor ca
re au schimbat Evanghelia şi implicit a celor care predică şi susţin o Evan
ghelie schimbată, dar ei sunt vinovaţi pentru că ignoră pe Cristos şi Cuvîntu! 
lui! A nu căuta să te documentezi în chestiuni atît de importante este în fapt 
o ignorare a lui Dumnezeu. 

Acelaşi avertisment de a nu schimba ceva în învăţătura dată de Dumnezeu 
este transmis la fel de categoric şi apostolului Ioan înainte ca acesta să ter
mine de scris ultima carte a Bibliei: Mărturisesc oricui aude cuvintele pro
oroc iei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumne
zeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva 
din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de 
la pomul vieţii şi din cetatea sfintă, scrise în cartea aceasta (Apocalipsa 
22:18-19). Ca o ultimă remarcă în acest sens se poate lua afirmaţia aceluiaşi 
apostol Ioan, care afirmă în cel mai categoric mod: Oricine o ia înainte şi 
nu rămîne în învăţătura lui Cristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămîne în 
învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi şi nu vă 
aduce învăţătura aceasta, să nu-lprimiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun-ve-
nitl (2.Ioan 9-10). Trebuie să ne întrebăm în cel mai serios mod posibil, ce 
învăţătură aduc preoţii creştinismului păgînizat? A cui învăţătură, de vreme 
ce expresia oricine o ia înainte şi nu rămîne în învăţătura lui Cristos se 
referă în mod clar tocmai la neaducerea de modificări învăţăturii lui Cristos. 
Epistola apostolului Iuda are ca temă tocmai lupta pentru păstrarea credinţei 
aşa cum a fost dată apostolilor de către Mîntuitorul, faţă de aceia care vor 
dori să facă schimbări în învăţătura apostolilor din interiorul Bisericii: Prea
iubiţilor, pe cînd căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mîntuirea 
noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi 
pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci 
s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceas
ta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului 
nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus Cristos... Ei 
sunt nişte cîrtitori, nemulţumiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gu
ra le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru cîştig. Dar voi, 
preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii 
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bisericească [sublinierea mea] .* înainte de a arăta cîteva din întrebările se
rioase pe care le ridică o astfel de definiţie, cred că e normal să precizez un 
aspect obiectiv legat de sinoadele la care face referire definiţia de mai sus. 

Scopul organizării sinoadelor a fost în esenţă un scop nobil: definirea şi 
formularea unor teze sau învăţături aflate în Sfînta Scriptură, dar insuficient 
înţelese, în faţa ofensivei exercitate de ereziile apărute în special în partea 
răsăriteană a imperiului. Cele mai importante realizări ale sinoadelor ecume
nice sunt formularea a două dintre doctrinele fundamentale ale creştinismu
lui: doctrina despre Trinitate şi Cristologia. Trebuie precizat că formularea 
nu este o hotărîre arbitrară a sinodului, ci expresia învăţăturii biblice. Partea 
problematică a sinoadelor o constituie însă alunecarea Bisericii împreună cu 
clericii spre păgînism. Pe măsură ce creştinismul se adîncea tot mai mult în 
negura păgînismului şi a compromisului, sinoadele au pierdut din fidelitatea 
lor faţă de învăţătura Iui Dumnezeu şi, sub diferite pretexte, au formulat legi 
şi canoane inspirate din învăţătura şi practica religiilor păgîne „încreştinate" 
prin decret imperial. Mărturie stau efervescenţa religioasă şi luptele date pe 
temeiul icoanelor în secolele VIII şi IX. 

în fapt, nici un sinod nu a putut şi nu va putea vreodată să stabilească legi 
şi canoane cu adevărat creştine care să contrazică învăţătura scrisă a sfinţilor 
apostoli, indiferent de formularea sau de explicaţiile care s-ar da. Aici intrăm 
însă pe terenul favorabil Tradiţiei bisericeşti, care a admis aşa ceva, iar Bi
sericile istorice au zidit pe temelia deformată a multor sinoade mai mult sau 
mai puţin ecumenice. Multe astfel de sinoade au hotărît tot felul de legi şi 
canoane care să permită consolidarea rolului pe care şi l-au dorit clericii. 
Aici avem de-a face cu ceva de genul: Cum este mai bine pentru noi clericii? 
sau: Ce ne ajută mai mult pe noi clericii? Există fără îndoială multe lucruri 
pozitive sau merite care trebuie recunoscute diverselor sinoade, dar care nu 
sunt şi nici nu trebuie atribuite ca fiind merite ale Tradiţiei bisericeşti, aşa 
cum reclamă unii dintre ierarhii bisericii. Tocmai aici este elementul subtil 
al problemei (!), adică modul în care marea erezie şi-a întins tentaculele şi a 
ştrangulat creştinismul apostolic, subjugînd Biserica lui Cristos unor intere
se de grup. 

Revenind la definirea Tradiţiei bisericeşti din Catehismul Ortodox, aces
ta ridică cîteva întrebări serioase la care nu se poate da un răspuns pertinent. 
Dacă lucrurile ar fi aşa: Cum poate o învăţătură de credinţă dată de Mîntui
torul şi transmisă prin apostoli să aibă „nevoie" de hotărîrile sfintelor sinoa
de, de vreme ce primul sinod a fost convocat de Constantin abia în 325 la 
Niceea? Dacă tot se vorbeşte despre fidelitate faţă de. învăţătura Iui Cristos, 
atunci cum este posibil să crezi că un oarecare sinod ar avea competenţa să 
valideze sau să anuleze o învăţătură dată de El prin apostoli? Cum se face că 
aceste învăţături au început să fie adăugate treptat după trecerea a sute de 

* Catehism Ortodox, Alba Iulia, 1997, p. 9. 

mei. Nimeni nu putea scăpa de controlul dictatorial al clericilor. 
Această stare de lucruri s-a menţinut neschimbată pînă în vremea renaş

terii intelectuale, cînd cei care au avut acces la cărţi au constatat întunericul 
Şi controlul în care preoţimea şi clericii ţineau societatea pentru a o putea 
ţine mai uşor sub control. Biserica a fost transformată de către preoţi în cea 
mai puternică frînă în calea progresului tehnic şi a dezvoltării sociale prin 
îngrădirea oricărui fel de libertate individuală. Asupra acestui aspect voi re
veni cînd voi enumera cauzele reformei religioase. 

Din acest motiv, influenţa clerului şi a viziunii sale asupra lumii, asupra 
vieţii şi asupra percepţiei Iui Dumnezeu a fost decisivă. Foarte puţini oameni 
de carte au reuşit să se „smulgă" din paradigma creştinismului tradiţional şi 
au putut să evalueze raţional ce se întîmplă în jurul lor. Cei care au reuşit 
acest lucru în perioada de glorie a creştinismului tradiţional au avut soarta 
sutelor de mii arşi pe rug, cum este cazul lui Giordano Bruno. Puţinii care 
au scăpat din „ghearele" Bisericii tradiţionale şi istorice au dat naştere refor
melor religioase atît de necesare, iar de atunci reformatorii sunt acuzaţi de 
erezie tocmai pentru că au susţinut întoarcerea la creştinismul apostolilor şi 
renunţarea Ia ideea eretică potrivit căreia acel creştinism aşezat de apostoli 
(creştinismul apostolic) trebuia perfecţionat spre desăvîrşire de către Biseri
că, adică mai concret de către clerici! 

în zilele noastre, situaţia este similară atît la noi în ţară, cît şi în tot spa
ţiul geografic stăpînit de creştinismul tradiţional şi istoric. Această erezie e 
atît de tare înrădăcinată, încît majoritatea populaţiei din spaţiul geografic al 
lumii „creştine" o consideră ca ceva normal, chiar ca o „marcă" a credincio-
şiei. Mai mult, de dragul unui ecumenism modern care nu mai are la bază 
adevărul Iui Dumnezeu, ci curentul globalizării adus de concepţia N e w Age, 
nimeni, în afara bisericilor evanghelice care luptă pentru păstrarea şi practi
carea creştinismului original, nu mai are curajul să afirme că Ia baza „dez
voltării creştinismului" stă această erezie fatală pentru creştinismul apos
tolic. 

Tradiţ ia b i s e r i c e a s c ă 

Tradiţia bisericească este considerată a fi o altă învăţătură pe care Isus 
Cristos ar fi lăsat-o chipurile apostolilor fără a fi scrisă undeva, constituind 
în fapt „mandatul" preoţesc al acestora şi al tuturor preoţilor de mai tîrziu. 
Această învăţătură ar fi transmisă mai departe numai preoţilor, prin taina 
preoţească (!). Iată cum sună o încercare de definire a acesteia în Catehismul 
Ortodox: Sfînta Tradiţie sau Predania este învăţătura de credinţă descoperi
tă de Dumnezeu şi propovăduită de Sfinţii Apostoli prin viu grai, dar ne
scrisă deM ci trecută aşa în Biserică fără schimbare, din generaţie în gene
raţie. Mai tîrziu, ea a fost scrisă de Sfinţii Părinţi şi se păstrează neschim
bată în scrierile lor, în hotărîrile sfintelor sinoade (!?) şi în cărţile de slujbă 
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viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; - deci, ce am văzut şi ani 
auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtaş ie cu noi. Şi părtaş ia 
noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos (1 .Ioan 1:1-3). Mărturia 
aceasta este directă, întrucît vine din partea unui participant la evenimente. 

Acum se cuvine să facem un raţionament: Dacă apostolii au fost martori 
la toate aceste lucruri şi le-au scris (tocmai ca să nu se schimbe cu trecerea • 
timpului), iar Tradiţia bisericească va „reevalua" învăţătura Mmtuitorului şi 
informaţiile privitoare la practicarea credinţei lăsate de apostoli, schimbînd 
mai multe concepte de bază, ce anume va fi considerat adevărat? Nişte 
schimbări impuse după sute de ani de către oameni care nu au fost martori 
oculari Ia viaţa şi învăţătura Domnului Isus, ci doar doreau unele avantaje şi 
privilegii de pe urma schimbării, sau ceea ce este scris de la început şi con
stituie sursă originală? 

Apostolii nu s-au dezis niciodată de învăţătura Evangheliilor, iar o simplă 
privire asupra epistolelor scrise de aceştia dovedeşte că învăţătura lor era 
conformă cu aceea a Mîntuitorului. Ei nu au schimbat nimic, ba mai mult, 
am văzut că apostolul Pavel spune în Galateni 1:7-9 că nimic nu se mai poa
te schimba în ceea ce a lăsat Cristos, cu toate că vor veni mulţi care vor 
spune că au mesaje noi de la Dumnezeu. Dar, potrivit unui citat de mai sus, 
Tradiţia bisericească tocmai aceasta a Iac ut atunci cînd a promovat învăţă
turi noi sub mantaua afirmaţiei că numai Biserica, adică clerul, poate inter
preta Cuvîntul Iui Dumnezeu. Se ridică o altă întrebare absolut normală: 
Pentru ce este dat Duhul Sfînt credincioşilor? Nu pentru a-i ilumina în înţe
legerea Scripturilor? Acest lucru e cu atît mai valabil, cu cît Biserica nu este 
clerul, ci adunarea celor care se strîng la un loc în Numele lui Isus Cristos. 

Fără a intra prea mult în detalii, se poate spune că Tradiţia bisericească 
tratează cu indiferenţă trăirea în păcat (cum sunt ura, şovinismul religios, 
minciuna, beţia, prostituţia, vrăjitoria, ghicitul, spiritismul, dezbinarea so
cială, e t c ) , accentuînd însă importanţa ritualului care ar putea substitui şi 
curăţa aceste trăiri în păcat. Spre exemplu, la secţiunea dedicată păcatului, 
Catehismul ortodox spune că păcatele personale sunt de două feluri: păcate 
uşoare şi păcate grele. Asupra păcatelor uşoare nu se stăruie şi nu se amin
teşte nici unul dintre acestea, lăsînd la latitudinea omului să aleagă lista. 
Dintre păcatele grele, dar uzuale, se amintesc: mîndria, iubirea de argint, 
desfrînarea, pizma, lăcomia, mînia şi lenea... Păcatele strigătoare la cer 
sunt: uciderea cu ştiinţă şi voie liberă, sodomia [homosexualitatea], asupri
rea văduvelor, orfanilor şi săracilor, oprirea plăţii lucrătorilor. La acestea 
poate fi adăugat păcatul pe care-l săvîrşesc copiii prin necinstirea părin
ţilor. Nu se aminteşte de ură, minciună, curvie, vrăjitorie, ghicire, e t c , de 
parcă la noi în societate acestea n ic inu ar exista. Cum este posibil ca tocmai 
Catehismul să le omită pe acestea? în prefaţa unei alte ediţii a Catehismului, 
preotul Ilarion V. Felea spunea despre catehism: Catehismul este cartea care 

ani? De ce au început să fie aduse aceste adăugiri numai după ce au murit 
discipolii celor care au primit învăţătura de la apostoli? Cum este posibil ca 
apostolii să nu fi consemnat în nici o epistolă aceste învăţături, totuşi ele să 
fi fost consemnate în scris mult mai tîrziu de către preoţi? Cum se face că de 
cele mai multe ori aceste învăţături contrazic Biblia? Realitatea este totuşi 
alta! 

Tradiţia bisericească este un sistem acumulat de obiceiuri şi datini stră
vechi împletite cu superstiţii păgîne şi concepţii populare, transmise de la o 
generaţie la alta şi „încreştinate" prin adoptarea lor sub un nume creştin în 
practica şi închinarea Bisericii tradiţionale. 

Acest fapt este recunoscut chiar de către cei ce promovează Tradiţia bise
ricească: Tradiţia este într-un continuu proces de interpretare şi actualiza
re* De vreme ce este în continuă acumulare şi schimbare, se subînţelege că 
ea nu poate ii un e l e m e n t de refer inţă. 

A susţine un adevăr spiritual sau a înfrunta un fals spiritual presupune ra
portarea la un punct de referinţă care rămîne neschimbat indiferent de spaţiu 
sau timp. Este cu adevărat o absurditate să susţii sau să afirmi un „adevăr", 
dar pe care nu-1 poţi verifica sau pe care nu-1 poţi raporta la un punct de re
ferinţă considerat etalon. Tradiţia bisericească este un astfel de sistem, pre
zentat de cler a fi „adevăr", dar care nu poate fi susţinut cu nimic altceva de-
cît cu faptul că e vechi. Ignorîndu-se cu bună ştiinţă că temelia acestei Tradi
ţii bisericeşti este un fals, se arată cu persistenţă ceea ce, în timp, s-a făcut 
într-un anume fel sau altul, dîndu-se apoi nişte explicaţii care mai de care 
mai „mistice" şi mai „spirituale". 

Cu toată această vechime, rămîne întrebarea de referinţă: La ce raportăm 
Tradiţia bisericească pentru a ne convinge noi înşine şi pentru a-i dovedi 
validitatea, de vreme ce nu numai că este ridicată la rang de „adevăr", dar a 
şi înlocuit Adevărul revelat de Dumnezeu? Adică ceva transmis verbal a în
locuit ceva care a fost transmis prin scris! Paradoxul este cu atît mai mare, 
cu cît în viaţa cotidiană ori de cîte ori există două mărturii cu privire la un 
eveniment care a avut loc, una scrisă şi alta verbală, dar nu sunt identice, tot
deauna primează ceea ce este scris. Acelaşi principiu se aplică şi în contex
tul temei noastre. Consemnarea scrisă este totdeauna etalonul de verificare 
a ceea ce se spune despre acelaşi lucru. 

Apostolii an trăit împreună cu Mîntuitorul, au auzit cuvintele Lui, au vă
zut minunile Lui, au primit învăţătura Lui şi au consemnat în scris, atît cît a 
fost necesar pentru a crede în El, pentru toţi aceia care nu au avut harul de a 
fi împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune: Ce era de la înce
put, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit 
cu mîintte noastre, cu privire la Cuvîntul vieţii, pentru că viaţa a fost ară
tată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, 
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din partea semenilor (!) [de parcă păcatul omului ar fi, înainte de toate, o 
problemă a omului cu semenii săi], ci ea vine mai ales de la Dumnezeu care, 
la Judecata din urmă, va da fiecăruia după faptele sale.* Dumnezeu spune 
cu totul altceva în Cuvîntul Său: Iată că toate sufletele sunt ale Mele... Su
fletul care păcătuieşte, acela va muri (Ezechiel 18:4), şi: Fiindcă plata pă
catului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veş
nică în Isus Cristos, Domnul nostru (Romani 6:23). Problema faptelor este 
una de motivaţie; nu le faci pentru a fi mîntuit, ci pentru că eşti mîntuit prin 
darul iară plată a lui Dumnezeu în Cristos Isus. Care învăţătură o vom lua în 
calcul, a preoţilor sau a lui Dumnezeu? Orice comentariu e din nou de prisos. 

Ridicarea tradiţ ie i bisericeşti la rangul de autoritate în materie de credin
ţă creştină este o gravă ofensă adusă lui Dumnezeu. Aceasta nu numai dato
rită faptului că ceea ce au făcut oamenii s-a pus pe picior de egalitate cu ceea 
ce a spus Dumnezeu, ci şi datorită faptului că Tradiţia bisericească, care este 
acumularea în timp a unor învăţături, evenimente, practici şi obiceiuri, de 
cele mai multe ori de sorginte păgînă, e considerată mai de încredere decît 
Cuvîntul Său. Următorul citat este de-a dreptul şocant dacă vrem să fim fi
deli învăţăturii biblice: Dacă am încerca să lăsăm la o parte obiceiurile [ca
re n-au temei scris], ca şi cînd n-ar avea mare însemnătate, am greşi, păgu
bind Evanghelia în cele esenţiale.** Cum s-ar putea păgubi Evanghelia în 
părţile ei esenţiale dacă acestea nici măcar nu au fost pomenite în Evanghe
lii? Cît de importante erau dacă au fost omise de apostoli? Acele culte care 
nu recunosc Tradiţia bisericească ca autoritate a credinţei creştine au fost de
clarate eretice tocmai pe baza învăţăturii Tradiţiei! Cu obiectivitatea unui 
istoric adevărat, Eliade spune în „Istoria credinţelor şi ideilor religioase": 
Jn fond, primele forme creştine erau mai aproape de acelea care au fost 
considerate mai tîrziu drept eretice ".*** Pe ce bază au fost declarate eretice 
acele forme creştine care semănau cu cele din primul secol? Pe baza Tradi
ţiei bisericeşti, deşi acele culte sunt fidele Cuvîntului lui Dumnezeu! 

Tradiţia bisericească a înlocuit Cuvîntul scris al lui Dumnezeu, aşezînd 
învăţături noi, prin care harul lui Dumnezeu este făcut inutil. Prin dogmele 
adăugate de către preoţi la învăţătura apostolilor, ridicate apoi la rangul de 
Tradiţie şi autoritate a credinţei, creştinismul original, care era o religie a ini
mii, a fost transformat într-un creştinism ritualist încorsetat de reguli şi ritu
aluri fără viaţă care nu-L mai înalţă pe Cristos, ci evidenţiază importanţa slu
jitorilor Bisericii şi justifică existenţa ierarhiei bisericeşti, ca segment dis
tinct, diferit de credincioşii de rînd. 

E ş e c u l educaţ ie i religioase bazate pe Tradi ţ ie 

Tradiţia bisericească nu-I ajută pe om să-L cunoască pe Dumnezeu şi voia 

* Catehism Ortodox, Alba lulia, 1997, p. 96. 
** ion Bria, op. cit. p. 404. 
«•• Mircea Eliade, Istoria credinţelor ,v/ ideilor religioase, Bucureşti, 2000, p. 461. 

ne arată ce trebuie să credem, pentru a şti cum să trăim. Cine nu cunoaşte 
cu de-amănuntul învăţăturile religiei sale, acela poate fi uşor amăgit de 
toate rătăcirile* Dacă lucrurile stau într-adevăr aşa, cum de s-au omis aces
te păcate atît de prezente în societatea românească? Să privim cu atenţie lista 
încă o dată: mîndria, iubirea de argint, desfrînarea, pizma, lăcomia, mînia 
şi lenea... Păcatele strigătoare la cer sunt: uciderea cu ştiinţă şi voie liberă, 
sodomia [homosexualitatea], asuprirea văduvelor, orfanilor şi săracilor, 
oprirea plăţii lucrătorilor. Parcă nu ne vine să credem! Societatea noastră 
împreună cu ierarhia bisericească stau sub spectrul acestor păcate grele. 
Potrivit aceluiaşi Catehism, păcatele grele nimicesc legătura noastră cu El 
(Dumnezeu) şi ne atrag pedeapsă din partea Lui.** Să fie aceasta explicaţia 
faptului că toate lucrurile la noi în ţară se degradează? O astfel de ipoteză ar 
explica toate lucrurile pe care acum nu ie putem explica. Mă refer la faptul 
că în ultimii ani am devenit tot mai religioşi, tot mai multe ritualuri şi pro
cesiuni, tot mai mulţi sfinţi şi sărbători, dar direct proporţional cu acestea a 
fost şi decăderea morală şi degradarea socială, atît a oamenilor simpli, cît şi 
a clericilor. Niciodată nu au fost atît de multe scandaluri legate de homose
xualitate, trafic de influenţă şi lăcomie în care să fi fost implicate „înalte feţe 
bisericeşti" ca în ultimii ani. Am fi tentaţi să credem că aceştia nu au nimic 
de-a face cu păcatele amintite mai sus. 

In altă ordine de idei, în zilele noastre, de cele mai multe ori cînd vreun 
preot îşi argumentează o afirmaţie, o atitudine sau o anume poziţie faţă de 
ceva, o face fie spunînd: „Tradiţia spune..." fie argumentînd: „Sfinţii părinţi 
spun...", dar foarte rar auzi un preot să spună: „Cuvîntul Iui Dumnezeu spu
ne.. ." sau „Dumnezeu spune...", ca şi cînd Tradiţia sau sfinţii Părinţi ar fi 
sursa credinţei creştine şi nu Dumnezeu. Spre exemplificare, reproduc din 
cuvîntul unui respectat om al Bisericii de pe coperta Dicţionarului de teolo
gie ortodoxă: Din lucrare respiră un duh autentic bisericesc şi ortodox, căci 
explicarea fiecărui termen se încoronează cu un text din sfinţii Părinţi sau 
din rugăciunile şi cîntările Bisericii. Comentariile sunt de prisos. 

Aceeaşi situaţie este regăsită şi în cazul unor învăţături de credinţă. Citind 
în catehismul ortodox despre principalele teme creştine, am întîlnit o propo
ziţie care se repetă: După învăţătura Sfintei Biserici... Este de la sine înţeles 
că nu Biserica a dat învăţătura, ci Dumnezeu. Nu Biserica are această învăţă
tură, ci ea este în Sfînta Scriptură, care e aceeaşi oriunde în lume. O Biserică 
sau alta rămîne în învăţătura lui Dumnezeu în măsura în care îşi ia această 
învăţătură din ea. Sigur că aici avem o mare problemă: Dacă Biserica învaţă 
ceva care este în contradicţie cu Biblia, de unde are Biserica învăţătura? De 
exemplu, iată ce spune catehismul: Sfînta Biserică ne învaţă că pedeapsa 
păcatului este grea. Pedeapsa nu vine numai din partea cugetului nostru şi 
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u n o r pract ic i d e s p r e c a r e S c r i p t u r a nu spune nimic. Sunt date exemple 
ca: Biblia spune că primii creştini stăruiau în rugăciune, dar nu ne spune 
cum procedau. Cuvîntul Domnului spune că primii creştini se împărtăşeau 
cu regularitate, dar nu ni se spune niciodată cum anume se făcea aceasta. 

Mulţi oameni simpli şi bine intenţionaţi îşi pun întrebarea de ce totuşi nu 
ne spune Scriptura nimic despre practicarea acestora, de vreme ce ritualul, 
adică c u m faci. este atît de important. Pentru toţi aceşti oameni, explicaţia 
pe care o primesc pare plauzibilă: Tradiţia bisericească reglementează toc
mai aceste aspecte despre care Dumnezeu nu a spus nimic, pentru că le-a 
lăsat la latitudinea preoţilor! Dar oare este aşa? Evident că nu. 

Explicaţia faptului că Dumnezeu nu a spus nimic despre practică este cît 
se poate de simplă: Nu forma sau modul în care creştinii se manifestau sau 
împlineau voia lui Dumnezeu erau importante, ci faptul că se împlinea voia 
Sa. Pentru românii crescuţi şi educaţi în spiritul ritualului este destul de greu 
de înţeles acest lucru. Repet un mare adevăr: Noul Testament nu conţine in
formaţii despre vreun ritual sau o altă formă de exprimare a credinţei creş
tine în afara trăirii principiilor şi învăţăturii lui Cristos. în creştinismul au
tentic, expresia trăirii cu Dumnezeu nu mai este dată de practicarea vreunui 
ritual, ci de trăirea credinţei, altfel spus, centrul de greutate trece de la ceea 
„ce trebuie să fact\ specific iudaismului şi oricărei religii de altfel, la ceea 
„ce trebuie să fit. Ca şi concluzie, se poate spune că harul lui Dumnezeu 
[graţia divină] eliberează omul de datini, obiceiuri şi ritualuri. 

Pe măsură ce instituţionalizarea şi ierarhizarea se cristaliza, iar poziţia 
preoţilor şi episcopilor era mai sigură, aceştia au adus învăţături noi, sub ti
tulatura Tradiţiei bisericeşti, prin care ignorau principiile fundamentale date 
de Dumnezeu Bisericii Sale. Spre exemplu: 

T r a d i ţ i a biser icească a respins principiul adaptării c u l t u r a l e a mesa
jului creşt in al mîntu i r i i . Aşa cum am văzut, la începutul creştinismului 
toate adunările locale erau autonome şi păstrau specificul culturii în care 
existau. Bisericile din Palestina aveau specific evreiesc, cele din Grecia erau 
adaptate culturii greceşti, cele din Africa de Nord aveau specific african, etc. 
Cu toate diferenţele culturale, aceste biserici locale erau unitare în ceea ce 
.priveşte învăţătura Domnului Isus dată prin apostoli, chiar dacă forma în 
care se manifesta credinţa era diferită de la cultură la cultură. Acesta era de 
altfel şi scopul lui Dumnezeu! El doreşte ca fiecare om să se bucure de sal
varea dată prin Cristos în cultura şi limba în care s-a născut. 

Libertatea unui individ se situează totdeauna între barierele culturii în 
care s-a născut şi a crescut, indiferent care ar fi aceasta. Dumnezeu nu a dorit 
să impună modelele unei culturi într-o altă cultură! Apostolii nu au dus mo
delul evreiesc al bisericii din Ierusalim în Antiohia, Efes, Corint, Tesalonic 
sau în celelalte biserici dintre neevrei. Au dus doar învăţătura Mîntuitoruluî, 
pe care au şi consemnat-o în scris. 

Lui, nu-1 ajută în trăirea unei vieţi cu adevărat creştine, ci doar îl amăgeşte 
punînd în faţa lui practici, rînduieli şi ritualuri care nu afectează în nici un 
fel problemele reale ale omului. Scopul acestora este acela de a consolida 
roiul şi poziţia clerului. în ce-1 priveşte pe om, practicile şi ritualurile au me
nirea de a-1 „linişti" în conştiinţa sa. Practicile tradiţiei nici nu-I împacă pe 
om cu Dumnezeu, nici nu-i dau regenerarea spirituală prin naşterea din nou 
şi nici nu-1 eliberează de sclavia păcatului sau de practicile pe care le face 
instinctiv. Biblia redă revelaţia ele Sine a lui Dumnezeu într-un mod în care 
omul, prin iluminarea Duhului Sfînt, să-L poată cunoaşte. Biblia nu propune 
o cale spre Dumnezeu, ci declară că această Cale este Isus Cristos. De 
asemenea, Biblia nu-L apără pe Dumnezeu şi nici nu-I dovedeşte existenţa, 
ci 11 declară. In ea se află înţelepciunea care duce la mîntuire, spune apos
tolul Pavel în scrisoarea adresată lui Timotei: Din pruncie cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot. să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin cre
dinţa în Cristos Isus (2.Timotei 3:15). Dacă cineva caută cu adevărat mîn-
tuirea, atunci trebuie să lase tradiţia la o parte şi să se apropie cu reverenţă 
şi umilinţă de Sfinta Scriptură, cu dorinţa de a primi iluminarea Duhului 
Sfînt spre înţelegerea mesajului lui Dumnezeu. 

Nu avem nevoie de alte exemple decît acela al societăţii româneşti. Nu
mai aşa putem explica eşecul învăţămîntului religios din România, care nu 
a fost fundamentat pe învăţătura Bibliei, ci pe cea a Tradiţiei bisericeşti. De 
doisprezece ani, tinerii fac religie în şcoli, dar starea morală a societăţii în 
general, şi a tinerei generaţii în special, se adînceşte treaptă cu treaptă într-o 
inimaginabilă mizerie morală. O statistică sumară arată date care cutremură 
pe oricine percepe dimensiunea acestui fenomen şi repercusiunile sale în 
următorii ani pentru societatea noastră. Ne consolăm cu gîndu! că şi la alţii 
se întîmplă la fel! Adevărul este că aşa se întîmplă peste tot, deoarece peste 
tot Dumnezeu este dat afară din toate aspectele vieţii şi din conştiinţele oa
menilor. Se face religie în şcoli, dar aceasta nu este garanţia aducerii lui 
Dumnezeu în conştiinţa copiilor, deoarece accentul ia aceste ore nu se pune 
pe Dumnezeu, nici pe Cuvîntul Său, ci pe Tradiţia bisericească, ceea cc este 
altceva! Biblia îl prezintă pe Dumnezeu aşa cum S-a revelat El pe Sine, în 
vreme ce Tradiţia bisericească vorbeşte foarte rar despre EL fiind preocupată 
de ritualuri şi practici ineficiente (după cum se vede), iar atunci cînd vorbeş
te despre Dumnezeu prezintă un Dumnezeu închipuit de oameni. Este cît se 
poate de clar că atunci cînd vorbeşti despre ceva sau cineva te documentezi 
direct de la sursă. De vreme ce Dumnezeu S~a revelat pe Sine prin Biblie, 
atunci este evident că noi trebuie să facem apel la aceasta, nu la amăgirea 
Tradiţiei bisericeşti. De aici explicaţia rezultatelor despre care vorbim. 

A r g u m e n t în favoarea Tradiţ iei bisericeşti 

Justificarea adusă în sprijinul apariţiei Tradiţiei bisericeşti este: Ex i s tenţa 
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nilor Duhul Său pentru a-i călăuzi, aşezînd pentru biserică principiile de 
funcţionare şi legile care să-i fie fundament. A aşezat apoi oameni dedicaţi 
Lui şi plini de Duh Sfînt, luaţi din mijlocul adunării locale, care să păsto
rească turma locală, în conformitate cu principiile şi legile Sale, dar în nici 
un caz să hotărască ce-I place Lui, aşa cum s-a întîmplat de nenumărate ori 
cu prilejul diverselor sinoade. Argumentul adus ulterior în sprijinul acestor 
practici necreştine şi nescripturale, dar declarate creştine, a fost de regulă: 
„sinodul al n-lea ecumenic a hotărît ca...", aceasta din cauza faptului că nu 
există suport biblic pentru practica respectivă. în acest context trebuie amin
tit un alt element crucial pentru îndepărtarea de ceea ce spune Dumnezeu în 
mod clar în Biblie. 

T r a d i ţ i a biser icească neagă l iber tatea religioasă a omului: Prin decre
tarea creştinismului ca religie oficială a Imperiului Roman, şi apoi a oricărui 
alt stat, omul nu mai are dreptul ele a-şi alege singur credinţa în cunoştinţă 
de cauză. Ridicarea la rang de lege şi obligativitate a unor hotărîri arbitrare 
ale unor slujitori bisericeşti sau ale conducătorilor politici este categoric îm
potriva principiilor lui Dumnezeu. Biblia spune referitor la acest aspect: 
Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia 
crucea şi să Mă urmeze (Marcu 8:34). Pasajul este atît de clar şi de expli
cit, încît nimeni nu poate aduce vreun argument în favoarea impunerii unui 
fel de credinţă, indiferent care, cu scuza că poporul nu ştie... 

Mîntuitorul arată că este exclusă orice modalitate de impunere, deoarece 
această libertate de a alege să iii sau să nu fii creştin are o legătură jitrînsă 
cu a primi sau a nu primi mesajul adus de Cristos Isus: Cine crede în Fiul 
are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mînia lui 
Dumnezeu rămîne peste el (loan 3:36), Mai mult, Biblia arată exemple de 
situaţii în care s-a predicat Evanghelia mîntuirii unei mulţimi de oameni, 
dintre care unii au primit acest mesaj, iar alţii l-au respins. Cei ce au primit 
predicarea lui au fost botezaţi... însă mulţi din cei ce auziseră cuvîntarea 
"mi crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci 
mii (Fapte 2 :41; 4:4). Din textul biblic rezultă clar că doar o parte din mul
ţime a crezut, de vreme ce se spune cei ce au primit sau cei ce au crezut. A 
fi creştin sau a nu fi are de-a face cu acceptarea unor adevăruri sau respin
gerea lor. 

Există nenumărate exemple de „încreştinări" de a dreptul hilare şi în 
totală contradicţie cu principiile amintite mai sus: 

Regele franc Clovis (481-511) face în ajunul unei bătălii o „ înţelegere" 
cu Dumnezeu şi promite că se va boteza cu botezul creştin dacă va cîşliga 
bătălia cu triburile germanice. O dată cu el, pentru a nu pierde privilegiile 
şi avantajele, s-au botezat peste 3 000 de curteni şi conducători militari. * 

* Enciclopedia Catolică, Voi. IV. 

După organizarea piramidală a creştinismului şi centralizarea sa, nu s-a 
mai ţinut cont de factorul cultural specific adunărilor locale, iar hotărîrile 
clericilor şi ale sinoadelor le-au fost impuse acestora. Crearea sistemului 
celor cinci patriarhate stabilit în 381 d.Cr., confirmat în 45 1 d.Cr şi definitiv 
fixat în 680 d.Cr., a însemnat în esenţă arondarea tuturor creştinilor pe crite
rii teritoriale în jurul celor cinci centre: Roma, Constantinopol, Alexandria, 
Antiohia şi Ierusalim. 

T r a d i ţ i a biser icească a n u l e a z ă autonomia bisericii ( a d u n ă r i i ) locale. 
Prin impunerea unor hotărîri, forme de manifestare sau practici de către 
„forurile conducătoare" sau diverse sinoade regionale dispare autonomia 
unei biserici (adunări) locale. Spre exemplu, dacă Dumnezeu nu spune prin 
Cuvîntul Său cum anume trebuie să procedeze biserica pentru a studia Sfînta 
Scriptură, sau cum anume să se vestească Evanghelia celor ce sunt pe calea 
pierzării (căci Dumnezeu nu avea în vedere ca cineva să fie făcut creştin prin 
naşterea sa, fără voia Iui şi Iară a şti ce înseamnă aceasta), este clar că acest 
lucru are mai puţină importanţă. Fiecare adunare locală, adică grupul celor 
credincioşi împreună cu slujitorii bisericeşti, nu doar preotul sau doar epis
copul, vor hotărî sub călăuzirea Duhului Sfînt cum este mai bine să se pro
cedeze sau care va fi cea mai bună modalitate de împlinire a voii lui Dum
nezeu. Această modalitate de împlinire trebuie să fie în conformitate cu ex
primarea lui Dumnezeu făcută prin Cuvîntul său şi în nici un caz printr-un 
for „superior". Altfel spus, dacă Dumnezeu nu a impus o f o r m ă pentru în
treaga creştinătate, nu a lăsat aceasta în seama clerului, ci este dreptul fîecă-
rei biserici locale. 

In învăţătura Iui Dumnezeu, biserica locală, adică adunarea credincioşilor 
care vor să trăiască după voia Lui, este singura instituţie lăsată şi recunos
cută de El. Acest aspect este recunoscut teoretic şi de clericii ortodocşi: Ide-
ea de autocefalie este constitutivă bisericii locale, deoarece aceasta repr-
zintăpoporul lui Dumnezeu... în perioada apostolică şipostapostolică, co
munităţile locale şi-au păstrat intacta această constituţie ecleziastică* dar 
nu s-a mai aplicat niciodată după ce tradiţia s-a impus ca factor de autoritate, 
într-un alt context, dar strîns legat de subiectul discuţiei, anularea auto
nomiei locale este de asemenea recunoscut: Desigur, odată ce regiunile au 

fost repartizate între episcopi, independenţa vechilor biserici locale a fost 
limitată.** 

Cel mai elocvent exemplu în acest sens, dintre multe altele, este cei al 
Patriarhiei Bulgare care, deşi s-a înfiinţat, nu numai că nu a fost recunoscută 
de Patriarhia Constantinopolului, dar a şi fost declarată „schismatică" de că
tre Patriarh! 

Pentru ca totul să fie în conformitate cu voia Sa, Dumnezeu a dat creşti-
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gării libertăţii de credinţă a omului atrage după sine o altă lacună a creşti
nismului produs de Tradiţia bisericească. 

Tradiţia b iser icească i g n o r ă importanţa s tudier i i învăţăturii apos to
lilor, Aşa cum am văzut despre primii creştini se spune: Ei stăruiau în 
învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pîinii şi în rugă
ciuni (Fapte 2:42). Este versetul de referinţă nu numai al Bisericii Primare 
din vremea apostolilor, ci şi al oricărei biserici creştine, indiferent de perioa
da istorică la care ne-am referi. El constituie temelia neschimbată a Bisericii 
şi arată ceea ce este la baza fiecărei biserici creştine locale. De asemenea, 
am văzut că această temelie este aşezată pe cei patru piloni arătaţi de verset: 
învăţătura apostolilor, legătura frăţească, frîngerea pîinii, rugăciunea. 

Coloana vertebrală a învăţăturii apostolilor în Biserica Primară era Isus 
Cristos. l o t mesajul apostolilor gravita în jurul Mîntuitorului. Asupra aces
tui subiect am stăruit cînd am vorbit despre Biserica apostolică a secolului 
1. Din învăţătura apostolilor, referitoare la persoana Fiului lui Dumnezeu, 
decurgeau celelalte trei elemente caracteristice adevăratei Biserici, întrucît 
ele erau urmarea prezenţei lui Cristos în viaţa fiecărui creştin. Slujitorii bise
riceşti nu trebuie să-i înveţe pe oameni datinile şi obiceiurile, nu trebuie să 
fie preocupaţi de ritualuri şi practici pe care ar trebui să le facă oamenii, ci 
ar trebui să aibă în centrul preocupărilor lor pe Cristos şi învăţătura Lui. 
Preocuparea de căpătîi a adevăraţilor slujitori bisericeşti trebuie să fie aceea 
de a-i învăţa cine este Isus Cristos, ce a făcut El, ce învăţătură are El, şi cum 
să-şi trăiască viaţa de credinţă în ascultare de El. 

într-o anumită împrejurare, la Mîntuitorul au venit nişte evrei care, gus-
tînd din pîinea înmulţită de El, L-au întrebat: Ce să facem ca să săvîrşirn lu
crările lui Dumnezeu? în mod paradoxal, Mîntuitorul le-a răspuns: Lucra
rea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi in Acela pe care L-a 
trimis El (Ioan 6:28-29). Răspunsul nu a fost pe placul lor, deoarece nu do
reau o schimbare a inimii şi a minţii lor, ci doreau doar să facă ceva pentru 
a fi văzuţi, apreciaţi şi eventual să se salveze singuri prin ceea ce făceau ei. 
Prin urmare, deşi îl căutau pe Domnul pentru că au mîncat din pîinea înmul
ţită de El, L-au întrebat în cel mai ticălos mod posibil: Ce semn faci Tu, 
deci... ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?, după ce au văzut 
înmulţirea pîinilor! Mai era nevoie de un alt semn? Bineînţeles că nu, dar ei 
aveau interesul să fie văzuţi făcînd ei ceva... din aşa-zisa credincioşie, nu 
erau interesaţi de ceea ce vrea Mîntuitorul. Tradiţia bisericească tocmai 
aceasta îi învaţă pe oameni: ce să facă, cum să facă, ce să spună.. . punînd în 
centrul lucrurilor pe om şi ce poate face el, dar niciodată nu-L pune în cen
trul învăţăturii şi activităţilor pe Isus cel crucificat în locul păcătosului. 

Treptat, creştinii simpli au fost îndepărtaţi de Ia Cuvîntul lui Dumnezeu 
prin renunţarea la studiu. O dată cu încreştinarea forţată a popoarelor prin 
botez, învăţătura apostolilor a trecut în plan secundar. Prea puţini mai erau 

- în 774, Caro! cel Mare a silit saxonii westfali, ostfali şi andrari să alea
gă între moarte şi botezul creştin. Fiind convertiţi doar cu numele în 779, 
aceştia s-au răsculat şi s-au întors la vechile lor practici. Drept răzbunare, 
în 781 Carol cel Mare obligă pe toţi saxonii să se boteze şi să plătească dări 
Bisericii. în 783, peste 4 500 de saxoni au fost ucişi în „masacrul de la Ver-
dun ", deoarece au respins cererea lui Carol* 

- A m e r i c a de Sud a fost „încreştinată" cu sabia şi biciul de către armatele 
catolice spaniole după ce au jefuit pe incaşi şi au comis cele mai oribile atro
cităţi. Misionarii catolici din India adunau mulţimi de oameni şi îi stropeau 
în Numele Sfintei Treimi, declarîndu-i apoi creştini. 

- In 988, prinţul Vladimir de Kiev impune botezul în masă, şi astfel creş
tinismul ortodox devine religia oficială a stalului său.** 

Se pune serios întrebarea: Dacă la începutul creştinismului pentru a deve
ni creştin era necesar să asculţi mesajul creştin al mîntuirii şi să decizi dacă 
îl accepţi sau nu, dacă crezi sau nu în Cristos cel crucificat şi înviat dintre 
cei morţi, în cazul acestor oameni cum a fost? Cum este în cazul acelor ţări 
care îi declară pe toţi cei născuţi între graniţele lor „creştini", chiar dacă oa
menii nu au nici cele mai elementare cunoştinţe despre creştinism'? Aşa ceva 
este împotriva principiilor Bisericii apostolice! 

Spre a exemplifica mai bine faptul că teoretic se poate spune orice atît 
timp cît d o a r faptele val idează teoria, voi da următorul exemplu: Poate oa
re regele unei ţări africane cu populaţie de culoare să decreteze o lege prin 
care să declare că poporul său este un popor alb? Teoretic se poate! Dar 
aceasta nu înseamnă că practic se va schimba culoarea pielii oamenilor din 
poporul său! Lucrurile sunt identice şi în ce priveşte creştinismul. Un con
ducător de stat, sau un conducător religios, poate să decreteze prin lege că 
poporul său este creştin, dar aceasta nu îl va şi face creştin în trăire! 

Un tînăr prinţ indian a ascultat Evanghelia vestită de un misionar catolic, 
a pus nenumărate întrebări despre credinţa şi trăirea creştină, iar la urmă a 
decis că trebuie să treacă la creştinism deoarece acesta este cu adevărat calea 
cea dreaptă. Nici o altă religie nu vorbeşte aşa frumos despre Dumnezeu şi 
nici despre trăirea curată şi plină de dragoste a creştinilor... într-o seară i-a 
mărturisit tatălui său aceste gînduri şi i-a spus că va deveni creştin. Tatăl său 
i-a cerut să petreacă întîi cîteva luni în „lumea creştină" occidentală apoi... 
va mai vedea. Tînărul s-a conformat şi, peste cîteva zile, se afla în Paris, ora
şul luminilor, unde privea cu uimire „realitatea" creştină pe viu: prostituate, 
bordeluri, cluburi de striptease, baruri, pornografie deschisă în reclame, în 
filme, în presă... etc. Dezamăgirea prinţului a fost foarte mare... între teorie 
şi practică era o prăpastie imensă. Nu a mai dorit să devină niciodată creştin. 
Nici în celelalte ţări declarate creştine lucrurile nu stau altfel. Aspectul ne-



82 Păgînizarea creştinismului apostolic 

interesaţi de învăţătura Mântuitorului, de vreme ce nu aveau de ales. Nu s-a 
mai studiat Cuvîntul lui Dumnezeu, nu s-a mai pus accentul pe esenţa creş
tinismului, ci doar pe forme. învăţătura creştină a rămas doar Ia latitudinea 
slujitorilor bisericeşti, iar mai tîrziu, după cum vom vedea, a existat chiar 
interdicţia pentru credincioşi de a citi Biblia. 

Această stare de lucruri a generat decăderea morală şi spirituală a creşti
nismului tradiţional. Prin „încreştinarea" forţată, oamenii „intrau" în Biseri
că fără să experimenteze împăcarea cu Dumnezeu prin Cristos, fără să cu
noască trăirea cu Dumnezeu, fără să gândească în mod spiritual sau fără să 
ştie ce înseamnă creştinism. Pentru ei, creştinismul însemna doar ritual. Ul
terior, toate practicile păgîne pe care le practicau aceşti oameni au fost „în
creştinate" sub presiunea lor. Ei doar au fost declaraţi creştini, dar nu erau 
creştini în gândire şi în trăire, iar din acest motiv „încreştinarea" păgînismu-
luî a fost privită ca fiind normală. Eliade recunoaşte această „încreştinare", 
numind-o: hrisiianizarea [încreştinarea] tradiţiilor religioase păgîne.* în 
sprijinul adevărului, el spune: Precizăm lotuşi că folclorul creştin se inspiră, 
de asemenea, din surse mai mult sau mai puţin eretice şi ignoră uneori mi
turi, dogme sau scenarii de primă importanţă pentru teologie.** (teologia 
creştină = adevărul revelat al lui Dumnezeu). Rezultatul acestor „înereşti-
nări" a fost un sincretism păgîno-creştin, al cărui scop nu a mai fost predica
rea Evangheliei, adică a iertării păcatelor prin credinţa în jertfa înlocuitoare 
a lui Cristos, ci doar conservarea avantajelor şi privilegiilor slujitorilor bise
riceşti. 

La finalul celor spuse rămîne întrebarea de referinţă: La ce raportăm Tra
diţia bisericească pentru a ne convinge noi înşine şi pentru a-i dovedi validi
tatea, de vreme ce nu numai că este ridicată la rang de „adevăr", dar a şi 
înlocuit adevărul revelat al Iui Dumnezeu? Cum poate fi ea un etalon, de 
vreme ce este în continuă schimbare şi acumulare? Cum poate fi ea o normă, 
de vreme ce această Tradiţie bisericească nu este universală, ci diferă de la 
popor Ia popor, iar uneori chiar de la zonă la zonă? Putem avea încredere 
deplină în afirmaţiile preoţilor care aşază Tradiţia bisericească la acelaşi ni
vel cu Biblia, de vreme ce mărturia seculară arată că de cele mai multe ori 
comportamentul celor mai înalţi prelaţi nu a fost mai diferit de al unor oa
meni de rând pe care în mod normal îi declarăm decăzuţi moral, ca să nu 
spunem depravaţi? Ce îi face pe aceştia mai credibili? Titlul? Hainele? Ierar
hia? 

Nu putem vorbi despre Biblie în aceiaşi termeni în care am vorbit despre 
Tradiţia bisericească. Ea e scrisă, este aceeaşi indiferent de limba în care a 
fost tradusă sau locul unde te afli. Scopul ei este arătat de Dumnezeu însuşi 
în nenumărate rînduri pe paginile ei. 

* Mircea Eliade, op. cil. p. 464. 
** lbideni, p. 465. 
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Biblia este etalonul după care toate lucrurile privitoare la Dumnezeu şi 
voia Lui să poată fi verificate şi să se conformeze Adevărului revelat de El. 
în acest mod, Biblia devine etalonul după care o învăţătură, o dogmă sau un 
sistem religios este dovedit a fi adevărat sau fals. 

Evanghelistul Luca spune: După ce am făcut cercetări cu de-amăruntul 
asupra tuturor acestor lucruri de la obîrşia lor, să ţi le scriu în şir unele 
după altele, ca să poti cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care 
le-ai primit prin viu grai (Luca 1:3-4, sublinierea mea). Găsim din nou şi fă
ră posibilitatea de a greşi scopul declarat al scrierii Noului Testament, iar 
orice comentariu este de prisos. 

Nu putem trece la un alt subiect fără să amintesc un alt element specific 
tradiţiei bisericeşti care are de asemenea serioase repercusiuni asupra modu
lui în care oamenii privesc structurile ecleziastice. Acest ultim aspect este o 
altă „creaţie" a clericilor, şi anume: 

T r a d i ţ i a susţ ine infailibilitatea Bisericii. Biserica este infailibilă pentru 
că mărturiseşte „ adevărul", care e revelaţia şi darul Duhului Sfint.* Aceas
tă declaraţie are scopul de a da „credit" hotărîrilor „Bisericii" (prin aceasta 
se înţelege diversele sinoade sau clerici) care nu pot fi regăsite în Sfînta 
Scriptură. 

O asemenea afirmaţie este cel puţin inconştientă, ca să nu spun mai mult. 
Se pune, firesc, întrebarea: La ce se referă afirmaţia: la cler, ca reprezentant 
„legitim" al Bisericii, sau la sensul original al cuvântului, adică adunarea 
credincioşi lor împreună cu slujitorii ei? Aşa cum sunt privite lucrurile în cul
tura noastră şi la timpul actual, cînd spunem Biserică, spunem grupul de pre
oţi, episcopi, e t c , adică clerul. 

Adevărata Biserică a lui Cristos nu este niciodată clerul, ci Adunarea cre
dincioşilor care au primit învăţătura Mîntuitorului. Biserica există ca insti
tuţie doar pentru reprezentarea în societate şi în faţa autorităţilor statului de 
drept, dar nu poate acţiona şi exista doar ca o instituţie, pentru că ea este un 
organism divino-uman, este Trupul lui Cristos. 

Biserica nu poate fi infailibilă atîta vreme cît este şi rămîne în starea actu
ală: un organism divino-uman. Atîta t imp cît se manifestă natura firească a 
omului, înclinată spre păcat, indiferent de titlu, grad ierarhic, maturitate spi
rituală sau vîrstă, nu putem vorbi de infailibilitatea Bisericii. Aceasta nu 
poate fi infailibilă, pentru că exprimă mărturia Duhului Sfînt, cum spune 
Tradiţia bisericească, deoarece rolul Duhului Sfint este de iluminare a cred
incioşilor şi de călăuzire în viaţa de credinţă. 

Argumentul potrivit căruia Biserica este infailibilă deoarece a stabilit ca
nonul Noului Testament poate fi unul solid dacă nu am avea cunoştinţă de 
faptul că atunci existau încă în viaţă discipolii celor care au învăţat direct de 
la apostoli. Spre sfîrşitul secolului al 11-lea. douăzeci de cărţi ale Noului Tes-

* Ion Bria, op. cil. p. 402. 
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* Ion Bria, op. cil. p. 211. 
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un ultim element specific tradiţiei bisericeşti la care voi face referire. Aceas
ta nu pentru că aş fi epuizat subiectul, ci pentru a mă limita ca spaţiu. Există 
nenumărate cuvinte „tehnice" pe care clericii le-au păstrat în limba greacă, 
fără a le traduce în limba română, tocmai pentru a păstra aparenţele în ceea 
ce priveşte „chemarea" lor specială. Traducerea acestor cuvinte ar fi „desa-
cralizat" (sau laicizat) creştinismul fără a mai păstra aura de mister din jurul 
acestor cuvinte. 

O simplă răsfoire a cărţilor bisericeşti ne va scoate în faţă cuvinte greceşti 
pe care oamenii le recunosc ca aparţinînd „celor sfinte", dar neştiind ce în
seamnă ele. Cuvinte ca: sobor, ierarhi, arhierei, aghiazmă, naos, pronaos, ec-
tenie, prohod, maslu, antimis, apofatic, catafatic, epicleză, euharistie, ierur-
gii, liturghie, pronie, etc. sunt intenţionat păstrate aşa, deşi majoritatea au un 
corespondent românesc. Deseori s-a invocat acest aspect ca un fals argument 
în favoarea „credincioşiei" şi a „păstrării întocmai" a învăţăturii Mîntuitoru
lui. Este greşit! Adaptarea culturală şi traducerea termenilor spre înţelesul 
tuturor credincioşilor ar trebui să fie valabil tocmai pentru transparenţa „păs
trării întocmai" . Cu cît un termen sau un lucru este mai popular şi mai cu
noscut, cu atît se va putea păstra mai uşor; cu cît sunt mai mulţi oamenii care 
se pot edifica singuri de la sursa originală, cu atît este mai greu să se devieze 
de la normal. Niciodată monopolul unui grup restrîns de oameni asupra unor 
lucruri sau informaţii nu constituie garanţia păstrării neschimbate, ci mai 
degrabă pretinsa păstrare înseamnă o justificare a existenţei grupului respec
tiv. 

Pentru a constata modul în care a apărut Tradiţia bisericească, a impus 
dogme păgîne în învăţătura creştină şi a promovat schimbări în practica cre
dinţei creştine, voi pleca de la apariţia creştinismului urmărind principalele 
perioade ale Bisericii creştine. în general, pentru fiecare astfel de perioadă 
vor exista două paragrafe: Observaţ i i , referitoare la ce s-a adăugat şi la cîte
va elemente specifice, şi Ce spune Biblia, adică poziţia explicită a Cuvîn-
tului lui Dumnezeu cu privire la subiectul respectiv. 

tament au fost stabilite ca fiind canonice, sub directă autoritate a acestora. 
Celelalte şapte au fost recunoscute, sub călăuzirea Duhului Sfînt, în confor
mitate cu restul de douăzeci, recunoscute în secolul al Il-lea. în plus, autorii 
acestor scrieri proveneau direct din anturajul Mîntuitorului, deci beneficiază 
de toată credibilitatea. 

în altă ordine de idei, Duhul Sfînt nu-Şi impune călăuzirea cu forţa. Am 
putea vorbi şi accepta afirmaţia despre infailibilitate dacă ar fi vorba de 
teocraţie, adică o conducere efectivă a Duhului Sfînt, în care factorul uman 
cu natura sa firească, înclinată spre păcat, ar fi anihilat. Ce facem atunci cu 
epistolele Noului Testament care vorbesc despre păcate grave existente în 
bisericile locale? Ce facem cu scrisorile către cele şapte biserici din Apo-
calipsa în care se vorbeşte despre abateri şi păcate ale bisericilor? Mai putem 
vorbi de infailibilitatea Bisericii? 

Se spune că un element esenţial al infailibilităţii este starea de sfinţenie 
sau capacitatea spirituală a Bisericii ca templu al Duhului Sfînt de a dis
cerne adevărul.* Dacă acest lucru este realmente adevărat, atunci mai sunt 
oare infailibile Bisericile tradiţionale care nu mai reuşesc sub nici o formă 
să-şi ascundă nevrednicia propriilor slujitori? Cum să crezi aşa ceva, cînd 
cele mai înalte „feţe bisericeşti" care conduc „Sfîntul Sinod" sunt acuzate în 
presa naţională de mai toate nelegiuirile de ne imaginat pentru oameni 
„chemaţi de D u m n e z e u " să slujească cele sfinte: homosexualitate, corupţie, 
oportunism, trafic de influenţă, colaborarea cu securitatea, lăcomie, vînzări 
de posturi şi trepte ierarhice? Este un semn al pierderii măsurii şi o lipsă de 
cel mai elementar bun simţ să afirmi că Biserica este infailibilă, dar să con
staţi că aproape săptămînal în ultimii doisprezece ani au apărut articole în. 
presă despre fărădelegile preoţilor, despre lipsa de ruşine şi bun-simţ ale 
acestora, care nu par nici să se jeneze de oameni, nici să le fie teamă de 
Dumnezeu. E aceeaşi stare descrisă de Dumnezeu prin gura profetului Male-
ahi: Un fiu cinsteşte pe tatăl său şi o slugă pe stăpînul său. Dacă sunt Tată, 
unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpîn, unde este teama de 
Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele 
Meu şi care ziceţi: Cu ce am nesocotit noi Numele Tău? (M a leahi 1:6). 

Cum am putea susţine în continuare ideea infailibilităţii Bisericii cu ast
fel de slujitori? Nu este totul cu adevărat o mascaradă în care se foloseşte o 
pretinsă alegere a lui Dumnezeu? Numai Dumnezeu şi Cuvîntul Său este in-
failibiH'Deoarece Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu, ea conţine normele de 
credinţă, iar Tradiţia bisericească ar trebui să fie manifestarea normelor de 
credinţă şi în nici un caz noi învăţături, noi revelaţii sau noi sensuri. Oricum 
le-am numi, sunt lucruri aşezate de oameni care nesocotesc normele lui 
Dumnezeu, de vreme ce le înlocuiesc sau te completează. 

Tradiţia păstrează monopolul asupra termenilor religioşi. Acesta este 



Biserica în ilegalitate 
29-313 

Perioada cuprinsă între anul „naşterii" Bisericii, 29 d.Cr., şi anul 313, cînd 
existenţa şi manifestarea Bisericii creştine a fost permisă, a fost perioada în 
care ea a fost în afara legii. Această perioadă de 280 de ani a fost caracteriza
tă de valuri succesive de persecuţii la adresa creştinilor, care erau martiriza
ţi din cauză că se închinau şi mărturiseau existenţa unui singur Dumnezeu, 
Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor, refuzînd cu perseverenţă să se în
chine împăratului sau să recunoască pretinsa sa obîrşie „divină". 

P e r i o a d a Bisericii A p o s t o l i c e 29-90 ( p e r i o a d a a p o s t o l i l o r ) 

La începutul creştinismului, numele de „Biserică Creştină" nu era folosit 
cu aceeaşi conotaţie cu care îl folosim la începutul secolului al XXl-lea. în 
zilele noastre îl folosim fie cu. referi re la întreaga creştinătate, fie cu referire 
la vreunul dintre marile culte creştine, dar în acele timpuri era dat numai 
unor biserici locale. Biserica Creştină nu era aşa cum înţelegem noi Biserica 
în zilele noastre. Cînd spunem că exista o singură Biserică creştină, referi n-
du-ne la primele trei secole ale creştinismului, numele de „Biserică Creşti
nă" este mai mult generic şi se referea la totalitatea celor care deveneau 
creştini primind mesajul Evangheliei şi, fiind botezaţi, se alăturau grupului 
de credincioşi creştini din acea localitate. în acele timpuri, Biserica nu era o 
instituţie, nu exista o ierarhie ecleziastică conducătoare sau vreun fel de or
ganizate administrativă a acesteia ca un întreg, sau pe întreg teritoriul Impe
riului Roman. Fiecare grup de creştini dintr-o localitate forma biserica loca
lă, fie că credincioşii se adunau toţi împreună, fie că se adunau în mai multe 
locuri din cauza celor ce-i persecutau. 

Adunările locale (bisericile) erau independente din punct de vedere admi
nistrativ şi organizatoric. Toate bisericile creştine locale astfel constituite atît 
în Imperiul Roman, cît şi în afara lui, formau în acele vremuri ceea ce noi 
numim astăzi Biserica Creştină, deşi, aşa cum am spus, ea nu era organiza
tă nici administrativ, nici ecleziastic. Unitatea acestor biserici era dată de în
văţătura lui Isus Cristos. 

Procesul ierarhizării şi a formării structurilor administrative început în 
jurul anilor 150-180 d.Cr. de către slujitorii bisericeşti, îneîntaţi de cinstea 
pămîntească pe care o primeau în virtutea faptului că puteau fi formatori de 
opinie pentru credincioşii din Biserică, a căpătat o dimensiune nouă sub im
pulsul dat de împăraţii romani. Aceştia au înţeles într-o măsură mai mare 
faptul că o dată organizată administrativ teritorial şi ierarhic, Biserica Creşti
nă va fi mult mai uşor de folosit. 
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în acelaşi context trebuie făcută precizarea că nu toate bisericile locale au 

dorit să adopte sistemul de administraţie impus, ci au dorit să rămînă în ace
laşi mod cum a fost la început. Pe toată durata secolelor scurse pînă la Re
forma religioasă au existat biserici independente care au fost persecutate 
pentru că nu s-au supus sistemului clerical şi n-au acceptat învăţăturile Tra
diţiei bisericeşti adăugate la învăţătura creştină. Bisericile locale, şi în ge
neral creştinii care nu s-au supus clericalismului sau controlului împărătesc 
şi nu au acceptat Tradiţia bisericească ca autoritate în materie de credinţă 
creştină au fost declarate eretice şi au fost persecutate Ia sînge de către bise
ricile organizate ierarhic şi de către statul secular la insistenţele clericilor. 

G e n e r a l i t ă ţ i a le c r e ş t i n i s m u l u i a p o s t o l i c 

în această perioadă de timp nu au existat clădiri sau locuri destinate spe
cial adunării creştinilor pentru închinare şi studiere a învăţăturii apostolilor. 
După naşterea Bisericii din ziua Cincizecimii, creştinii au folosit ca loc de 
adunare Templul din Ierusalim, dar după ce a început persecuţia, aceştia 
s-au adunat în diverse locuri tocmai pentru a nu fi arestaţi. Cartea Faptele 
Apostolilor relatează o astfel de situaţie, din care reiese că biserica din 
Ierusalim se aduna în mai multe locuri din cauza persecuţiei. Petru a scăpat 
din închisoare în mod miraculos şi după ce şi-a dat bine seama de cele 
întimplate, s-a îndreptat spre casa Măriei, mama lui Ioan, zis şi Marca, 
unde erau adunaţi mulţi laolaltă, şi se rugau... Petru le-a făcut semn cu 
mina să facă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: 
Spuneţi lucrul acesta lui îacov şi fraţilor. Apoi a ieşit şi s-a dus într-alt loc 
(Fapte'12:12,17) 

Cu toate că în zilele noastre se vorbeşte despre descoperirea unor bazilici 
sau locuri publice speciale de adunare a creştinilor, este clar că acestea nu 
au putut exista decît clandestin în primele trei secole, cît t imp Biserica s-a 
aflat în ilegalitate, iar creştinii erau persecutaţi, urmăriţi, închişi în închisori 
şi martirizaţi de religiile majoritare. De vreme ce creştinii erau în afara legii, 
este cît se poate de clar că ei nu puteau avea asemenea clădiri şi cu atît mai 
puţin să se adune cu toţii la un loc, dînd astfel posibilitatea autorităţilor să-i 
aresteze în bloc. Dacă au existat locuri speciale (nu clădiri) pentru adunarea 
creştinilor, acestea au fost numai în locuri ascunse, cum ar fi case părăsite, 
canalele oraşelor, ruine ale diferitelor construcţii distruse, peşteri sau păduri. 
Aceste locuri erau folosite cu alternanţă doar pentru perioade scurte de t imp, 
pentru a fi mai greu de reperat. • 

Lăcaşurile de închinare publice pentru adunarea Bisericii (oamenilor) 
s-au construit numai după anul 313. Ultimele descoperiri arheologice con
firmă afirmaţiile de mai sus. Arheologul american Thomas Parker, profesor 
la North Carolina State Uni vers ity, fâcînd săpături între 1994-1996 la Aqaba 
în Iordania, a descoperit o clădire din secolul al lV-lea care, potrivit dove-
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Pe măsură ce memoria apostolilor şi a discipolilor lor se ştergea puţin cîte 

puţin, au început să se strecoare tot mai multe învăţături noi, abuzuri şi erezii 
atît în practica credinţei, cît şi în învăţătură, iar cristalizarea diferitelor forme 
administrative şi ierarhice era tot mai evidentă. Mai trebuie precizat faptul 
că în această perioadă a părinţilor apostolici şi mai exact după anul 150 
d.Cr., o dată cu adoptarea mai multor practici păgîne, s-au diferenţiat şi pri
mele adunări creştine care s-au ridicat împotriva oricăror forme de „înnoire" 
prin compromisul făcut în privinţa creştinismului apostolic şi a principiilor 
primei biserici creştine. 

Creştinii acestei perioade erau oameni obişnuiţi şi se distingeau de ceilalţi 
oameni doar prin viaţa curată pe care o trăiau şi prin faptul că nu mai parti
cipau la anumite ospeţe, care de regulă se sfîrşeau cu beţii şi desfrîu sexual. 
Persecuţiile împotriva creştinilor s-au datorat pe de o parte neparticiparii 
creştinilor la acele manifestări publice care aveau la bază un temei religios, 
pe de altă parte negării existenţei zeilor, fie că era vorba de zeii cetăţilor, fie 
de diverşii „patroni spirituali", patroni ai breslelor, ai preocupărilor sau ai 
diferitelor domenii ale vieţii. 

în Roma antică se credea că mărimea, puterea şi succesul Imperiului Ro
man se datora în exclusivitate zeilor săi. Romanii recunoşteau dreptul po
poarelor de a avea fiecare zeii lor şi considerau că orice abatere de la obice
iurile vechi era un sacrilegiu, dar aveau pretenţia ca zeii romani să fie adop
taţi şi recunoscuţi de aceste popoare. Acest lucru nu se putea întîmplă în Ro
ma decît dacă zeul străin era recunoscut prin lege. Creştinii vorbeau despre 
un Dumnezeu necunoscut romanilor şi neadoptat prin lege, ba mai mult, re
fuzau închinarea înaintea zeilor sau a împăratului! A nu recunoaşte zeii, a 
nu-1 venera pe împărat ca „divin", a nu mai participa la ceremoniile de la 
temple prin care se aduceau jertfe însemna în opinia romanilor o renegare a 
întregului Imperiu Roman! Era o subminare a rînduielii „sacre". Acestea au 
fost principalele cauze care au atras ura celorlalţi şi au determinat valurile 
de persecuţii. 

Aceeaşi stare de lucruri o regăsim şi în ţara noastră. Există o campanie 
naţională de denigrare a Bisericilor evanghelice, pentru că acestea spun ade
vărul despre creştinismul tradiţional, pentru că refuză închinarea idolatră, 
pentru că refuză să numească datinile şi obiceiurile ca fiind „creştinism şi 
credincioşie". Enoriaşii acestor Biserici cu adevărat creştine sunt apostrofaţi 
tocmai pentru că sunt credincioşi adevărului revelat de Dumnezeu în Cuvîn
tul Său. 

Tradi ţ ie b i s e r i c e a s c ă - Ce s-a a d ă u g a t la c r e ş t i n i s m u l p r i m a r 

Spre mijlocul secolului al II-lea au apărut primele abateri de la învăţătu
ra apostolilor, abateri care ulterior au devenit chiar norme de credinţă. 

zi lor, pare a fi fost o clădire folosită la adunarea creştinilor. Dacă aceasta se 
confirmă, ar fi cea mai veche clădire de biserică din lume. Ea a fost, se pare, 
distrusă de un cutremur în jurul anului 363. 

In ceea ce priveşte organizarea administrativă a adunărilor creştine locale 
(bisericilor locale) specifice acelor ani se disting cîteva elemente total diferi
te faţă de modul în care cunoaşte omul secolului XXI, crescut într-o cultură 
dominată de creştinismul formal. 

Nu exista ierarhie bisericească. Slujitorii spirituali ai adunărilor creştine 
se numeau generic „prezbiteri" sau „episcopi", iar slujitorii administrativi se 
numeau „diaconi". Nu se punea problema vreunei ierarhii bisericeşti, deoa
rece aceşti slujitori existau în fiecare adunare creştină locală (biserică). în 
această perioadă nu s-a folosit termenul de preot pentru slujitorii bisericilor. 

Nu existau haine preoţeşti. Slujitorii bisericeşti nu aveau haine diferite de 
ceilalţi credincioşi din biserică şi cu atît mai puţin veşmintele strălucitoare 
aurite ale clericilor din zilele noastre. Cine îşi poate închipui că Domnul Isus 
sau apostolii au avut „strălucirea" dată de veşminte şi nu aceea dată de ca
racterul creştin şi umil al adevăratului slujitor al lui Dumnezeu? în esenţă, 
nu exista diferenţă între credincioşii din adunare decît prin prisma slujirii, 
însă cu toţii se considerau discipolii lui Isus, egali înaintea lui Dumnezeu. 

Nu se ţineau slujbe publice. Aşa cum am arătat anterior, din cauza perse
cuţiilor nu se puteau organiza slujbe publice în pieţe sau alte locuri. După 
declanşarea persecuţiei, închiderea unora şi martirizarea primilor discipoli ai 
lui Isus, aceste întruniri au fost înlocuite cu adunările clandestine. 

Per ioada P ă r i n ţ i l o r Apostolici 90-313 
C a r a c t e r i s t i c i ale per ioadei . în prima parte a intervalului de timp, carac

teristicile perioadei anterioare s-au păstrat, deoarece încă mai trăiau discipo
lii celor doisprezece apostoli. Problemele şi devierile de la credinţa dreaptă 
(credinţa biblică) au apărut o dată cu moartea discipolilor apostolilor. Prin 
autoritatea lor, ca discipoli ai apostolilor, aceştia au păstrat şi ferit Biserica 
creştină de compromisuri şi învăţături străine. Atunci cînd la această învăţă
tură a început să se adauge cîte ceva, au apărut şi dezbinările între diferitele 
adunări locale care în acea perioadă erau cu adevărat autonome. 

Pentru o mai bună înţelegere, voi exemplifica spunînd că unele biserici 
locale au acceptat anumite adăugiri, alte biserici locale nu au acceptat ace
leaşi adăugiri, ci au acceptat altele, cîteva nu au acceptat nici un fel de adău
giri. Unele adunări au acceptat ca slujitorul adunării să se numească preot, 
alte adunări nu au fost de acord şi au dorit să rămînă aşa cum era pe vremea 
apostolilor. Unul dintre cele mai expresive exemple, în contextul discuţiei 
noastre, este acela că Biserica Catolică respinge icoanele sfinţilor, dar accep
tă statuile, în vreme ce Biserica Ortodoxă acceptă icoanele, dar respinge sta
tuile, deşi înaintea lui Dumnezeu este acelaşi lucru: idolatrie... 
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9 Semnul crucii. In jurul anilor 155-160, în unele adunări începe să se 
folosească semnul crucii. 

Observaţ i i : Semnul crucii nu a fost identificat ca fiind practicat în timpul 
apostolilor. Datorită textelor biblice, atît veciiitestamentale: leremia 16:16; 
Ezechiel 17:20; 32:3; Amos 4:2, cît şi celor din Noul Testament, Matei 13: 
47, în care deseori împărăţia cerurilor este asemănată cu un năvod, peştele a 
fost unul dintre primele simboluri populare folosite în simbolistica creştină. 
Folosirea lui a fost argumentată şi cu faptul că Mîntuitorul 1-a chemat pe 
Petru să fie „pescar de oameni". Un alt argument al folosirii peştelui ca sim
bol este dat de literele cuvîntului grecesc: ichthys, adică: „Isus Cristos, al lui 
Dumnezeu Fiu, Salvatorul" * Biserica Primară nu a interzis folosirea simbo
lurilor, nici nu le-a încurajat, pentru ca să nu se alunece pe panta accentuării 
simbolului, iar importanţa Domnului şi Salvatorului Isus Cristos să scadă, 
aşa cum s-a întîmplat cu simbolul crucii sau mai bine zis cu obiceiul de-a 
face semnul crucii. Exagerarea este evidentă, dacă ne gîndim că a face sau nu 
semnul crucii e atît de important, încît însuşi faptul de a fi sau nu creştin este 
condiţionat de aceasta. Realitatea este totuşi alta. Domnul Isus Cristos te face 
creştin, iar trăirea în ascultare de El dovedeşte dacă eşti sau nu. 

Se pare că folosirea semnului crucii a început în jurul datei de 155-160, 
iar semnul crucii a început treptat să fie făcut în anumite situaţii, cum ar fi: 
intrarea şi ieşirea în şi din locul de adunare, situaţii de teamă sau necunos
cut. Se considera chiar că protejează împotriva relelor, a înţepăturilor de 
scorpioni. în fapt, aşa a început îmbrăcarea creştinismului cu superstiţii pă
gîne, după cum avertizează apostolul Petru, care scrie că pe nesimţite se vor 
strecura erezii nimicitoare, deschizînd uşa pentru intrarea în creştinismul 
apostolic a superstiţiilor, misticismului şi practicilor păgîne. 

în zilele noastre, semnul crucii a ajuns o practică atît de obişnuită, încît a 
devenit un gest maşinal al omului de a-1 face ori de cîte ori se miră de ceva! 
Ba mai mult, semnul crucii este considerat ca fiind închinarea veritabilă îna
intea lui Dumnezeu. De multe ori, omul îl face din reflex cînd trece pe lingă 
un locaş de cult (biserică), chiar şi atunci cînd se duce la furat sau la alte ne
legiuiri...! Iată ce scrie poetul Lucian Avramescu în cotidianul România li
beră în articolul intitulat „Dumnezeu, ca afacere", referindu-se la ceea ce a 
scris un călător francez care a vizitat ţările române: Ţăranul român, scria el, 
se scoală în zori, înjugă boii la car şi nu pleacă din bătătură spre treburile 
lui pînă nu-şiface semnul crucii. Invocă binele, deci şi-L ia părtaş pe Dum
nezeu, Cînd boii însă urcă un deal şi se opintesc în noroiul mare, ţăranul 
înjură, şi biciuie. Sudălmîle sunt invocaţii ale Răului. Cu Necuratul, el ajun
ge pe vîrful dealului şi biruie,** Dacă acest lucru este sau nu adevărat, o 
ştim fiecare. Pentru a exemplifica mai mult reflexul de a ne face cruce, voi 

mai da un exemplu. 
într-o dimineaţă devreme cu ploaie măruntă, am urcat într-un taxi pentru 

a mă duce la gară. în drumul spre gară treceam pe lîngă două impunătoare 
iăcaşe de cult ortodoxe. Cînd am trecut pe lîngă prima biserică, şoferul şi-a 
făcut instantaneu semnul crucii de trei ori şi mi-a spus: „Cînd trec prima da
tă din zi pe lîngă sfînta biserică îmi fac de trei ori cruce să-mi meargă bine". 
După două sute de metri, roata a intrat într-o groapă, ascunsă de apa adunată 
pe şosea, şi omul a scăpat o înjurătură grosolană, imposibil de reprodus. Du
pă alţi cinci sute de metri am trecut pe lîngă cel de-al doilea lăcaş de cult, iar 
omul şi-a făcut conştiincios semnul crucii, spunînd: ,,E bună totuşi ploaia 
aceasta pentru pămînt", la care ani răspuns: „Dumnezeu ştie totdeauna ce 
este mai bine pentru noi". M-a privit surprins şi mi-a zis: „Dumneata nu eşti 
ortodox! Noi nu vorbim despre Dumnezeu, dar suntem credincioşi în suflet". 
Cred că astfel de situaţii sunt din păcate familiare pentru noi. 

Tocmai de aceea spune Cuvîntul lui Dumnezeu: Orice faceţi, cu cuvîntul 
sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin 
El, lui Dumnezeu Tatăl (Coloseni 3:17). Dumnezeu ne cheamă la mult mai 
mult decît la semnul crucii sau alte ritualuri la care nu participă inima omu
lui. 

Ce spune Biblia despre închinare. Cu siguranţă, un subiect atît de vast 
cum este închinarea e greu de abordat şi imposibil de epuizat în cîteva rîn-
duri. Ca atare, voi enumera doar cele mai importante elemente ale închinării. 

A te închina înseamnă a te prosterne înaintea cuiva, a face o reverenţă sau 
a recunoaşte superioritatea cuiva. Este cît se poate de clar: creştinii adevăraţi 
se închină numai Iui Dumnezeu şi nu fac reverenţe şi plecăciuni înaintea ni
mănui, cu atît mai puţin în faţa vreunui obiect considerat „sfînt". închinarea 
creştină adevărată nu are atît de mult de-a face cu forma, poziţia trupului, ri
tualul sau ceremonialul, cît cu atitudinea faţă de D u m n e z e u . închinarea 
trebuie să fie expresia atitudinii interioare. Nu poziţia corpului sau a dege
telor cînd faci semnul crucii contează înaintea lui Dumnezeu, ci atitudinea 
inimii. Niciodată închinarea cu degetele într-un anume fel facînd semnul 
crucii sau chiar proşternerea pînă la pămînt, aşa cum fac musulmanii, nu va 
fi primită dacă în inima omului este ură, răutate, pizmă, invidie, etc. Acest 
lucru poate impresiona pe oameni, dar nu pe Dumnezeu! De unde învăţăm 
cum să ne închinăm? Care e închinarea adevărată pe care o primeşte Dum
nezeu? Este normal ca răspunsurile la întrebări ca acestea să Ie găsim în Cu
vîntul lui Dumnezeu. 

Biblia arată că există închinări false pe care oamenii le-au practicat, dar 
pe care Dumnezeu nu le-a primit, ci, dimpotrivă, le-a condamnat: 

- Dumnezeu s p u n e că închinarea ia înger i este greşi tă: Nimeni să nu 
vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuşi printr-o smerenie 
şi închinare la îngeri (Coloseni 2:18). Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lu-
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irurile acestea. Şl după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la 
picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: 
Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi 
cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, 
închină-te lui Dumnezeu (Apocalipsa 22:8-9). 

- D u m n e z e u s p u n e că î n c h i n a r e a la oameni,,esţe_gresiţă: Cînd era să 
intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi 
i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: Scoală-te, şi eu sunt om! 
(Fapte 10:25-26). Această închinare este tratată mai pe larg în secţiunea des
tinată sfinţilor. 

- Du ni n c/eu spune .că î n c M n a r m J a J i ^ Mînia lui 
Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumne
zeu, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca 
Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat ia gîndiri deşarte, şi inima 
lor fără pricepere s-a întunecat.. S-au fălit că suni înţelepţi şi au înnebu
nit; şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care seamă
nă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare. De 
aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor 
lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună 
adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinai făpturii în locul Făcă
torului, care este bînecuvîntat în veci! (Romani 1:18-25) Această închinare 
este tratată mai pe larg în secţiunea destinată icoanelor şi moaştelor. 

- D u m n e z e u s p u n e că î m - h i n a r e a ^ 
s e m n e şi ritualuri este greşită: Aii desfiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu 
în folosul datinii voastre. Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi 
cînd a zis: Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu 
buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, în-
văţînd ca învăţături nişte porunci omeneşti (Matei 15:6-9) 

închinarea primită de Dumnezeu în timpurile Vechiului Testament era 
aceea care se aducea la Templu prin rînduiala aşezată de El. Orice abatere 
de la aceasta însemna dezaprobarea lui Dumnezeu. Una este să argumentezi 
spunînd: Dumnezeu spune... şi cu totul altceva este să argumentezi spunînd: 
Părinţii noştri spun... 

în Noul Testament, deci în creştinismul adevărat şi^apostolic, lucrurile se 
schimbă radical. închinarea adevărată este aceea care îl are în centru pe Isus 
Cristos: Toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte 
pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis (loan 5:23). în discuţia Sa cu 
femeia samariteancă, Cristos arată care este adevărata închinare în creşti
nism: Văd că eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; 
şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. 
„Femeie", i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul cînd nu vă veţi închina 
Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim... Dar vine ceasul, şi 

acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh 
şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este 
Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr" 
(loan 4:20-24). Răspunsul Domnului Isus include elementele fundamentale 
ale adevăratei închinări: timp, loc, modalitate. 

- T i m p u l î n c h i n ă r i i este definit de afirmaţia: Dar vine ceasul, şi acum 
a şi venit. De la întruparea Sa slăvită nu mai este un timp anume cerut de 
Dumnezeu pentru închinare, pentru că acest t imp e permanent şi este indicat 
de cuvîntul „acum". Aceasta nu exclude posibilitatea ca o biserică să-şi sta
bilească un t imp special de închinare şi rugăciune. De altfel, Noul Testament 
spune că viaţa cotidiană a unui adevărat creştin este o închinare: ce face, ce 
gîndeşte şi ce vorbeşte îl onorează sau îl dezonorează pe Dumnezeu: Vă 
îndemn, deci. fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupu
rile voastre ca o jertfă vie, sfînta, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din 
partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacu
lui acestuia, ci să vă [transformaţi], prin înnoirea minţii voastre, ca să pu
teţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită (Ro
mani 12:1-2). Eşti tu un astfel de închinător? 

- Locui închinării este definit de afirmaţia: închinătorii adevăraţi se vor 
închina Tatălui în duh. Anterior acestei afirmaţii, Domnul spune clar: Vine 
ceasul cînd nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ieru
salim. Afirmaţia exclude existenţa pe mai departe a vreunui loc „sfînt" ca 
delimitare geografică în spaţiu. In Vechiul Testament a existat la început 
Cortul întîlnirii, apoi Templul, ca loc sfînt datorită prezenţei lui Dumnezeu 
în Sfînta Sfintelor. Şi în religiile păgîne se vorbeşte despre „locuri sfinte" 
datorită faptului că se considera reală prezenţa divinităţii. Prin expresia „în 
duh şi în adevăr", Domnul arată că în creştinism, din punct de vedere geo
grafic, nu se mai pune problema vreunui „loc sfînt" în care să fie prezent 
Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu este în trupul şi inima adevăratului creş
tin: Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în 
voi? (1.Corinteni 6:19). De aceea şi^spune Biblia: Sfinţiţi în inimile voastre 
pe Cristos ca Domn (1.Petru 3:15). în creştinismul adevărat, locul sfînt şi cu 
adevărat preţios nu mai este o clădire, oricît de impunătoare ar fi, ci fiinţa 
umană! Acest lucru este cu ostentaţie ocolit de Tradiţia bisericească, ce pune 
accentul pe orice alte „lucruri sfinte" şi nu pe om. Cristos trebuie să fie ono
rat în fiinţa omului, pentru că numai atunci închinarea îl onorează cu ade
vărat pe Dumnezeu. 

- Modalitatea î n c h i n ă r i i adevărate este definită de expresia „în adevăr", 
închinarea trebuie să fie autentică şi neprefăcută. De prea multe ori spun 
oamenii că se închină, dar o fac numai prin vorbe. Dacă expresia „în d u h " 
exclude religiozitatea de paradă, ritualurile tăcute din instinct sau orice altă 
practică care nu implică şi participarea din inimă, expresia „în adevăr" ex-
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clude din închinare fariseismul şi prefăcătoria religioasă, viaţa trăită în min
ciună. De asemenea, această expresie a Domnului exclude şi ideea că omul 
se duce la biserică şi Ii arată lui Dumnezeu ce bun, credincios şi cumsecade 
este el prin faptul că s-a dus la biserică şi a asistat la slujbă sau a aprins lu-
mînarea făcîndu-şi semnul crucii, uitînd totuşi de viaţa de fiecare zi, care 
este o „carte" deschisă înaintea Lui. Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, iar 
Cuvîntul Său este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două 
tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sujletul şi duhul. încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii (Evrei 4:12). 

Fiind expresia atitudinii faţă de Dumnezeu, în Noul Testament închinarea 
îmbracă mai multe forme: prin rugăciune (Fapte 4:24), prin cîntare (1 .Corin-
teni 14:26 şi Coloseni 3:16), prin dărnicie (Matei 5:24), prin laudă şi prin 
împărtăşirea Evangheliei altor oameni în vederea salvării lor. Tu cum te în
chini lui Dumnezeu? 

Domnul Isus Cristos vrea inima omului, pentru că atunci cînd El are locul 
de cinste în inimă, închinarea omului este reală, e cu adevărat o închinare în 
duh şi în adevăr. 

• Preoţii. In jurul anului 215, slujitorii bisericii au început să fie numiţi 
pentru prima dată preoţi. 

Observaţii Niciodată, pînă în jurul acestei date, slujitorii bisericii nu au 
fost numiţi preoţi. Creştinismul nu a avut preoţie, iar în învăţătura creştină 
nu se folosea termenul respectiv pentru slujitorul bisericii locale. în creşti
nism nu se mai aduceau jertfe animale şi nu mai era necesar să fie un mijlo
citor între om şi Dumnezeu, această slujbă fund preluată de Isus Cristos. 

Ce spune Biblia: în Noul Testament nu există nicăieri măcar o referire la 
faptul că Biserica creştină ar avea preoţi. Ceea ce spune Cuvîntul lui Dum
nezeu despre aceasta este cu referire la faptul că toţi credincioşii sunt preoţi 
ai lui Dumnezeu, nu doar unii. Iată ce scrie apostolul Petru adunării creştine: 
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, 
un popor pe care Dumnezeu Şi i-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi pu
terile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa mi
nunată (1 .Petru 2:9). Este cît se poate de clar de ce Noul Testament nu spu
ne că Biserica creştină ar avea preoţi, ci spune că: El (Cristos) a dat pe unii 
apostoli: pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţă
tori, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Cristos (Efeseni 4:11-12). Dacă apostolii au fost ceva 
distinct şi specific doar Bisericii Primare, ceilalţi slujitori se regăsesc pînă în 
zilele noastre (bineînţeles, doar în bisericile care au ca model Biserica Pri
mară, adică în bisericile evanghelice), dar Biblia îi numeşte generic „prezbi-
teri" sau „episcopi". 

Prin urmare, la început bisericile locale erau conduse de slujitori bi-
Ion Bria, op. cit., p. 310. 

sericeşti numiţi: prezbiteri sau episcopi, în funcţie de natura slujirii pe care 
o efectuau, iar potrivit cu chemarea de slujire a bisericii erau, aşa cum am 
văzut mai sus: profeţi (nu ghicitori!), evanghelişti, păstori şi învăţători. 

Treptat, numele de „prezbiter" a fost înlocuit cu cel de „preot", care în
seamnă cu totul altceva şi în nici un caz nu se pot confunda. în vreme ce păs
tor (gr. poimenos) înseamnă slujitorul bisericii, iar prezbiter (gr. presbiteros) 
este mai-bătrîn al adunării, termenul preot (gr. hiereus) sau mare preot (gr. 
arhiereus) înseamnă mijlocitor. Ulterior, cei doi termeni de „păstor" şi 
„prezbiter" au fost înlocuiţi definitiv cu cel de „preot" şi nici nu mai există 
în Bisericile tradiţionale. De altfel, Dicţionarul Ortodox atribuie cuvîntului 
grec presbiteros traducerea de preot, pentru a putea susţine introducerea 
acestui termen în creştinismul tradiţional, dar pe de altă parte în acelaşi pasaj 
recunoaşte că apostolul Petru se numeşte pe sine „prezbiter" şi „martor" al 
patimilor lui Cristos (1 .Petru 5:1), „prezbiter" însemnînd aici păstor şi con
ducător al bisericii. De asemenea, apostolul Ioan se numeşte „prezbiterul" 
(2.1oan 1:1) tot cu sensul de păstor sau conducător al comunităţilor din Asia 
Mică.* întrebarea care se pune este: De vreme ce se recunoaşte că aceasta 
înseamnă presbiteros, de ce traducerea este „preot"? Cui îi foloseşte schim
barea aceasta? îi ajută pe oameni sau îi induce în eroare? 

• Ierarhizarea slujitorilor. După anul 220 apar prime/e intenţii de ie
rarhizare a slujitorilor Bisericii. 

Observaţii: Pe măsură ce diferenţa dintre slujitorii bisericeşti şi credin
cioşi se mărea, creşteau şi privilegiile acestor slujitori, care au format trep
tat o nouă clasă socială: clerul. De aceea, s-au căutat diferite metode şi mij
loace ca această diferenţă să fie cît mai evidentă şi mai „legitimă". Cea mai 
bună modalitate a fost aceea a invocării faptului că slujitorii erau special 
aleşi şi „hărăziţi să administreze tainele". 

Apariţia clerului arată neputinţa episcopilor şi prezbiterilor de a rămîne 
simpli slujitori ai lui Dumnezeu pentru oameni, vrăjiţi fiind de puterea, in
fluenţa şi prestigiul de care se bucurau la început în rîndul credincioşilor 
simpli, iar mai tîrziu şi în societate. Credincioşii de rînd (laicii) au acceptat 
cu uşurinţă constituirea clerului, deoarece erau învăţaţi aşa din lumea şi în
chinarea păgînă, în care fiecare zeu îşi avea preoţii săi. Pentru ei, creştinis
mul nu era diferit, de vreme ce au fost declaraţi creştini fără a şti ce înseam
nă acest lucru şi nici ce responsabilităţi implică aceasta. Pe măsură ce nu se 
mai studia învăţătura apostolilor, depărtarea de aceasta a fost mai puţin vizi
bilă pentru cei de atunci. Laicii neiniţiaţi au acceptat uşor înălţarea clerului 
deasupra Bisericii, ca element distinct şi superior. Treptat, ei au fost asociaţi 
cu „Biserica" şi nu s-a mai pus problema adevărului, care spune că ei sunt 
parte constitutivă a Bisericii ca simpli credincioşi, slujirea fiind ceva la care 
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Apostoli a celor chemaţi la treptele preoţiei de instituire divină nu rezultă în 
mod clar şi precis din textul Sfintei Scripturi* Este un fel de a spune că aşa 
ceva nu a fost, dar trebuie să fi fost! Această falsă succesiune rezolva două 
lucruri foarte importante pentru episcopi în special şi cler în general: în 
primul rînd, aceasta îi „valida" ca fiind superiori celorlalţi credincioşi. în al 
doilea rînd, aveau o justificare „legitimă", ba chiar „sfînta" de a persecuta 
bisericile locale care nu doreau să primească înnoirile tradiţiei bisericeşti, ci 
doreau să păstreze simplitatea creştinismului apostolic. 

întocmirea listelor care să dovedească această falsă succesiune a determi
nat căutarea celor mai „credibile" variante posibile. Aproape de anul 250 
d.Cr., slujitorii bisericeşti din Roma, în căutarea succesiunii lor apostolice au 
plecat de Ia încîntătoarea idee pentru ei că apostolul Petru ar fi fondat biseri
ca din Roma, iar după anul 400 d.Cr. a apărut şi ideea că ar fi fost primul 
episcop sau chiar papă. Demnă de credibilitate nu este însă ipoteza unor pre
oţi care s-au gîndit ce avantaje le-ar aduce această variantă, ci însăşi măr
turia apostolului Petru: Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un 
prezbiter ca şi ei. un martor al patimilor lui Cristos (1 .Petru 5:1). El nu a 
folosit niciodată vreun alt titlu în afara celui de apostol şi serv al lui Isus 
Cristos, iar în acest text se numeşte generic prezbiter. Petru nu a fost nici 
fondatorul bisericii din Roma şi nici primul episcop sau papă. în realitate, nu 
există nici o dovadă istorică al acestei afirmaţii, care în cele din urmă se do
vedeşte a fi un fals pe care s-a clădit întreaga idee de succesiune cu apos
tolul Petru aşezat în capul listei. Ba mai mult, această ipoteză vine în con
flict cu învăţătura biblică, care spune că Petru a fost un apostol pentru evrei, 
în vreme ce Pavel a fost apostolul neevreilor. Potrivit acestui adevăr biblic, 
Petru nu avea cum să înfiinţeze biserica din Roma înainte de anul 40 d.Cr. 
Aceasta a fost mai degrabă înfiinţată de către evreii din Roma aflaţi în pele
rinaj la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Cincizecimii cînd a avut loc coborîrea 
Duhului Sfînt, după întoarcerea lor acasă. 

Falsa succesiune apostolică identificată cu „hirotonisirea" sau „punerea 
mîinilor" este una artificială. Potrivit învăţăturii biblice, acţiunea de punere 
a mîinilor simboliza „identificarea" celui care-şi punea mîinile cu cel peste 
care se puneau mîinile. Identificarea dintre două persoane poate fi: identifi
care în binecuvântare, identificare în slujire, parteneriat deosebit în lucrarea 
lui Dumnezeu sau transmiterea binecuvântării de la o persoană la alta. în 
timpul Vechiului Testament, prin punerea mîinilor o persoană primea daruri 
suplimentare atunci cînd avea de îndeplinit o anumită lucrare. Punerea mîi
nilor s-a menţinut şi în chemarea la lucrarea creştină. Conotaţia avea mai 
mult de-a face cu recunoaşterea chemării la o anumită lucrare spirituală. 
Fapte 13:3 ne spune că membrii bisericii din Antiohia, după ce au postit şi 
s-au rugat, şi-au pus mîinile peste ei şi i-au lăsat să plece... în lucrarea de 

au fost chemaţi de Dumnezeu şi recunoscuţi de biserică, adică adunarea cre
dincioşilor. 

Ce s p u n e Biblia: Biblia nu vorbeşte despre existenţa ierarhiei bisericeşti. 
Aşa cum am văzut mai sus, Epistola către efeseni spune că Domnul a dat 
Bisericii slujitori care să-i ajute pe credincioşi să crească în credinţă: Şi El 
a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, pas
tori şi învăţători (Efeseni 4:11). Aici nu se vorbeşte despre ierarhie, ci des
pre slujitorii daţi de Cristos Bisericii Sale. în altă parte, Mîntuitorul spune: 
Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic; cel ce cîrmuieşte ca cel ce 
slujeşte (Luca 22:26). Instituirea ierarhiei bisericeşti zonale şi universale eli
mină autonomia adunărilor locale, lucru arătat mai sus, cînd am amintit de 
organizarea teritorială a creştinismului oficial în cele cinci „patriarhate". 

• Ideea succesiunii apostolice. In jurul anului 250 apare pentru prima 
dată ideea succesiunii apostolice. 

Observaţii: Ideea succesiunii apostolice a consfinţit pentru totdeauna 
diferenţa dintre cler (slujitorii bisericeşti) şi laici (simpli credincioşi). Prin 
aceasta, clericii erau „de drept" superiori celorlalţi credincioşi, în contradic
ţie cu învăţătura Bibliei, care spune că toţi credincioşii sunt egali, diferenţa 
constînd în faptul că unii au fost chemaţi să facă o slujire mai aparte (sluji
tor al bisericii). 

Există două dimensiuni ale succesiunii apostolice, una falsă şi una adevă
rată. Una identifică succesiunea apostolică cu ritualul punerii mîinilor şi cu 
presupusa continuitate neîntreruptă a acestei practici de la apostoli, dar mi-
nimalizînd păstrarea neschimbată a învăţăturii apostolilor. Cealaltă identi
fică succesiunea apostolică cu păstrarea neschimbată a învăţăturii apostolice 
şi trece în plan secundar ritualul punerii mîinilor. 

Falsa succesiune apostolică. Pe baza acestei false succesiuni s-a creat cel 
mai frecvent argument pe care Bisericile Ortodoxe şi Catolice îl aduc în spri
jinul afirmaţiei că Bisericile protestante şi evanghelice sunt schismatice şi nu 
fac parte din creştinismul instituit de apostoli din cauză că nu se găseşte a-
şa-zisa succesiune neîntreruptă a episcopilor cu unul dintre apostoli sau din 
anturajul apostolic. Teoria aceasta îşi arată însă punctele slabe atunci cînd se 
face apel la argumente raţionale, îndepărtîndu-se de la adevărul biblic revelat. 

Dicţionarul Ortodox spune: Bisericile au căutat să-şi identifice „ origi
nea" apostolică prin listele de episcopi hirotonisiţi în linie directă de un 
apostol sau de un urmaş al acestora.* Aceasta se întîmplă în jurul anului 
250 d.Cr. Ideea succesiunii apostolice prin hirotonisire (punerea mîinilor) a 
fost îmbrăţişată cu tot entuziasmul de cler şi slujitorii bisericeşti care pro
movau erezia desăvîrşirii creştinismului prin Tradiţia bisericească. In mod 
paradoxal se recunoaşte: Cînd şi cum s-a făcut hirotonisirea de către Sfinţii 
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vestire a Evangheliei. In textul de la Fapte 14:23, conotaţia hirotonisirii bi
blice este aceea de „a numi" : Au rînduit prezbiterî în fiecare biserică, şi du
pă ce s-au rugat şi au postit, l-au încredinţat în mîna Domnului, în care 
crezuseră, sau de „a fi ales" de biserică, cum este cazul în 2.Corinteni 8:19: 
El a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de 
binefacere pe care o săvîrşim spre slava Domnului,.. 

Dacă privim succesiunea apostolică în sensul arătat de tradiţie, avem 
de-a face cu una dintre cele mai serioase probleme: Apostolul Pa vel nu a 
făcut parte dintre cei doisprezece, dar el a înfiinţat cele mai multe biserici 
creştine în epoca apostolică. Echipa misionară a apostolului Pavel formată 
printre alţii din Timotei, Tit, Luca, Sivan, Sila, etc. nu a fost hirotonisită de 
cei doisprezece apostoli, probabil cu excepţia lui Sila, aşa cum nici apostolul 
Pavel nu a fost! 

Biblia spune că în Damasc un ucenic numit Anania a fost trimis de Dum
nezeu să-şi pună mîinile peste Saui (Paul/Pavel) pentru a-şi recăpăta vederea 
pe care a pierdut-o în momentul întîlnirii cu Domnul Isus. Textul biblic spu
ne: Anania a plecat şi, după ce a intrat în casă, şi-a pus mîinile peste Sau! 
şi a zis; Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care 
veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfînt (Fapte 
9:17). El a fost botezat şi a început imediat să predice. în mod justificat, 
putem crede că Anania din Damasc a fost unul dintre miile de evrei din dias-
pora prezenţi la ziua Cincizecimii cînd a coborît Duhul Sfînt şi s-a născut 
Biserica. în acea zi au fost trei mii de oameni care au primit mesajul lui Pe
tru şi au crezut în Isus Cristos, devenind ucenicii Săi, iar în zilele care au 
urmat s-au adăugat alte cîteva mii. A fost oare Anania, un oaspete venit din 
Damasc la sărbătoarea Cincizecimii, special hirotonisit de apostoli dintre 
miile prezenţi? Este periculos să sugerezi aşa ceva! Dacă acest fel de succe
siune, prin punerea mîinilor, e cel real, nu pot crede că Biblia nu ar fi relatat 
hirotonisirea lui Pavel de către cei doisprezece apostoli. Scriptura nu numai 
că nu spune nimic despre această presupusă hirotonisire a lui Pavel, ci chiar 
infirmă o astfel de variantă. 

La începutul Epistolei către galateni, apostolul Pavel scrie: Pavel, apostol 
nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Cristos şi prin Dumnezeu 
Tatăl, care L-a înviat dinjtre cei] morţi (Galateni 1:1). El nu aminteşte de 
vreo implicare a celor doisprezece apostoli în chemarea şi trimiterea sa în 
lucrarea de predicare a Evangheliei şi de organizare în adunări locale (bise
rici) a celor care primeau mesajul mîntuirii prin credinţa în jertfa lui Cristos. 
Mai mult, în continuarea pasajului amintit, el spune: Dar cînd Dumnezeu -
care m-a pus deoparte din pîntecele maicii mele, şi m-a chemat prin harul 
Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între 
Neamuri, îndată, n-am întrebat pe nici un om, nici nu m-am suit la Ieru
salim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi 

m-am întors din nou la Damasc. După trei ani, m-am suit la Ierusalim să 
fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile (Galateni 1:15-
18). Pavel arată cît se poate de clar faptul că abia după trei ani de la conver
tire s-a dus la Ierusalim să se întîlnească cu cei doisprezece. Cît priveşte pre
dic area, Pavel spune: După paisprezece uni m-am suit din nou la Ierusalim 
împreună cu Barnaba... şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovădu
iesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază (Galateni 2:1-2). 

Extrapolînd şi plecînd de la faptul că apostolul Pavel a fost chemat să fie 
apostolul neevreilor, dar nu a fost hirotonisit de cei doisprezece apostoli prin 
punerea mîinilor, nici bisericile din Grecia, Macedonia sau Galaţia, înfiinţate 
de el, nu pot face dovada pretinsei succesiuni apostolice prin punerea mîi
nilor decît apelînd la un fals, la fel ca cei din vest. în Georgia, creştinismul a 
fost adus de către sfînta Nina în secolul al V-Iea, dar nu se prea ştie care a 
fost evoluţia acestui creştinism în afara faptului că s-ar fi aflat în legătură cu 
patriarhia Antiohiei. Putem vorbi de hirotonisirea prin punerea mîinilor pen
tru această femeie care a dus creştinismul în Georgia? Evident că nu. 

în aceeaşi ordine de idei, apostolul Pavel îi scrie lui Tit: Te-arn lăsat în 
Creta, ca să pui în rînduială ce mai rămîne de rînduit şi să aşezi prezbiter! 
în flecare cetate, după cum ţi-am poruncit (Tit 1:5). Concluzia este că Tit 
fie a rînduit (hirotonisit, din greacă, ordinat, clin latină) slujitori bisericeşti în 
insula Creta, deşi nu avea hirotonisire apostolică, fie a supravegheat ca totul 
să se desfăşoare conform învăţăturii apostolice a lui Pavel. Abia în acest 
punct al discuţiei ne intersectăm cu adevărata succesiune apostolică, adică: 
p ă s t r a r e a î n v ă ţ ă t u r i i apostolice, aşa cum au primit-o ei de la Mîntuitorul, 
fie că au fost cei doisprezece, fie că a fost Pavel. Creştinii evanghelici insistă 
asupra formei originale, apostolice a creştinismului, dar ei sunt catalogaţi 
drept eretici, schismatici sau sectanţi tocmai pentru că nu recunosc succe
siunea apostolică dată de ritualul punerii mîinilor, ci pe aceea care este ex
primată de învăţătură. 

Adevărata succesiune apostolică. Adevărata dimensiune a succesiunii 
apostolice e dată de p ă s t r a r e a învăţăturii apostolice, deoarece numai prin 
predicarea Iui Isus Cristos, care este esenţa învăţăturii apostolice, oamenii 
pot deveni cu adevărat creştini. în Numele Lui e salvare, împăcare, binecu-
vîntare şi tot ceea ce restabileşte legătura dintre om şi Dumnezeu. 

Prima carte de istorie a Bisericii, Faptele Apostolilor, relatează că esenţa 
predicării apostolilor era Isus, iar punctul culminant al predicării era totdea
una afirmaţia că Isus Cristos este modalitatea aleasă de Dumnezeu pentru 
mîntuirea omului; Nu una dintre modalităţi, ci s i n g u r a : în nimeni altul nu 
este mîntuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mîntuiţi (Fapte 4:12). Este unul dintre versetele de temelie a 
creştinismului apostolic. El exprimă fără echivoc germenele învăţăturii 
apostolilor: unicitatea Mîntuitorului şi a mesajului evanghelic creştin. Apos-
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tolii L-au înălţat pe Isus, căci El e Domnul tuturor, şi în Numele Lui este ier
tarea păcatelor. Numele Isus [corect este Iesus, transliterarea în greceşte a 
evreiescului Ieşita] înseamnă: Dumnezeu este salvare, fiind esenţa pocă
inţei şi a credinţei creştine. 

Din păcate, sub uneltirile Tradiţiei bisericeşti importanţa învăţăturii apos
tolilor a fost trecută în plan secundar de către catolici şi ortodocşi, însă este 
evident că acesta e criteriul adevărat al succesiunii apostolice. Eliade spune: 
Pentru Părinţi, ortodoxia [credinţa dreaptă] era strîns legată de succesiunea 
apostolică: Apostolii primiseră învăţătura direct de la Cristos şi o transmi-
seseră episcopilor şi succesorilor lor. în ceea ce priveşte cauza ereziilor, Iri-
neu şi Hippolytos o găsesc în contaminarea Scripturii* în acelaşi context, 
el spune că primele forme creştine erau asemănătoare cu cele care au fost 
considerate eretice pe baza Tradiţiei bisericeşti. Sigur că de multe ori clerul 
ortodox şi catolic nu este de acord cu afirmaţiile istoricilor, datorită faptului 
că aceştia spun adevărul istoric aşa cum este el, iar acesta nu mai susţine 
diversele variante fabricate de cler pentru a le susţine punctul de vedere. 

Doresc să fac acum apel la raţiune: Dacă Bisericile Catolice şi cele Orto
doxe resping toate celelalte confesiuni creştine folosindu-se de falsa succe
siune apostolică, dar aceste confesiuni creştine au ca temelie a credinţei lor 
numai învăţătura apostolilor aşa cum reiese ea din Noul Testament scris de 
apostoli, care sunt în realitate mai aproape de adevăr? Făcînd o paralelă între 
Bisericile tradiţionale şi cele evanghelice, care Biserici creştine sunt mai 
aproape de erezie, dacă erezia înseamnă contaminarea Scripturii, iar Biseri
cile evanghelice se sprijină m i m a i pe Scriptură, în vreme ce preoţii orto
docşi şi catolici se axează pe ceea ce s-a adăugat la Scriptură? Care Biserici 
sunt cu adevărat apostolice: cele care se bazează pe falsa succesiune şi negli
jează flagrant învăţătura Mîntuitorului, sau acelea care se bazează pe ade
vărata succesiune dată de păstrarea învăţăturii Mîntuitorului prin apostoli? 

Se pune totuşi o întrebare: Care este în realitate problema generată de suc
cesiunea prin păstrarea învăţăturii apostolice, de a fost nevoie să se recurgă 
la crearea unei false succesiuni? Răspunsul este simplu: Aceasta nu justifică 
nici ierarhizarea slujitorilor bisericeşti şi nici apariţia clerului care să aibă 
privilegii speciale sau stăpînirea asupra credincioşilor. învăţătura Mîntuito
rului dată apostolilor este pentru fiecare credincios în parte, nu numai pen
tru un grup ales. Hirotonisirea apostolică avea de-a face cu chemarea sau 
trimiterea în slujire a cuiva, dar succesiunea este cît se poate de clar dată şi 
dovedită în acelaşi t imp de păstrarea învăţăturii apostolilor. 

" • Botezul copiilor. După anul 250 se începe botezarea copiilor ca meto
dă de mîntuire şi de intrare în Biserică. 

Observaţii: Botezul copiilor a crescut importanţa păcatului strămoşesc şi 

a sacramentelor administrate de preoţi, reliefînd importanţa slujitorilor „sa
cramentali". Pînă la promovarea ideii de mîntuire prin botez, oamenii erau 
învăţaţi că vor intra în împărăţia lui Dumnezeu auzind Evanghelia, crezînd 
în ea, pocăindu-se de păcat, întorcîndu-se la Dumnezeu şi apoi primind bote
zul. Prin urmare, fiecare individ avea convingerea păcatului personal, pri
mea mesajul mîntuirii prin credinţa în Cristos şi abia apoi era administrat 
botezul. Promovarea ideii de mîntuire prin botez a avut una dintre cele mai 
grave consecinţe asupra păstrării adevăratei credinţe apostolice, care se baza 
în totalitate pe conştientizarea actului de botez. Prin aceasta se deschidea 
drum larg păgînizării oficiale a Bisericii creştine. Argumentul, aşa-zis teo
logic, al Tradiţiei bisericeşti spune: Copiii trebuie să fie botezaţi pentru că 
au păcatul strămoşesc, de care nu se pot curăţa decît prin botez: pentru că 
fără naştere din nou, prin botez, nu se poate intra în Biserică (sublinierea 
mea).* Nu este singura situaţie în care preoţii, uzînd de Tradiţia bisericeas
că, schimbă sensurile unor cuvinte de bază ale creştinismului apostolic. 

în altă ordine de idei, acelaşi Catehism spune: De la cel ce se botează, 
dacă este în vîrstă, se cere primirea dreptei credinţe şi pocăinţă de păcatele 
săvîrşite, care prin botez se iartă.** Această situaţie nu este posibilă Ia bo
tezul copilului şi prin urmare scuza este găsită prin aceea că pentru copil va 
mărturisi naşul. Desigur că incompatibilitatea este evidentă: Pentru adult nu 
se mai ia în calcul păcatul strămoşesc, ci i se cere pocăinţa de păcate care-i 
vor fi iertate prin botez, iar în cazul copilului se face apel la păcatul strămo
şesc care-i va fi iertat prin botez, dar nu se mai pomeneşte de păcatele pe 
care le va săvîrşi devenind adult! Pe bună dreptate, se spune că botezul este 
începutul unei noi vieţi în Cristos, dar această afirmaţie nu este valabilă pen
tru copilul de şase săptămîni. 

Argumentele aduse în favoarea botezului copiilor sunt dintre cele mai ciu
date; de la ideea că „şi copiilor le este dată promisiunea harului", pînă la 
aceea că „botezul a luat locul circumciziei" evreieşti. Ultimele două argu
mente aduse în Catehism sunt în realitate două minciuni neruşinate: Sfinţii 
Apostoli au botezat pe copii... şi al doilea pentru că aşa a făcut Biserica tot
deauna.*** 

în ceea ce priveşte botezul, toţi românii sunt învăţaţi că botezul şterge pă
catul strămoşesc şi celelalte păcate, făcînd din omul vechi o făptură nouă 
(!!).**** De aceea se botează copiii, pentru a nu-i lipsi de împreunarea cu 
Cristos şi pentru a nu se întîmplă să moară nemîntuiţi. Cu toate acestea, se 
spune că mîntuirea trebuie lucrată prin fapte bune.***** Citatele folosite în 
argumentarea botezului copiilor, pe lîngă botezul în sine, includ alte două 

* Catehism Ortodox, Alba lulia, 1997, p. 34. 
*» Ihid., p. 35. 
*** Ihid., p. 36. 
**** Ibkl., p. 35. 
* * * * * Anişoara Berbece, Mîntuirea, datorie st'dar dumnezeiesc, România creştină, 1999, p. 11, 
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expresii de bază ale creştinismului apostolic: M î n t u i r e a sufletului şi Naş te
rea din nou. In spiritul respectului pentru adevăr, ele trebuie explicate în 
lumina Sfintei Scripturi, înainte de a vedea ce spune Biblia despre botez. în-
trucît botezul copiilor aduce în discuţie un anumit aspect al faptelor pentru 
mîntuire, mă voi referi mai întîi la aceasta din perspectiva biblică. 

Ce spune Biblia despre mîntuire: Mîntuirea este darul fără plată al lui 
Dumnezeu (Romani 6:23b), dat omului prin harul Său: (har sau graţie = dar 
nemeritat), după cum spune: Prin har aţi fost mîntuiţi prin credinţă... nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni (Efeseni 2:8-9). Darul lui Dumnezeu 
se datorează faptului că El iubeşte omul, iar mîntuirea este imposibil de rea
lizat de către om deoarece, potrivit versetului amintit, nu se poate cîştiga 
prin merite sau fapte şi nici nu se poate cumpăra cu averea. Nu pot să se răs
cumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării. 
Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face nicio
dată (Psalmul 49:7-8). De aceea, Scriptura spune: Harul lui Dumnezeu... 
aduce mîntuirea... ("fit 2:11), El ne-a mîntuit, nu prin faptele făcute de noi 
(Tit 3:5). Dacă faptele ar contribui la mîntuire, harul nu ar mai fi dar nemeri
tat, iar Domnul Isus Cristos nu ar mai fi Salvbator, întrucît omul s-ar salva 
singur prin faptele sale, ceea ce Dumnezeu spune că nu se poate. Faptele 
sunt roadele mîntuirii: Am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele hune pe 
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele (Efeseni 
2:10), rezultatul faptului că omul este împăcat cu Dumnezeu. Această reali
tate este exprimată în totalitate de versetul care spune: Plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 
Cristos, Domnul nostru (Romani 6:23) 

în consecinţă, mîntuirea este darul lui Dumnezeu care se primeşte. Nu se 
pune problema de a ne „lucra" mîntuirea, ci de a o primi. Un dar îl accepţi 
sau îl refuzi, iar dacă mîntuirea este un dar, atunci ori o accepţi, ori o refuzi! 
Conlucrarea cu Dumnezeu despre care se vorbeşte în Biserica Ortodoxă şi 
Catolică este necesară în actul de împlinire a voii lui Dumnezeu, adică de 
trăire a voii Sale. Aceasta se numeşte biblic „sfinţire" zilnică, ceea ce este 
cu totul diferit de mîntuire. Avem de fapt în discuţie doi termeni care se re
feră însă la două dintre cele trei aspecte ale mîntuirii: Primirea mîntuirii, 
care este îndreptăţirea înaintea lui Dumnezeu prin jertfa lui Cristos, şi Trăi
rea mîntuirii, care este sfinţirea de fiecare zi, adică trăirea cu Dumnezeu. 
Ambele dimensiuni fac parte din procesul mîntuirii în sine, care începe în 
momentul primirii iertării date prin credinţa în Cristos (justificarea înaintea 
lui Dumnezeu), se continuă cu trăirea mîntuirii (adică sfinţirea personală de 
fiecare zi) şi se va desăvîrşi prin proslăvirea (glorificarea) care va avea loc 
atunci cînd Domnul Isus va ridica la Sine pe toţi cei care au primit mîntuirea 
(iertarea) şi au trăit mîntuirea. între cele trei faze ale mîntuirii depline există 
o continuitate Iară de care nimeni nu poate fi mîntuit. Mîntuirea seamănă cu 

un pod care are doi piloni. 
1. A primi mîntuirea este un alt mod de a spune că cineva doreşte să de

vină creştin în adevăratul sens al cuvîntului. Altfel spus, nimeni nu poate fi 
creştin dacă nu primeşte mîntuirea pe care o dă Dumnezeu. Este o falsitate 
expresia folosită „să ne mîntuim ", indicînd indirect că, de fapt, omul este 
acela care se mîntuieşte prin faptele sale. Această expresie se află şi în tradu
cerea ortodoxă a Bibliei, dar este o condamnabilă schimbare a originalului. 
Textul original al Noului Testament nu arată aşa ceva! Noul Testament arată 
că mîntuirea este lucrarea săvîrşită de Dumnezeu. Verbul folosit în textul 
grecesc este totdeauna la diateza pasivă şi niciodată la cea reflexivă. în ace
eaşi ordine de idei, afirmaţia că noi ne-am născut creştini, că suntem români 
numai dacă suntem ortodocşi... este un basm frumos, dar nefolositor în cele 
spirituale. Aceste lucruri sunt spuse pentru a ne încînta auzul şi a ne hrăni 
vanitatea, dar în realitate nu înseamnă nimic. Creştin înseamnă ucenicul lui 
Cristos, iar ucenic devine cineva cînd acceptă de bunăvoie aceasta, indife
rent de naţionalitatea sau numele bisericii de care aparţine. Nimeni nu este 
creştin dacă nu este ucenicul lui Isus Cristos. Oricine se poate numi creştin, 
dar el este un adevărat creştin numai dacă e un urmaş al Domnului Isus în 
învăţătură, trăire şi vorbire. între a te n u m i şi a fi este o diferenţă prea mare 
ca Dumnezeu să nu o sesizeze! Este la fel cu a te chema Croitorii şi a fi cro
itor de meserie, sau a te numi Cojocaru, dar să fii strungar. Tu te n u m e ş t i 
creştin sau eşti creştin? 

Primirea mîntuirii are de-a face cu intrarea în relaţie cu Dumnezeu, deci 
acceptarea voii şi a modului ales de Dumnezeu pentru salvarea omului de 
consecinţa păcatului personal, nu cel adamic. Păcatul adamic nu este impu
tabil omului, deoarece el arată existenţa în fiecare om a naturii păcătoase. 
Păcatul adamic înseamnă predispoziţia naturală şi firească a omului de a 
păcătui. Aceasta îl pune pe om într-o poziţie de răzvrătire faţă de Dumnezeu 
şi se manifestă prin gîndire, fapte şi atitudini ostile. 

Primirea mîntuirii înseamnă atît recunoaşterea naturii înclinate spre păcat 
şi neputinţa de a trăi voia lui Dumnezeu, cît şi hotărîrea omului de a accep
ta autoritatea lui Dumnezeu. Pînă cînd omul nu primeşte mîntuirea (ea nu se 
impune o dată cu botezul copilului), se află sub puterea şi controlul diavolu
lui. A primi mîntuirea înseamnă a recunoaşte că n-o poţi obţine singur. 
Aceasta implică recunoaşterea înclinaţiei native spre păcat, dar şi recunoaş
terea neputinţei de a te împotrivi cu succes multor „porniri" fireşti. Primind 
mîntuirea, omul este luat de sub puterea şi controlul diavolului şi „mutat" 
sub puterea şi controlul lui Dumnezeu (adică să fie îndreptăţit înaintea lui 
Dumnezeu prin jertfa lui Cristos; împăcat cu Dumnezeu). Pentru aceasta nu 
este nevoie de faptele sau conlucrarea omului, ci e suficient ca omul să pri
mească, lată cum prezintă Biblia mîntuirea: 

Fiind păcătos, în stare de răzvrătire şi cu înclinaţia naturală spre păcat, 
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Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, 
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică (1 .loan 
5:10-13). Dumnezeu îşi declară voia, nu şi-o negociază. Tu îl crezi pe Dum
nezeu? 

2. A trăi mîntuirea (a lucra mîntuirea) şi a lucra pentru mîntuirea altora 
presupune conlucrarea cu Dumnezeu despre care vorbesc Bisericile Catolice 
şi Ortodoxe. Biblia spune: Căci noi suntem împreună lucrători cu Dum
nezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu (1 .Corin
teni 3:9). Sfinţirea zilnică este acea luptă şi renunţare zilnică la toate păca
tele, tendinţele şi plăcerile păcătoase, la glumele proaste, la vorbe cu sub
înţeles păcătos, la bancuri porcoase şi la toate celelalte înclinaţii spre păcat 
pe care omul le-a practicat pînă la primirea mîntuirii şi apoi le descoperă zi 
de zi sub călăuzirea Duhului Sfînt. 

Sunt o serie de afirmaţii false, cum ar fi: „Biserica mîntuieşte " sau „nu
mai în Biserică poţi fi mîntuit". De ce este un fals? Pentru că Biserica ade
vărată este constituită numai din aceia care au acceptat mîntuirea dată de 
Dumnezeu, după cum spune Biblia: Cei ce au primit predicarea lui au fost 
botezaţi, şi in ziua aceea la numărul ucenicilor [Bisericii, Adunării] s-au 
adaus aproape trei mii de suflete. Sau, în altă situaţie, ei lăudau pe 
Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în 

fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi (Fapte 2:41,47). Este evi
dent că a spune: „Biserica mîntuieşte" constituie un alt exemplu de învăţă
tură greşită aflată în contradicţie flagrantă cu ceea ce spune Dumnezeu în 
Cuvîntul Său. Biserica este formată din cei care au primit chemarea lui 
Dumnezeu la mîntuire, au primit darul mîntuirii şi prin urmare nu cei care 
au primit mîntuirea o vor putea da altora, ci Dumnezeu, care ie-a dat-o şi lor. 

Mai mult, Biblia nu condiţionează niciodată mîntuirea de faptele omului, 
ci totdeauna arată că faptele sunt expresia (roadele) mîntuirii. Epistola către 
efeseni, după ce afirmă foarte clar că prin har aţi fost mîntuiţi. prin credin
ţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, 
ca să nu se laude nimeni, arată în continuare şi care este rostul faptelor: um
blarea cu Dumnezeu: Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Cris
tos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, 
ca să umblăm în ele (Efeseni 2:8). în epistola către Tit, apostolul Pavel 
scrie: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, 
a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi 
să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptînd 
fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mîntuitor Isus Cristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi. ca să ne răs
cumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, 
plin de rîvnă pentru fapte bune (Tit 2:11-14) şi: El ne-a mîntuit nu pentru 
faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (Tit 3:5), sau: 

omul nu se poate mîntui pe sine. Oricît de mult s-ar strădui, omul nu se poate 
spăla de păcate: Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă 
sodă, nelegiuirea ta tot ar rămîne scrisă înaintea Mea, Domnul Dumnezeu 
(Ieremia 2:22). Omul nu-şi poate crea merite prin fapte bune şi nu-şi poate 
răscumpăra vinovăţia pentru a dobîndi iertarea şi implicit mîntuirea. El este 
vinovat înaintea lui Dumnezeu, ceea ce nu se răscumpără cu fapte, căci toate 
faptele noastre hune sunt ca o haină mînjită (Isaia 64:6). Accentul nu se 
poate pune pe ceea ce poate face omul, ci pe faptul că este vinovat de cel 
puţin un păcat (şi cine nu este ?), ceea ce înseamnă moartea! Plata păcatu
lui este moartea. în această situaţie disperată pentru om, Dumnezeu aduce 
rezolvarea prin har: Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Iui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă 
viaţa veşnică (loan 3:16). Modalitatea prin care se realizează mîntuirea este 
Isus Cristos. Nu există o altă cale de mîntuire: în nimeni altul nu este mîn
tuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care să fim 
mîntuiţi (Fapte 4:12), pentru că El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre (1 .loan 2:2) şi: în El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui ier
tarea păcatelor, după bogăţiile harului Său (Efeseni 1:7). 

Mîntuirea săvîrşită la cruce este pentru fiecare om în parte, în mod gra
tuit: Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi 
şi să vină la cunoştinţa adevărului (1.Timotei 2:4). Dar ea nu se aplică în 
mod automat tuturor oamenilor, ci se aplică numai în mod individual, cînd 
omul se pocăieşte şi crede că jertfa lui Cristos este suficientă pentru a fi mîn
tuit. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus 
Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El (Romani 3:22). Aceste două 
lucruri implică r e c u n o a ş t e r e a de către om a faptului că este păcătos, asoci
ată cu d o r i n ţ a s inceră de a renunţa la viaţa păcătoasă trăită în neascultare 
de Dumnezeu şi c r e d i n ţ a din i n i m ă în Isus Cristos, care S-a dat pe Sine ca 
jertfă pentru păcatul său. Apostolul Petru nu lasă nici un dubiu asupra mo
dului în care sufletul omului este curăţat: Deci, ca unii care, prin ascultare 
de adevăr, v-aţi curăţat sufletele prin Duhul. (l .Petru 1:22) Nu există o altă 
metodă de curăţare! Aşa spune Dumnezeu prin Cuvîntul Său, şi El nu minte. 
Poate nu ai ştiut pînă a c u m . . . D e aceea spune Biblia că: Dumnezeu nu ţine 
seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de 
pretutindeni să se pocăiască (Fapte 17:30), şi ne arată ceea ce oferă Dum
nezeu ca soluţie pentru păcat: Crede în Domnul Isus şi vei fi mîntuit (Fapte 
16:31). Omul nu trebuie să moară pentru a vedea dacă are mîntuirea sau nu. 
Atunci este prea tîrziu. Dumnezeu spune: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu 
are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu îl face minci
nos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre 
Fiul Său. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, 
şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe 
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cei ce au crezut în Dumnezeu [au primit mîntuirea] să caute să fie cei din
ţii în fapte hune [trăirea mîntuirii](Tit 3:8). în concluzie, „a lucra mîntuirea" 
este în esenţă trăirea în ascultare de Dumnezeu, adică transpunerea în prac
ticata învăţăturii lui Dumnezeu. 

Intrucît se aduce în discuţie naşterea din nou, nu putem trece mai departe 
iară a vedea care este conotaţia dată de preoţi naşterii din nou şi care e în
văţătura biblică despre naşterea din nou. în teologia preoţească se foloseşte 
foarte puţin conceptul de „naştere din nou", deoarece el este în mod tenden
ţios amestecat cu elemente ale mirungerii, ale conceptului de îndumnezeire 
şi ale botezului. Astfel, oricine citeşte referinţele biblice care vorbesc despre 
naşterea din nou este într-o adîncă confuzie. 

Nu putem aborda naşterea din nou iară a spune că Tradiţia bisericească 
ortodoxă a formulat o dogmă nouă şi „originală": îndumnezeirea, în spatele 
căreia a fost camuflată o parte a efectelor naşterii din nou. Preoţii şi ierarhii 
ortodocşi fac într-un mod perfid distincţie între naştere din nou şi dogma 
„îndumnezeiri i". Dacă, în concepţia ierarhilor ortodocşi, naşterea din nou 
este puţin din botez şi puţin din mirungere, pentru conceptul de „îndumne
zeire" se preiau toate ideile şi efectele pe care Scriptura le arată că ar li ale 
naşterii din nou! Se spune că dogma „îndumnezeiri i" ar fi una „pur ortodo
xă" şi că ea a fost dezvoltată în teologia patristică, devenind dogma centrală 
a ortodoxiei* In mod tendenţios se spune că: Ideea se găseşte deja în 
1.Petru 1:4: Părtaşi ai firii dumnezeieşti,** fără a se mai aminti că verse
tul anterior scris de apostolul Petru aminteşte naşterea din nou ca fiind mij
locul prin care creştinii s-au făcut părtaşi firii dumnezeieşti. Iată cum arată 
întreaga idee a apostolului: Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru Isus Cristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din 
nou prin învierea lui Isus Cristos din fire cei/ morţi la o nădejde vie şi la o 
moştenire nesiricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată 
în ceruri pentru voi (1 .Petru 1:3-4). 

Conceptul de „îndumnezeire" nu este unul ortodox, ci unul biblic! Orto
doxă este doar formularea de „îndumnezeire", nimic mai mult. Teologia pa
tristică n-a făcut altceva decît a recunoscut, ca să nu spun redescoperit, în
văţătura despre naşterea din nou aşa cum o prezintă Sfînta Scriptură. Dar 
preoţii şi ierarhii ortodocşi nu se puteau dezice de falsa învăţătură că botezul 
este naşterea din nou, de aceea au dezvoltat acest „ n o u " concept de „îndum
nezeire". Din acest motiv, nici nu există referinţe biblice pentru a susţine 
dogma respectivă. Toate versetele de acest fel vorbesc, ca şi cel din I .Petru, 
despre naşterea din nou. Mai obiectiv decît preoţii ortodocşi, Eliade spune: 
Totuşi, doctrina centrală a teologiei orientale, în special ideea îndumneze
irii (theosis) omului, este de o mare originalitate, deşi se sprijină pe Sfiniul 

Pavel, pe Evanghelia după Ioan şi alte texte biblice* Originalitatea constă 
în inventarea termenului de „îndumnezeire" şi în nici un caz în dezvoltarea 
conceptului în sine. 

Dacă conceptul se sprijină pe Evanghelia după Ioan şi pe scrierile apos
tolului Pavel, cum mai putem vorbi de originalitate? Doar pentru că s-a in
ventat un cuvînt nou şi în loc de „naştere din nou" se spune îndumnezeire? 
Să fim oneşti! Din textele Noului Testament este clar că naşterea din nou 
este echivalentă cu Cristos trăieşte în mine (Galateni 2:20) şi Cristos în voi, 
nădejdea slavei (Coloseni 1:27) 

Ce s p u n e Biblia despre n a ş t e r e a din nou: Cuvîntul lui Dumnezeu arată 
că naşterea din nou nu este botezul în apă. Potrivit Sfintei Scripturi, naşterea 
din nou reprezintă regenerarea vieţii spirituale, prin care omul păcătos pri
meşte viaţă şi atitudine spirituală sfîntă; ea cuprinde întreg caracterul, inte
lectul, sentimentul şi voinţa. Astfel, potrivit învăţăturii Mîntuitorului, orice 
om păcătos, pentru a deveni adevărat creştin, t rebuie să fie născut din nou: 
Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din 
nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:3). Aceasta se mai 
numeşte „naşterea a d o u a " şi este lucrarea spirituală pe care o face Dumne
zeu în viaţa omului păcătos, de naştere a unei fiinţe spirituale, astfel încît să 
corespundă voii Sale. fCristos} a venit la ai Săi, şi al Săi nu L-au primit. 
Dur tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu: născuţi nu din sînge, nici din 
voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:11-13). 

Necesitatea naşterii din nou se datorează faptului că omul se naşte cu firea 
păcătoasă. Biblia spune că abandonarea legii morale a lui Dumnezeu, prin-
tr-o atitudine sau acţiune, e păcat. Orice nelegiuire este păcat (1 .Ioan 5:17), 
Omul a fost creat de Dumnezeu fără păcat, dar a fost ademenit de diavol să 
nu asculte de porunca lui Dumnezeu. în acest mod a intrat în lume păcatuI 
şi blestemul. în momentul neascultării de Dumnezeu, omul a murit din punct 
de vedere spiritual şi a pierdut ..chipul lui Dumnezeu". Toţi urmaşii lui 
Adam şi Eva s-au născut după chipul şi asemănarea lor, dar ei erau deja pă
cătoşi, şi prin urmare copiii s-au născut, şi se nasc, în legea şi sub puterea 
păcatului: lată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislii mama 
mea (Psalmul 51:5). Păcatul este universal. Biblia spune că toţi oamenii sunt 
păcătoşi: Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 
3:23), pe pămînt nu este nici un om fără prihană, care să facă binele, fără 
să păcătuiască (Eclesiastul 7:20). Pe înţelesul tuturor, „păcat" este răzvră
tirea sau nesupunerea faţă de Dumnezeu. Această răzvrătire (păcatul) îmbra
că nenumărate forme de manifestare: de la ignorarea şi necinstirea lui Dum
nezeu Ia curvie, adulter şi crimă, de la beţie, lăcomie, bîrîa, ură pînă la trăi
rea în minciună. 
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Aşa se explică faptul că omul se naşte sub puterea păcatului, cu tendinţa 

naturală de a păcătui, şi e mort din punct de vedere spiritual: Voi eraţi morţi 
în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi (Efeseni 2:1). Nici o lege 
din lume nu îl obligă pe om să mintă, să înşele, să fure sau să urască, etc. 
Toate acestea le face ca urmare a naturii sale înclinate spre păcat. In starea 
sa de păcătoşenie, omul are nevoie, pentru a fi mîntuit, de intervenţia divină: 
Măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu 
Cristos [ne-a născut din nou] (Efeseni 2:5). Această a d u c e r e la v ia ţă este 
intervenţia lui Dumnezeu în viaţa omului, adică regenerarea spirituală, nu
mită de Domnul Isus „naşterea din nou". 

Dumnezeu face lucrarea naşterii din nou prin Duhul Sfînt folosind Cuvîn
tul Său: Aţi fost născuţi din nou... prin Cuvîntul lui Dumnezeu (1 .Petru 
1:23). Această naştere din nou nu se poate explica uşor, însă este o realitate. 
Mîntuitorul a explicat această lucrare spirituală unui om foarte religios nu
mit Nicodim luînd ca exemplu vîntul: 1 Intui suflă încotro vrea, şi-i auzi 
vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge (loan 3:8). Aşa cum 
nimeni nu poate înţelege sau explica vîntul, de unde vine şi unde merge, tot 
aşa nimeni nu poate înţelege naşterea din nou. Cu toate acestea, vîntul este 
o realitate de necontestat, nimeni nu poate nega existenţa lui, deoarece toţi 
vedem efectele Iui. Tot aşa este şi cu Duhul Sfînt şi lucrarea Lui. Nu se poate 
vedea. Nu se poate explica. Dar se poate vedea efectul lucrării Sale! Se pot 
vedea oameni transformaţi: mincinoşi care nu mai mint, hoţi care nu mai 
fură, biasfematori care se roagă lui Dumnezeu, beţivi notorii care, după ce 
se nasc din nou, aduc banii în casă şi sunt preocupaţi de nevoile familiei, etc. 
Viaţa fizică începe cu o naştere. Viaţa spirituală începe în acelaşi mod: Prin 
naşterea din nou: Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh nu poate să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu, i-a spus Mîntuitorul lui Nicodim. Nu tre
buie să se confunde aceasta cu botezul în apă şi nici nu putem afirma că 
acesta este naşterea din nou, cum afirmă Biserica Ortodoxă. 

Expresia „din apă şi din Duh" face referire ia Cuvîntul lui Dumnezeu şi 
la lucrarea Duhului Sfînt. în Evanghelia după loan, apa simbolizează tot
deauna pe Cristos şi Cuvîntul Său. în discuţia Sa cu femeia samariteancă, 
Mîntuitorul lămureşte această problemă delicată. Faptul că El a cerut femeii 
apă să bea a constituit o mare surpriză pentru ea, care şi-a şi exprimat mira
rea că El, un evreu, cerea apă unei femei din Samaria. Era un lucru neobiş
nuit, deoarece evreii nu aveau nici un fel de legături cu cei care locuiau în 
Samaria. Să vedem răspunsul Domnului: Femeia samariteancă I-a zis: 
Cum Tu, iudeu, ceri să hei de la mine, femeie samariteancă? - Iudeii, în 
adevăr, n-au legături cu samarilenii. - Drept răspuns, Isus i-a zis: Dacă ai 
fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să 
beau!, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie (loan 4:9-10). 
Femeia nu a înţeles că Domnul vorbea despre o altă apă, nu cea din fîntînă. 

Răspunsul ei arată aceasta: Doamne. I-a zis femeia, n-ai cu ce să scoţi apă, 
şifintîna este adîncă; de unde ai putea să ai deci această apă vie? Eşti Tu 
oare mai mare decît părintele nostru lacov, care ne-a dat f întina aceasta, 
şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui? Răspunsul Mîntuitorului 
este mai mult decît edificator pentru a realiza că El vorbea despre alt fel de 
apă: Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din 
apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o 
voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţîşni în viaţa veş
nică". Oare nu este clar că Domnul nu Se referea la apă, ci la Cuvîntul Său? 
Să privim un alt text din aceeaşi Evanghelie: în ziua de pe urmă, care era 
ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: Dacă înse
tează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui 
vor curge nuri de apă vie, cum zice Scriptura, Spunea cuvintele acestea 
despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci 
Duhul Sfint încă nu fusese dat. fiindcă Isus nu fusese încă proslăvii (loan 
7:37-39). Această părere o împărtăşesc şi ceilalţi apostoli. lacov spune: El, 
de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvîntul adevărului, (lacov 1:18), apos
tolul Petru scrie de asemenea: Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o 
sămînţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvîn
tul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac (1 .Petru 1:23). Inter
pretarea literală a cuvintelor Mîntuitorului, deşi sensul spiritual al acestora 
este evident, a fost încă un pas mare şi „oficial" spre păgînizare. 

Potrivit textelor citate mai sus şi multor altora, pentru a fi născut din nou 
trebuie să-L primeşti pe Cristos în inimă şi să crezi că El este Mîntuitorul tău 
personal. Botezul este mărturisirea publică a ceea ce este în inimă. De aceea 
spune Biblia: Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dinftre cei] morţi, vei fi mîntuit. 
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea 
cu gura se ajunge ia mîntuire (Romani 10:9-10). Cînd te naşti din nou, 
începi trăirea unei vieţi noi, cu Dumnezeu, iar adevăratul botez este partea 
vizibilă a acestei regenerări spirituale. Poţi să te numeşti oricum: ortodox, 
catolic, luteran, baptist sau metodist, dacă nu ai fost născut din nou nu poţi 
fi mîntuit. 

Ce s p u n e Biblia d e s p r e botez: Diferenţa între ceea ce ştiu oamenii des
pre botez şi ceea ce spune Biblia despre botez este semnificativă. Datorită 
importanţei lui, botezul a generat nenumărate discuţii tocmai din cauza fap
tului că Tradiţia bisericească a schimbat practica şi semnificaţia botezului. 
Metoda de aplicare a botezului este imaginea (icoana, poza) Evangheliei lui 
Cristos şi de aceea nu se poate schimba! Este un lucru asemănător cu a 
schimba poza cuiva cu a altcuiva. De exemplu, nimeni nu poate schimba din 
albumul fotografic al familiei poza soţului, a soţiei sau a copiilor cu poza 
altcuiva, deoarece acest lucru nu se poate face şi în realitate. A face totuşi 
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aşa ceva înseamnă a perverti realitatea care stă în spatele imaginii. La fel es
te şi cu botezul: El îl arată pe Cristos în moartea, înmormîntarea şi învierea 
Sa. A schimba metoda aplicării botezului înseamnă a schimba Evanghelia! 

Cuvîntul botez vine de la grecescul baptizo care înseamnă scufundare, 
afundare în ceva. însuşi sensul cuvîntului arată forma botezului, adică scu
fundare în apă, nu udare sau stropire. Biblia nu arată nici un caz de botez al 
copiilor, ceea ce înseamnă că în Biserica Primară nu se botezau copii ! Toate 
exemplele de botez arată că cei ce se botezau erau adul ţ i şi îşi mărturiseau 
singuri credinţa în Cristos. Nimeni nu a fost botezat pînă nu şi-a mărturisit 
credinţa personală după ce, în prealabil, a ascultat şi a acceptat mesajul E-
vangheliei. 

Apostolul Pavel nu împărtăşeşte ideea că botezul ar fi curăţarea de păcate 
şi nici aceea că botezul se administrează copiilor. El spune: De fapt, Cristos 
m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciu
nea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută zadarnică [fără 
efect] (1 .Corinteni 1:17). Din această afirmaţie a marelui apostol se pot des
prinde două idei fundamentale: 

- Prima: Porunca Domnului Isus a fost de a face ucenici prin predicarea 
Evangheliei, şi apoi cei care au primit mesajul Evangheliei să fie botezaţi. 
Dacă botezul ar însemna curăţarea de păcatul strămoşesc sau de alte păcate, 
atunci Mîntuitorul înainte de înălţare i-ar fi trimis pe apostoli să boteze pen
tru a face ucenici, iar pe apostolul Pavel l-ar fi trimis de asemenea să boteze. 
Efectul crucii este mîntuirea omului păcătos, iar acest efect s-ar pierde dacă 
botezul ar mîntui pe cineva. 

- A doua: Este clar că predicarea este mai importantă decît botezul şi îl 
precede. întîi vine predicarea, apoi botezul. Pe de altă parte, apostolul Pavel 
nu putea să predice Evanghelia unor copilaşi de cîteva săptămîni pentru a 
putea fi botezaţi. Reamintesc: Biblia nu arată nici un caz de botez al copi
ilor. Pentru a înţelege bine ceea ce reprezintă botezul, trebuie să ştim cum se 
ajunge la el. 

Botezul nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti (1.Petru 3:21), dar 
nici de păcatul strămoşesc (adamic) nu ne curăţă. Păcatul strămoşesc în
seamnă naşterea omului, nu tendinţa naturală de a păcătui în fiinţa sa, la fel 
ca şi părinţii săi. Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit 
mama mea (Psalmul 51:5), adică cu înclinaţia firească (prin naşterea natu
rală) spre pofta ochilor {pofte trupeşti, adulter...), minciună, furt, clevetire, 
mînie, etc. E x e m p l u : Nimeni nu învaţă copilul mic să mintă. Totuşi, dacă a 
spart sau a stricat ceva, el minte, cu toată inocenţa lui, fără să-1 fi învăţat ci
neva aceasta! Aşa se manifestă păcatul strămoşesc. Să facem un apel Ia lo
gică: Dacă botezul ne curăţă de păcatul strămoşesc, cum de facem aceste lu
cruri şi nu suntem curăţaţi de această natură înclinată spre rău? Nu ar trebui 
să avem puterea de a nu le face? De ce le mai facem? Pentru că botezul nu 

curăţă pe nimeni şi nu scapă pe nimeni de natura păcătoasă, după cum spune 
mai înainte apostolul Petru. Există vreun om care să nu fi făcut măcar unul 
din aceste păcate? Evident că nu. De aceea spune Biblia că toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Un criminal este numit 
criminal dacă ucide un singur om, la fel stau lucrurile şi în sfera păcatului. 
Un singur păcat este suficient ca să fii numit păcătos, iar conform legii lui 
Dumnezeu plata păcatului este moartea... Dar mesajul Evangheliei spune 
mai departe: ...dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Isus Cristos (Romani 6:23). Deşi plata unui singur păcat este moartea, Dum
nezeu dă omului în dar viaţa veşnică, adică mîntuirea. De ce în Isus Cristos 
Şi nu altfel? Pentru că El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre 
(1 .Ioan 2:2). Adică prin moartea Lui în locul păcătosului a satisfăcut drepta
tea lui Dumnezeu, care spune că plata păcatului este moartea, iar omul pă
cătos poate primi viaţa veşnică ce a fost cîştigată de El. Prin rănile Lui sun
tem tămăduiţi (Isaia 53:5). 

Ce legătură au toate acestea cu botezul? Botezul este [cererea] unui cu
get [conştiinţej curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Cristos 
(1.Petru 3:21). Despre ce curăţare este vorba? Despre curăţarea de păcatele 
săvîrşite înaintea lui Dumnezeu şi care este făcută de către Isus Cristos. Mîn
tuitorul a făcut curăţarea de păcate şi a şezut la dreapta Măririi în locurile 
prea in alte (Evrei 1:3). Această curăţare este o curăţare şi la nivelul conşti
inţei, din care dispare sentimentul de vinovăţie. Dumnezeu nu doreşte ca 
omul să fie prizonierul trecutului său. Botezul deci este imaginea identifică
rii omului păcătos cu Isus Cristos în moartea, înmormîntarea şi învierea Sa, 
pentru ca omul să poată primi ceea ce Cristos a cîştigat prin moartea Sa. Nu 
ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Cristos am fost botezaţi în moartea 
Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu 
El, pentru ca, după cum Cristos a înviat dinftre cei] morţi, prin slava Ta
tălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă (Romani 6:3-4). Botezul nici nu 
ne mîntuieste, nici nu ne curăţă! Moartea, înmormîntarea şi învierea lui Cris
tos ne mîntuieşte. 

Omul este sclavul lucrului de care este învins, al păcatului pe care îl face, 
deşi nu vrea, de aceea are nevoie de Isus Cristos. Botezul este imitarea sa
cramentală a morţii, înmormîntării şi învierii lui Isus: în dezbrăcarea de 
trupul poftelor firii noastre pămînteşti, fiind îngropaţi împreună cu El, 
prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu LI, prin credinţa în puterea lui 
Dumnezeu, care L-a înviat dinftre cei] morţi (Coloseni 2:12). Botezul arată 
că, în mintea şi inima lui, omul a recunoscut că Isus Cristos a murit pentru 
păcatul său, iar prin actul botezului se identifică cu El. Cele două aspecte, 
botezul şi predicarea, se întrepătrund. Nimeni nu poate fi mîntuit doar bote-
zîndu-se, fără a primi mesajul Evangheliei. Apostolul Pavel spune: Cristos 
m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia, pentru că Ia botezul creştin se 
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creaţia lui Dumnezeu şi acceptă istoria, iar trăirea vieţii se transformă în 
oportunităţi de a-L servi pe Mîntuitorul. 

Apariţia monahismului este în contrast cu această învăţătură a creştinis
mului apostolic, iar în contextul temei noastre aceasta este încă o dovadă a 
depărtării de învăţătura şi scrierile apostolilor. Este un alt exemplu elocvent 
al interpretării după reguli ştiute numai de cler a Cuvîntului Iui Dumnezeu. 
Există două personalităţi marcante care au pus temelia monahismului. Fie
care s-a bazat pe ceea ce a înţeles: 

- Anton, în 285, care doreşte să trăiască izolat pentru că aşa a înţeles el 
cîteva versete ale Bibliei, a fost fondatorul monahismului de formă egip
teană (eremică). 

- Pahomie, în 317, este fondatorul monahismului comunitar (chinovial). 
Mai tîrziu şi-au adus o contribuţie importantă şi Vasile cel Mare, loan Casian 
şi Atanasie. 

Ce s p u n e Biblia: De vreme ce monahismul este un mod de viaţă ascet şi 
rupt de lume, el e în acelaşi timp un refuz al vieţii de slujire creştină a seme
nilor, ceea ce este în dezacord cu învăţătura lui Dumnezeu. Slujirea creştină 
nu lasă loc pentru părerea unuia sau a altuia, Dumnezeu nu-Şi negociază vo
ia! Efeseni 2:10 spune fiecărui creştin în parte: Căci noi suntem lucrarea 
Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm in ele. Versetul nu se limitează doar 
la unii sau la alţii, ci la toţi aceia care au fost adăugaţi Bisericii lui Cristos, 
care o dată ce au fost mîntuiţi trebuie să-şi însuşească Marea Trimitere a 
Domnului Isus: Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate Neamurile, botezîn
du-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să 
păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă 
la sfîrşitul veacului (Matei 28:19-20). Cum va împlini această poruncă un 
monah? Este suficient că el a ales aşa să-şi trăiască viaţa de credinţă? Ce se 
întîmplă cu faptele bune pregătite de Dumnezeu pentru creştini c să umble 
în ele? 

Adevărata viaţă de credinţă este aceea prin care străluceşte Mîntuitorul 
Isus Cristos în viaţa credinciosului în toată puritatea şi strălucirea unei vieţi 
dedicate mîntuirii semenilor. Un creştin adevărat, un om care a înţeles bună
tatea şi îndurarea lui Dumnezeu nu-şi poate trăi viaţa dedicată Lui închis în 
chilie sau mănăstire, pentru că Domnul cere ca această viaţă de credinţă să 
fie trăită spre gloria Lui, spre salvarea altora şi să fie o cauză care să-i deter
mine pe oameni să-L glorifice pe Dumnezeu: Voi sunteţi lumina lumii... 
Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă 
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri (Ma
tei 5:16). Cu siguranţă că acest lucru nu se poate realiza din mănăstire, ci 
numai trăind între oameni. O viaţă trăită într-o mănăstire este irosită, dacă 
avem în vedere că scopul lui Dumnezeu este mîntuirea oamenilor. Poate un 

ajunge prin primirea predicării. Biblia spune: Cei ce au primit predicarea 
lui au fost botezaţi (Fapte 2:41). 

Potrivit Bibliei, botezul nu se poate face decît după ce persoana care ur
mează să fie botezată îşi mărturiseşte credinţa în Isus Cristos. Niciodată Bi
blia nu prezintă botezul cuiva în alte condiţii, sau, cum se spune în manualul 
de credinţă ortodoxă, că botezul copiilor s-ar face pe baza credinţei altora. 
Această bază a botezului contrazice învăţătura biblică, care arată că cel ce se 
botează trebuie să-şi mărturisească propria credinţă. Şi fa me nul a zis: Uite 
apă; ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată ini
ma, se poate. Famenul a răspuns: Cred că îsus Cristos este Fiul lui Dum
nezeu (Fapte 8:36-37). Condiţia fundamentală arătată de textul acesta este 
aceea a credinţei din toată inima în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu doar 
a spune cu gura, ci mult mai mult. 

în concluzie: Sa lvarea de p ă c a t e este prin harul lui Dumnezeu, e darul 
harului lui Dumnezeu, deci fără plată. N a ş t e r e a d i n nou este lucrarea spi
rituală tainică făcută de Dumnezeu în fiinţa celui care a primit mesajul des
pre adevărurile lui Dumnezeu, adică a celui ce crede că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu care a murit în locul păcătoşilor ca jertfa de ispăşire a păcatelor; 
că Isus este Mîntuitorul fiecăruia care crede şi acceptă că jertfa lui Cristos a 
fost în locul său, iar prin naşterea din nou omul primeşte viaţa spirituală. 
Botezul este partea vizibilă a ceea ce s-a întîmplat în fiinţa celui ce a primit 
mesajul predicat. Este un act de ascultare şi supunere. Botezul care nu este 
precedat de primirea mesaşului predicat este fără valoare înaintea lui Dum
nezeu. Mîntuitorul însuşi a poruncit această ordine înainte de a Se înălţa ia 
cer. Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mîntuit; dar cine nu va 
crede, va fi osîndit (Marcu 16:15-16). Aceşti trei termeni sunt distincţi atît 
în lucrarea, cît şi în efectul lor, chiar dacă nu se poate face o delimitare prin 
excludere care să spună: „de aici pînă aici este aceasta". Tradiţia bisericeas
că le-a amestecat tocmai pentru ca oamenii să nu mai poată înţelege nimic. 
Aceasta este învăţătura Bibliei, şi nimeni nu poate schimba învăţătura dată 
de Dumnezeu. 

Din aceste motive, botezul copiilor mici nu este valabil, pentru că nu are 
acea componentă dată de conştienta semnificaţiei botezului asociată cu libe
ra exprimare. Botezul impus copiilor fără ca aceştia să ştie ce fac nu este în 
conformitate cu principiile lui Dumnezeu. 

• Apariţia monahismului. între anii 275-325 apare monahismul. 
Observaţii: Apariţia monahismului este destul de ciudată în raport cu în

văţătura creştină autentică. Creştinismul este prin excelenţă o învăţătură a 
speranţei, prin care Biserica priveşte viitorul cu toată încrederea şi speranţa 
date de promisiunile lui Dumnezeu. Prin natura lui, creştinismul glorifică 
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călugăr sau monah să-şi investească viaţa în a semenilor trăind o viaţă curată 
în mijlocul lor şi vorbindu-le despre Isus Cristos? Categoric, nu. El nu este 
în acest sens un împlinitor al Cuvîntului şi nici un săvîrşitor al faptelor pe 
care Dumnezeu Ie-a pregătit mai dinainte, pentru ca adevăraţii creştini să 
umble în ele spre gloria lui Dumnezeu. 

313 E d i c t u l de Ia M i l a n o - L i b e r t a t e a credinţelor re l ig ioase . 
Recunoaşterea c reş t in i smului ca religie. 

Biserica în libertate 

începînd cu anul 313 d.Cr., libertatea de credinţă şi conştiinţă a fost de
cretată pentru prima dată în istorie de către împăratul Constantin. Prin acest 
decret se recunoştea-dreptul fiecărui om de a-şi practica credinţa. In acest 
context, şi creştinismul a intrat în legalitate şi a devenit apoi credinţa prote
jată de împăratul Constantin. 

P e r i o a d a P ă r i n ţ i l o r Bisericii 313-1054 

Deşi perioada Părinţilor Bisericii începe la jumătatea secolului al Il-lea şi 
se sfîrşeşte spre sfîrşitul secolului al VllI-lea, am preferat să păstrez perioa
dele istorice dintre diferitele evenimente majore ale istoriei pentru a fi mai 
uşor de urmărit în t imp. 

Caracter i s t ic i - informaţi i g e n e r a l e despre acea p e r i o a d ă 
Zorii secolului al I V-!ea au adus schimbări radicale pentru creştinism du

pă trei secole de ilegalitate şi persecuţii. Perioada secolelor de persecuţii au 
scos la iveală mai multe valori certe ale creştinismului care nu au trecut 
neobservate de către cei ce conduceau destinele Imperiului Roman aflat la 
începutul secolului al IV-lea în plină criză de autoritate şi unitate. In ce mă
sură se poate vorbi de o reală victorie a creştinismului asupra păgînismului, 
prin actul lui Constantin, este greu de stabilit, dacă se doreşte cu stricteţe să 
se răniînă la puritatea creştinismului apostolic. Fără să greşesc, aş putea spu
ne mai degrabă că putem vorbi despre primul pas spre păgînizarea oficială 
a creştinismului apostolic. 

Cel mai însemnat cîştig al creştinismului a fost fără îndoială faptul că, 
devenind o religie recunoscută, nimeni nu avea să mai fie martirizat sub 
acuzaţia că era creştin. De asemenea, libertatea de exprimare şi posibilităţile 
de a evangheliza lumea nemîntuită sunt avantajele reale acordate creştinis
mului. In acest mod, creştinismul a putut influenţa direct societatea în toate 
domeniile, dar mai cu seamă în ceea ce priveşte învăţămîntul şi sănătatea. 

Privit însă din perspectiva fidelităţii faţă de creştinismul apostolic, nu mai 
reuşim să găsim motive de laudă. Biserica a început să piardă vizibil din 
independenţa ei ca organism laic format din cetăţeni şi neamestecat în poli
tica statului, transformîndu-se într-o instituţie cu structură paralelă statului, 
controlată de cler. Din acest punct de vedere, constatăm că Edictul lui Con
stantin şi transformarea Bisericii creştine a fost un dezastru pentru creştinis
mul apostolic. începînd cu 313 d.Cr., în mod treptat Biserica creştină a ur
mărit tot mai puţin scopul lui Dumnezeu, concentrîndu-se mult mai mult 
asupra interesului clericilor şi a relaţiei cu statul. Conducătorii politici au 
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* Enciclopedia Catolică, Voi. IV. 
** Mircea Eliade, op, cit., p. 468. 
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biu* iar Dreptul canonic ortodox spune: Cunoscut fiind faptul că împăratul 
Constantin cel Mare nu a devenit creştin decît pe patul de moarte...** A fost 
oare o convertire reală? Cred că răspunsul îl vom găsi privind viaţa lui după 
ce şi-a declarat convertirea la creştinism. 

înainte de pretinsa sa convertire, Constantin a fost un practicant al cultu
lui soarelui şi un simpatizant al mithraismului, iar după aşa-zisa sa conver
tire a rămas la fel. El păstrează pentru toată viaţa titlul de mare preot, „Ponti-
fex Maximus" , adică preot principal al religiei păgîne a statului şi venerează 
în continuare „Soarele necucerit", deşi acestea nu sunt compatibile cu statu
tul de creştin. Se poate spune în acest context că şi recunoaşterea zilei de 
duminică ca zi liberă se datorează tot liniei de mijloc pe care Constantin a 
încercat să o traseze între creştinism şi convingerile sale păgîne. Trebuie să 
precizez faptul că împăratul a recunoscut duminica ca zi de închinare a 
creştinilor, nu a im pus-o el creşt inismului . Sub impulsul său, creştinismul 
împrumută elemente din cultura păgînă..., folosirea luminărilor, a tămîiei, 
etc...El a început încreştinarea imperiului cu înţelegerea că stă deasupra 
Bisericii ( ! ! ) , * * * se arată în Dicţionarul Ortodox. Să fi fost acesta rezultatul 
catehizării împăratului? Aşa a înţeles proaspătul catehumen creştinismul? 
Nu este de mirare, avînd în vedere cele spuse despre viaţa sa de credinţă sau 
examinînd faptele sale. 

Constantin a făcut lucruri incompatibile cu statutul său de creştin. După 
convertirea sa a cauzat moartea cumnatului său Licinius, a fiului acestuia 
Licinianus, a fiului său din prima căsătorie, Crispus, şi a soţiei sale Fausta, 
pe care a înecat-o în baie. A fi un ucigaş sadic, fără scrupule şi răzbunător 
nu numai că nu se potriveşte sub nici o formă cu statutul creştin, dar este 
greu de crezut că acest împărat ar fi experimentat vreodată prezenţa lui Cris
tos în viaţa sa. A refuzat să se boteze pînă spre sfîrşitul vieţii, deoarece a do
rit să trăiască o viaţă păgînă.**** 

Este cît se poate de clar că nu dragostea de Dumnezeu l-a deterrninat pe 
Constantin să acorde libertatea religioasă şi să favorizeze creştinismul, ci 
considerentele politice cauzate de lipsa de unitate a imperiului. Fiind un des
pot luminat, el a folosit religia în avantajul politicii sale, fapt confirmat de 
modul în care a început încreştinarea imperiului. El a dorit să se folosească 
de ceea ce i-a uimit pe toţi aceia care au urmărit reacţia creştinilor în timpul 
celor trei secole de persecuţii: unitatea de nezdruncinat a Adunării (Biseri
cii) creştine, credinţa fără limite, forţa morală a creştinilor care i-a uimit tot
deauna pe torţionari şi solidaritatea nemaiîntîlnită pînă atunci la nici un ni
vel. Eliade spune: Comunitatea îşi lua asupra ei sarcina întreţinerii vădu
velor, orfanilor, bătrînilor şi îi răscumpăra pe cei căzuţi în mîinile piraţilor. 

* Ion Bria, op. cil., p, 97, 
** îoan N. Floca, Drept canonic ortodox, Ed. Inst. Biblic şi de Mis, al BOR, Bucureşti, 1990, Voi. II, p. 295. 
*** Ion Bria, op. cit., p. 97. 
**** Enciclopedia Catolică, Voi, ÎV. 

început să folosească Biserica, în schimbul unor privilegii acordate clerici
lor, pentru împlinirea obiectivelor imperiale. Sub controlul împăraţilor, Bi
serica a desăvîrşit forma de organizare ierarhică şi centralizată pentru a fi 
mai uşor controlată. Chiar dacă sunt mulţi care nu agreează acest punct de 
vedere, faptul că cele şapte sinoade ecumenice recunoscute nu au fost con
vocate de slujitorii bisericeşti, ci de împărat spune totul despre adevărul 
istoric. Istoricii bisericilor tradiţionale recunosc, mai direct sau mai voalat, 
că Biserica a intrat într-un concubinaj cu statul secular, ajutîndu-se reciproc. 

• în anul 313 d.Cr., prin edictul de la Milano, împăratul Constantin recu
noaşte libertatea religioasă pentru toate formele de religie sau credinţă şi se 
declară adeptul Dumnezeului creştin, acordînd printre altele, imunitate cle
rului creştin şi dreptul bisericilor de a primi donaţii, creînd astfel un statut 
privilegiat creştinilor în Imperiul Roman. Aceste elemente au contribuit la 
întemeierea relaţiei de reciprocitate între clerul creştin şi conducătorii impe
riali, prin care Biserica a fost transformată în unealta împăraţilor. Clericii au 
tolerat sub diverse forme cultul împăratului; puterea imperială a primit pe 
nedrept din partea episcopilor calificativul de „divină", iar camera împăra
tului a fost impropriu numită „camera sfînta a împăratului". Cîţiva episcopi 
orbiţi de fastul curţii imperiale şi plini de recunoştinţă „sfînta" pentru cin
stea pe care o primeau l-au numit pe Constantin „înger dumnezeiesc" .* în 
vest, după dezintegrarea Imperiului Roman de Apus, Biserica a rămas singu
ra structură organizată în vidul creat de prăbuşirea acestuia. Acest fapt a con
dus la organizarea „statală" a Bisericii. în est, lucrurile au rămas neschim
bate pînă la căderea Constantinopolului din anul 1453, adică Biserica şi pa
triarhul au fost sub autoritatea împăraţilor bizantini. După ocupaţia otomană 
lucrurile s-au păstrat la fel, iar clerul se bucura, în mod paradoxal, de aceeaşi 
libertate şi favoruri. 

Revenind la edictul libertăţii religioase dat de Constantin, se pune fireas
ca întrebare: Ce anume l-a determinat pe Constantin să-şi dorească sprijinul 
creştinilor? Este oare reală legenda semnului pe care l-ar fi văzut? Povestea 
este cunoscută de toată lumea creştină, dar cîţi o cred? Referindu-se la sem
nul văzut, Eliade scrie: Se mai discută şi azi problema autenticităţii acestor 
mărturii, şi se pune întrebarea dacă semnul văzut de Constantin era creştin 
saupăgîn.** Există două variante mai cunoscute care vorbesc despre vizi
unea lui Constantin, dar nu corespund între ele: Luxanţiu spune că împăra
tul a văzut semnul în noaptea dinaintea luptei, în vreme ce Eusebiu spune că 
după plecarea din Trier. Convertirea sa este tot atît de contestată precum este 
şi legenda semnului văzut pe cer. Chiar sursele ortodoxe se contrazic, susţi-
nînd două variante diferite. După cum spune Dicţionarul Ortodox: Conver
tirea la creştinism a împăratului Constantin în 312 este descrisă de Euse-
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credincioşilor. Aşa cum am mai spus, înainte de a se devia de la învăţătura 
apostolilor şi înainte ele zidirea marilor lăcaşe de c u l t nimeni nu asocia Bise
rica lui Cristos cu clădirea, ci numai cu adunarea credincioşilor. Pe măsură 
ce importanţa se transfera asupra clădirii, adunarea oamenilor pierdea din 
importanţa dată de Dumnezeu în favoarea structurilor create de oameni. 
Astfel, clădirea a ajuns mult mai importantă decît oamenii, ca şi cînd Dum
nezeu Şi-ar fi dat Fiul pentru ziduri sau clădiri şi nu pentru oameni. într-un 
context similar, Dumnezeu rosteşte prin gura profetului Isaia una dintre cele 
mai emoţionante afirmaţii care arată realitatea aşa cum o vede Dumnezeu: 
Aşa vorbeşte Domnul: Cerul este scaunul Meu de domnie şi pămîntul este 
aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc 
Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? Toate aceste lucruri, doar mîna Mea le-a 
făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa - zice Domnul. Iată spre cine îmi 
voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mîhnit, spre cel ce se 
teme de cuvîntul Meu (Isaia 66:1 -2). 

Faptul că în zilele noastre Biserica este asociată fie cu clerul, fie cu clădi
rea se datorează învăţăturii pe care o primesc oamenii. Căutînd în dicţionarul 
de teologie ortodoxă definiţia Bisericii, am fost uimit de stricta şi lapidara 
definiţie „comunitatea celor chemaţi", pentru ca apoi să se continue cu enu-

! menirea diferitelor denumiri, simboluri sau metafore ale acesteia găsite în 
! Noul Testament, fără a se mai reveni asupra definiţiei şi asupra sensului se-
; mantie al termenului ekklesia. Catehismul Ortodox este cartea destinată cre-
| dinciosului pentru ca acesta să-şi extragă învăţătura de credinţă, dar ea este 
j la fel de evazivă cînd vorbeşte despre Biserică: Biserica este aşezămîntul 

sfînt întemeiat de Domnul nostru Isus Cristos, pentru mîntuirea oamenilor* 
Această definiţie pune importanţa Bisericii asupra instituţiei clericale şi afir
mă doar o jumătate de adevăr cînd spune pentru mîntuirea oamenilor, tre-
cînd sub tăcere cea mai importantă parte a definiţiei Bisericii. Biblia spune 
că în Biserică se intră numai prin credinţa personală în Cristos, mărturisită 

i public în apa botezului de către cel care doreşte să devină creştin. Altfel 
spus, Biserica este adunarea celor mîntuiţi care lucrează, prin predicarea lui 
( i i s tos , la mîntuirea altora. Cînd se spune aşezămînt se indică ca-tegoric 
spre clădire şi în nici un caz spre faptul că Biserica este Trupul spiritual al 
lui Cristos format din toţi cei care au primit mîntuirea dată de Dumnezeu 
prin credinţă. 

în ultimul timp, şi în special după 1989, cînd manipularea religioasă nu 
mai are limite, se vorbeşte tot mai mult de faptul că împăratul Constantin ar 
li retrocedat Bisericii obiectele şi lăcaşurile de cult confiscate pînă atunci! 
< e posesiuni putea să aibă Biserica, dacă a fost în afara legii, iar singura 
marcă a existenţei ei erau strîngerile benevole pentru închinare şi studiu al 
• Scripturii!?! Este un fals grosolan menit să sugereze guvernului că ar trebui 

* ' 'oichism Ortodox, Alba talia, 1997, p. 26 

In timpul epidemiilor şi asediilor oraşelor, creştinii erau singurii care se în
grijeau de cei răniţi şi îi îngropaupe cei morţi.* Toate acestea l-au determi
nat pe Constantin să caute modalităţile prin care se putea folosi de creşti
nism. La vremea aceea nimic nu-i putea servi mai bine lui Constantin cel 
Mare pentru înfăptuirea ţelului său de unificare a imperiului... Religia creş
tină, întrunind toate condiţiile pentru a servi acest scop putea să servească 
în acelaşi timp şi altor ţeluri ale politicii imperiului... în cazul în care ea ar 

fi fost sprijinită în mod corespunzător.** El a făcut ceea ce servea scopului 
său şi ca urmare aceasta 1-a pus în poziţia de a se putea folosi de autoritatea 
şi influenţa clerului creştin. 

în zilele noastre, el este cinstit ca sfînt şi numit „întocmai ca apostolii", 
deşi prin viaţa şi activitatea lui a favorizat creştinismul ca să-l poată folosi 
mai bine pentru scopul lui. Cît priveşte titlul de „întocmai ca apostolii", este 
inutil să comparăm un aşa-zis creştin cu marii oameni ai lui Dumnezeu care 
au murit predicînd pe Salvatorul şi glorioasa Sa salvare cîştigată pentru noi, 
Desigur, este trist că cei care-1 numesc aşa pe Constantin au înţeles doar atît 
din ceea ce au trăit şi suferit apostolii. Dacă fiecare dintre noi am cunoaşte 
Biblia şi dacă din ea L-am cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum Se revelează El, 
am înţelege de ce nu se poate face o comparaţie de acest fel fără a atenta la 
sfinţenia lui Dumnezeu. 

- Un alt element important specific acestei perioade la care ne referim 
este acela al zidirii lăcaşurilor de cult. Legalizarea de către Constantin a 
tuturor credinţelor religioase a însemnat implicit şi libertatea de a se construi 
lăcaşe de cult. Pentru a cîştiga sprijinul creştinilor, împăratul a finanţat din 
vi ster ia imperială construirea unor impunătoare lăcaşe de cult şi a comandat 
un număr de cincizeci de exemplare ale Bibliei, pe care ie-a distribuit în cele 
mai importante oraşe ale imperiului. Au fost fără îndoială mari realizări ale 
creştinismului privind din perspectiva strict istorică. Privit din perspectiva 
fidelităţii faţă de Dumnezeu, potrivit cu învăţătura apostolilor, aceste „reali
zări" s-au datorat celor care au aşezat Biserica sub controlul statului cu pre
ţul unor facilităţi economice şi al unei puteri sporite dată de recunoaşterea 
de către împărat a clasei preoţeşti. Una dintre cele mai grave consecinţe a 
finanţării construirii de lăcaşe de cult şi a aşezării Bisericii sub protecţia sta
tului este aceea a transferării importanţei pe care o dă Dumnezeu adunării de 
oameni (Bisericii) asupra clădirilor impunătoare. 

Pe fondul necunoaşterii învăţăturii apostolilor, construirea lăcaşurilor de 
cult a determinat ataşarea oamenilor de acestea. Existenţa clerului ca pre
tinşi administratori ai tainelor lui Dumnezeu, asociată cu stăpînirea lor asu
pra lăcaşelor de cult, a contribuit la formarea ideii că aceste clădiri împre
ună cu preoţii care le stăpîneau ar fi fost Biserica lui Cristos, şi nu adunarea 

* Mircea Eliade, op. cil., p. 469. 
** Ioan N. Floca, op. cit., p. 295.. 
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* loan N. Floca, op. cil.. Voi. II, p. 297. 
** Mircea Eliade, op. cil., p. 468. 
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retrocedate averile bisericilor şi sutele de mii de hectare! Dacă rămînem în 
sfera definiţiei Bisericii, ca Adunare a credincioşilor, iar slujitorilor biseri
ceşti li se plăteşte un salariu pentru a putea trăi, ale cui vor fi zecile şi sutele 
de mii de hectare? Ale cui vor fi şi cine va beneficia de cele aproape 200.000 
ha (!) de pădure pe care episcopul Rădăuţilor şi al Sucevei le cere fără ruşi
ne, dacă Biserica este adunarea oamenilor? Nu e normal nici faptul că salari
ile preoţilor se plătesc de la bugetul satului şi nu de către enoriaşi. Biserica 
nu este un departament al statului, ci asocierea benevolă a unor oameni care 
cred şi trăiesc după aceleaşi principii! Statul ar trebui să se raporteze la 
Biserică, indiferent care, în acelaşi mod în care se raportează la oricare din
tre asocierile benevole ale cetăţenilor. 

- Anul 331 aduce schimbarea capitalei Imperiului Roman de la Roma la 
Constanţinopol. Ca urmare, între cele două oraşe se va dezlănţui o distruc
tivă competiţie pentru întîietate, care se va manifesta şi în domeniul religios. 
Orice competiţie devine distructivă cînd se renunţă la colaborare, cînd se 
instalează ura şi răutatea şi se apelează la mijloace murdare. Cele două oraşe 
vor deveni două centre de putere ecleziastică. 

- în 380, creştinismul este declarat religia oficială a Imperiului Roman. 
Acest fapt nu a reprezentat nici un cîştig pentru Biserica creştină, ci doar 
pentru cler, care primeşte prin această declaraţie „autoritatea" din partea sta
tului de a „stăpîni" peste oamenii care se nasc în spaţiul geografic şi terito
rial al statului. Această „autoritate" se va dezvolta treptat, transformând pre
oţii, şi clerul în general, în cea de a doua stăpînire după cea a suveranului şi 
un alt instrument de oprimare a poporului. Dincolo de propaganda cultică, 
se recunoaşte faptul că Biserica a ajuns astfel un instrument în mîna statului 
şi un aliat al acestuia. Ea devine principala aliată a imperiului... cu care 
colaborează cît se poate de strîns, sprijinind şi favorizînd toate măsurile de 
consolidare a puterii statului.* Prin acest decret arbitrar al lui Teodosie I, 
creştinismul se transformă dintr-o credinţă personală liber acceptată prin 
cunoaşterea şi acceptarea Persoanei şi învăţăturii lui Cristos într-o religie 
impusă prin forţa legii, lată ce scrie Eliade: ,jsub Theodosie cel Mare (379-
395), creştinismul devine religie de stat şipăgînismul este interzis definitiv; 
prigoniţii devin prigonitori".** Este un mare şi trist adevăr care se mani
festă şi în zilele noastre. Toţi cei care nu s-au declarat creştini supunîndu-se 
legii au fost persecutaţi şi siliţi, sub ameninţarea cu moartea sau confiscarea 
averii, să se declare creştini, chiar dacă nu aveau nici cea mai elementară în
văţătură despre acesta. Nimeni nu mai punea accentul pe credinţa în Evan
ghelie şi pe importanţa jertfei lui Isus. Există în istorie nenumărate atrocităţi 
şi masacre săvîrşite de Bisericile Catolice şi cele Ortodoxe în numele creşti
nismului, dar care în realitate era şi este străin de învăţătura lui Cristos. Aşa 

cum am amintit mai sus, toate adunările care nu au acceptat păgînizarea 
creştinismului sau adoptarea unor învăţături străine au fost persecutate „în 
numele lui Cristos". Cît de departe este această aşa-zisă „încreştinare" de 
aceea din vremea apostolilor! Despre încreştinările de atunci, Biblia spune 
cei ce au primit propovădulrea, arătînd libera alegere a oamenilor de a fi 
sau nu creştini. 

Mai trebuie amintite cîteva evenimente istorice importante care au avut 
loc în această perioadă: 

- In anul 395, Imperiu! Roman este împărţit în două state. Cu puţin timp 
înaintea morţii sale, împăratul Teodosie I, cel care a proclamat creştinismul 
ca singură religie oficială din Imperiul Roman, împarte imperiul în două sta
te: Imperiul Roman de Apus avînd capitala la Ravenna, dar Roma păstra în-
tîietatea în sens religios, şi Imperiul Roman de Răsărit, a cărui capitală era 
la Constantinopol. Noile state au fost trecute în stăpînirea celor doi copii ai 
împăratului. Unitatea imperiului nu s-a mai refăcut niciodată, ba mai mult, 
s-a generat şi ruperea creştinismului în două mari grupuri de interese: cato
lic şi ortodox. Chiar dacă pînă în 1054 a rămas o singură Biserică Creştină, 
în sînul ei a început o luptă nedeclarată pentru întîietate şi control asupra 
unei cît mai mari părţi din teritoriile declarate creştine pînă la acea dată. 
Intre papa de Ia Roma şi patriarhul Constantinopolului a existat o puternică 
dispută pentru supremaţie. 

• în 476, Imperiul Roman de Apus se destramă, iar în vidul de autoritate 
creat, Biserica a rămas singura structură administrativă organizată. Acest lu
cru a dus la transformarea Bisericii din Apus într-un veritabil imperiu multi
naţional care stăpînea peste teritoriile rămase fără autoritate, iar în est, în 
funcţie de context, Biserica a fost fie un departament al statului, adică o 
unealtă în mîna despoţilor, fie un partener la guvernare. 

- In 622 începe în primă fază expansiunea mahomedanismului arab şi 
apoi otoman, care se opreşte din elanul său iniţial în 732 prin înfrîngerea ara
bilor de către Caro! cel Mare. în aceşti 110 ani, arabii au cucerit Siria, Pales
tina, Egiptul, Persia şi tot nordul Africii. Leagănul credinţei creştine este de 
acum sub stăpîn ire mahomedană, dar creştinii aveau libertatea de a-şi prac
tica credinţa. 

- In 756 apare Donaţia Iui Constantin, un act prin care papii primeau în 
posesie mari moşii în Roma. în fapt, acest act a devenit suportul legal pen
tru justificarea imenselor suprafeţe de pămînt deţinute de Biserică în gene
ral şi de papă în special. 

- începînd cu anul 431 se produc primele rupturi în sînul creştinismului, 
mai exact, în spaţiul ortodox al acestuia formîndu-se ceea ce cunoaştem noi 
azi sub numele de Biserici Ortodoxe de rit oriental. între acestea se află: 
Biserica Greacă Melkită, Biserica Etiopiana, Biserica Egipteană Coptă, 
Biserica Armeană Apostolică şi Biserica Siriacă. 
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Adevărata Lumină. Pe măsură ce oamenii nu mai studiau învăţătura aposto
lilor, erau mai uşor de manipulat, iar preoţii manifestau o preocupare mai 
mare pentru interesul lor personal decît pentru păstrarea neschimbată a învă
ţăturii apostolilor. Producerea şi comercializarea luminărilor este monopolul 
celor care şi impun folosirea lor. Cu cît se cere mai mult folosirea lor, cu atît 
cresc veniturile! 

Dacă luminările ar avea semnificaţie sau valoare spirituală şi dacă ele ar 
însemna ceva pentru Dumnezeu, atunci un lucru ar trebui să ne dea serios ele 
gîndit: Cum se face că ori de cîte ori avem de-a face cu vrăjitoria, cu ghici
rea, cu oamenii ce cheamă morţii, cu sataniştii, cu manifestările paranorma
le, e t c , în preajmă se află şi luminări? Dacă în creştinism lumînările ar sim
boliza cu adevărat lumina lui Dumnezeu sau a Domnului Isus Cristos, în 
manifestările acestea oculte şi spiritiste, pe care Dumnezeu le interzice cate
goric, lumînările folosite ce fel de „dumnezeu" simbolizează? Dacă poves
tea lumînărilor ar sta în picioare, nu am putea niciodată răspunde la această 
întrebare. Cum totul este o legendă, trebuie să fac două precizări care se 
impun aici: 

- Dumnezeul creştinilor nu poate sta în mijlocul unor practici pe care El 
le interzice! Prin urmare, lumînările folosite la ghicit, vrăji şi la toate cele
lalte manifestări oculte sunt instrumente ale ocultismului, nu ale luminii lui 
Dumnezeu. 

- Creştinismul nu este un sincretism religios, adică o religie făcută de 
oameni din ceea ce au considerat bun şi au pus împreună luînd cîte ceva de 
la diverse religii. 

Din păcate aici s-a ajuns, dar ia început nu a fost aşa. Dumnezeu spune: 
Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb (Maleahi 3:6), şi: Tatăl Luminilor, în 
care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare ( lacov 1:17). Nici Dum
nezeu şi nici principiile Sale nu se schimbă! De aceea, creştinii nu au folosit 
luminări pînă la acea dată, iar cei care au dorit să rămînă strict în cadrul creş
tinismului apostolic nu le-au acceptat nici după aceea. Biblia arată clar că 
nimeni nu are dreptul să scoată sau să adauge ceva la ceea ce a spus Dum
nezeu. 

• Impunerea semnului crucii. între anii 300-350, semnul crucii a fost 
generalizat şi impus ca o normă de credinţă. Ulterior a fost impus şi pe ca
sele de rugăciune. 

Observa ţ i i : Treptat, crucii a început să-i fie atribuite puteri supranatura
le. Aceasta era însă influenţa altor religii, care considerau că diferitele obiec
te care au aparţinut zeilor sau unor eroi erau înzestrate cu puteri supranatu
rale care se manifestau la incantaţia sau cererea preotului. Această influenţă 
a pătruns şi în creştinism atît prin cruce, cît şi prin rămăşiţe ale martirilor, 
cum ar fi oase sau alte obiecte, şi s-a desăvîrşit prin apariţia liturghiei şi a 

- O dată cu desăvîrşirea liturghiei bizantine în secolul al IX-lea, un alt 
grup de Biserici Ortodoxe s-au grupat în jurul Constantinopolului, formînd 
grupul Bisericilor Ortodoxe de rit bizantin. 

- în această perioadă apar mai multe erezii teologice cum ar fi: arianis
mul, docetismul, montanismul şi sabelianismul. 

D e z v o l t a r e a Tradiţ ie i bisericeşti în a c e a s t ă p e r i o a d ă 

• Introducerea luminărilor. In 320 se introduc luminările şi tămîia ca 
necesităţi de cult, atribuindu-li-se o importantă semnificaţie spirituală. Cru
cea capătă o importanţă mai mare. 

Observaţ i i : Introducerea luminărilor este un alt element negativ adus în 
creştinism de Constantin. Folosirea luminărilor ca „necesităţi" ale cultului şi 
atribuirea unei importante semnificaţii spirituale lumînărilor sunt recunos
cute ca fiind un element specific culturii păgîne. Acest lucru l-am arătat deja 
folosind mărturia Dicţionarului de teologie ortodoxă. 

Ce s p u n e Biblia: La începutul creştinismului, în Biserica creştină nu se 
foloseau luminări decît pentru iluminat. Luminările nu aveau nici o semnifi
caţie spirituală. Aşa cum am spus, în timpul împăratului Constantin, creşti
nismul împrumută în ritualul său de închinare mai multe elemente din ritu
alul păgîn de închinare, printre care şi folosirea lumînărilor şi a tămîiei. In-
cet-încet, luminările capătă o puternică valoare spirituală. 

în vechime, toate religiile păgîne foloseau luminări. Fiecare templu al di
feriţilor zei sau zeiţe sau orice alt loc care avea o destinaţie religioasă era 
plin de luminări. în iudaism, lucrurile stăteau altfel. Ei nu foloseau luminări 
ca obiecte de cult. în acest sens, Templul din Ierusalim avea o singură piesă 
care avea conotaţie religioasă: lampadarul cu şapte braţe (menora), pe care 
se afla cîte o lampă cu ulei de măsline, care era un simbol şi îl prefigura pe 
Isus Cristos (Duhul Sfînt) care avea să vină. El este adevărata Lumină! Lu
mina aceasta este adevărata Lumină, care luminează pe orice om. venind 
în lume (Ioan 1:9). Aceasta înseamnă că în creştinism nu se mai justifică fo
losirea simbolului, de vreme ce Lumina adevărată a venit la noi şi ne va 
lumina cu Adevărul Său! 

- Evanghelistul Ioan relatează ceea ce Mîntuitorul a spus despre Sine: Eu 
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, 
ci va avea lumina vieţii (Ioan 8:12). Adevărata explicaţie este dată de Mîn
tuitorul însuşi: Creştinii nu foloseau luminări decît pentru iluminat, deoa
rece un creştin adevărat nu este în întuneric atîta vreme cît îl urmează pe El. 
Mîntuitorul Isus Cristos este adevărata lumină spirituală a omului ! Omul are 
nevoie de lumină şi călăuzire spirituală, nu de lumina şi călăuzirea date de 
luminare. Cum poate lumina luminării să facă lumină în lumea spirituală? 
Folosirea lumînărilor dă o impresie de religiozitate şi spiritualitate chiar, dar 
este doar o impresie. Datorită acestei autoînşelări, oamenii nu mai caută 
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înaintaşilor, care mai bine au suferit torturi şi chinuri inimaginabile decît să 
se dezică de Domnul şi Mîntuitorul Isus Cristos sau să accepte elemente 
păgîne în manifestarea credinţei lor. 

Din păcate, cu toată venerarea dată martirilor, preoţii şi clericii au fost 
aceia care au făcut inutilă moartea acestor martiri prin faptul că au acceptat 
în învăţătura şi practica creştină elementele păgîne pentru care mulţi martiri 
au plătit cu viaţa refuzul de a le adopta. De exemplu, martirii au refuzat cu 
încăpăţînare să se închine sau să venereze, în vreun fel sau altul, o altă fiinţă 
în afara lui Dumnezeu. Ei au fost conştienţi de adevărul exprimat de apos
tolul Pavel: S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit... căci au schimbai 
în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în 
locul Făcătorului, care este binecuvîntat în vecii (Romani 1:22-25), însă 
clericii au abdicat, acceptînd şi promovînd acest fel de închinare şi venerare. 

Revenind la tema discuţiei, trebuie să spunem că cei care au suferit şi 
s-au sacrificat pentru credinţa lor au fost priviţi cu mare respect de către ur
maşii lor. Aceasta nu justifică însă pretinsa mijlocire a celor morţi şi nici de
clararea acestora ca mai tîrziu ca sfinţi. Pe de o parte, Cuvîntul Scripturii ci
tat mai sus este un adevăr etern, el nu se schimbă şi este valabil pentru toţi 
creştinii indiferent de stare, vreme sau naţionalitate. Pe de altă parte, ideea 
mijlocirii martirilor loveşte direct în funcţia de mediator a Domnului îsus 
Cristos. Toate acestea s-au întîmplat pe fondul lipsei cunoaşterii învăţăturii 
apostolilor şi sub presiunile unui element nou: păgînizarea creştinismului. 

- Al doilea element care a cauzat aşezarea martirilor ca intermediari între 
credincioşii în viaţă şi Dumnezeu a fost influenţa paginilor majoritari în so
cietate şi a acceptării unor învăţături ale acestora „încreştinate" de către cei 
care au dorit întărirea poziţiei clerului, ca element distinct în creştinism, aşa 
cum exista în iudaism şi în toate religiile păgîne. 

Cultul morţilor este în întregime împrumutat din păgînism. Eliade recu
noaşte că există, într-adevăr, continuitate între practicile funerare ale pagi
nilor şi cultul creştin al morţilor; de exemplu ospeţele de la mormînt din 
ziua îngropării şi, în fiecare an, de ziua comemorării.* Este suficient să tre
cem în revistă cele mai reprezentative civilizaţii păgîne pentru a observa că 
fiecare dintre acestea are cultul morţilor foarte dezvoltat. 

Egiptul este simbolizat de piramidele ridicate pentru a adăposti mormîn-
tul faraonului. Aici exista chiar practica scrierii de scrisori pentru cei morţi 
cu aproximativ 2000 de ani înainte de Cristos. Prin aceste scrisori se cerea 
ajutorul celor morţi pentru a rezolva probleme de familie, pentru a proteja 
familia şi chiar pentru a vindeca pe cei dragi.** Mai mult de atît, în Egipt 
găsim şi practica unor forme de pomeni: în decursul unor sărbători, mem
brii familiei veneau la mormînt, aducînd ofrande şi arzînd substanţe aro-

închinării la moaşte, icoane şi sfinţi. Lucrurile au degenerat, şi acum vorbim 
de „închinarea înaintea cinstitului lanţ al sfîntului apostol Petru" sau, culmea 
absurdului, de „sfînta lance" care ar fi aparţinut soldatului roman care L-a 
străpuns pe Mîntuitorul. Este o adevărată nebunie în a declara „sfinte" tot 
felul de lucruri şi a le atribui puteri supranaturale. 

Este binecunoscută povestea găsirii crucii pe care a fost crucificat Mîntu
itorul de către Elena, mama lui Constantin. Legenda spune că ea a găsit trei 
cruci şi a identificat-o pe cea pe care a fost crucificat Domnul după faptul că 
făcea minuni. Credibilitatea acestei legende este pusă la îndoială de un ele
ment semnificativ. Acesta se leagă de evenimentul istoric al călătoriei care 
ar fi avut Ioc în jurul anului 326, dar „epocala" descoperire nu a fost anun
ţată decît după sinodul de la Niceea din anul 4 3 1 ! Acest lucru aruncă o seri
oasă umbră asupra adevărului despre descoperirea Elenei. în realitate, aceas
tă perioadă din secolul al V-lea a fost marcată de începutul căutării relicvelor 
sfinte, rămăşiţe ale lucrurilor care au aparţinut Domnului, apostolilor sau 
altor sfinţi, despre care se considera că au nu numai o „valoare" inestimabi
lă, ci şi puteri supranaturale. 

Crucea nu putea face excepţie, aşa cum nu au făcut multe alte obiecte 
despre care se presupunea că ar fi aparţinut diverşilor sfinţi. Oamenii au 
început să-i atribuie crucii nenumărate minuni: victoria lui Constantin în 
lupta cu Maxenţiu, minunile văzute de Elena, vindecări miraculoase, etc. Se 
credea că imaginea crucii îl păzea pe om de duhurile rele şi de muşcătura 
scorpionilor, devenind în scurt timp un adevărat talisman. Nu este de mirare 
că ea a fost oficializată şi impusă ca o normă de credinţă. 

Chiar şi în zilele noastre se mai păstrează multe dintre superstiţiile legate 
de imaginea crucii. Deseori se spune că a purta o cruciuliţă la gît este un 
semn aîcredinţei . Este o copilărie, o superstiţie care ar fi trebuii de mult să 
fie îndepărtată. Săbiile sunt instrumente ale morţii, dar foarte multe au garda 
în forma unei cruci. Pe casele oamenilor se vede imaginea crucii, dar aceas
ta nu este garanţia trăirii unei vieţi de credinţă, ci superstiţia că această ima
gine îi poate proteja de rele. Deseori, la emisiunile de televiziune se pot ve
dea ţigănci care practică ghicirea şi vrăjitoria fie folosind o cruce, fie avînd 
o cruce Ia gît. Multe dintre prostituate fac ceea ce fac avînd ia gît un lănţişor 
cu o cruce, dar nici ţigăncile şi nici prostituatele nu-! poartă ca urmare a cre
dinţei în Dumnezeu, ci din superstiţie. 

® Iniţializarea cultului morţilor. La mormînt se fac primele rugăciuni 
prin intermediul martirilor (morţilor). Prin aceasta se iniţiază cultul morţi
lor. 

Observaţ i i : Există două cauze care au favorizat rugăciunile prin inter
mediul martirilor şi apoi apariţia şi dezvoltarea cultului morţilor: 

- Prima cauză este respectul şi aprecierea exprimată faţă de credinţa 
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Este o altă modalitate de manipulare religioasă, care de asemenea nu are nici 
suport scriptural şi nici valoare spirituală, ci una pur emoţională. 

La poporul român, cultul funerar al morţilor este foarte bogat şi ocupă unul 
dintre cele mai importante locuri în viaţa religioasă a acestuia. Pînă în zilele 
noastre avem de-a face cu sărbători ale moşilor suprapuse peste sîmbetele 
morţilor. Acestea sunt de asemenea de factură mitologică, cu mult mai vechi 
decît creştinismul. Vulcănescu vorbeşte despre rolul pe care l-au jucat în eco
nomia mitologiei strămoşilor şi moşilor. în această ipostază, moşii reprezintă 
relicte şi reminiscenţe de mitologie daco-romană conservate într-o hagiogra
fie populară cu incluziuni creştine.* Pentru el, moşii şi strămoşii de la daci au 
continuitate în mitologia română, adică în Tradiţia bisericească română. 

O trecere în revistă a calendarului ortodox ne arată că există 22 de zile 
legate de morţi şi cultul lor, zile în care fiecare dintre cei care au morţi face 
ceva sau plăteşte ceva în numele mortului. Poporul român este, prin prisma 
ortodoxiei, mult mai legat de cei morţi decît de cei vii. Oamenii respectă şi 
cinstesc mai mult pe cei morţi decît pe cei vii în mijlocul cărora trăiesc, dar 
acest lucru nu exprimă esenţa creştinismului apostolic. 

Pomenirea morţilor. Ea se face la 9 şi 40 de zile, la 3 luni, la 6 luni, la 9 
luni, la un an şi la 7 ani, fiind expresia dependenţei de preot şi de valorile 
cultului morţilor, avînd nişte explicaţii atît de „spirituale", încît orice cunos
cător al Sfintei Scripturi rămîne uimit de ele. Cît priveşte argumentul că 
aceasta s-ar face după pilda creştinilor din primele veacuri, care prăznuiau 
în fiecare an ziua morţii mucenicilor şi a sfinţilor** el este de asemenea 
fabricat, dacă avem în vedere că primele rugăciuni prin intermediul marti
rilor au avut Ioc în secolul al IV-lea, sub încurajarea episcopilor de la finele 
secolului al IV-lea pînă în secolul al Vl-lea; exaltarea relicvelor se întinde 
peste tot în Imperiul de Apus. Dar cultul este în general controlat, ba chiar 
încurajat de episcopi, adevăraţi impresar ios ai acestei fervori populare. * * * 
în perioada Părinţilor apostolici nici nu se pomenea de aşa ceva. 

Pomenile şi coliva. De asemenea, obiceiul pomenilor şi al mîncării date 
în numele mortului nu este regăsit nici la evrei, şi cu atît mai puţin la creşti
nii din primele patru secole. Aşa cum am amintit deja din opera lui Eliade, 
este un obicei „încreştinat" tot în această perioadă amintită mai sus: Există, 
într-adevăr, continuitate între practicile funerare ale paginilor şi cultul creş
tin al morţilor; de exemplu ospeţele de la mormînt din ziua îngropării şi, în 
fiecare an, de ziua comemorării. Nu putem neglija această remarcă. învăţă
tura potrivit căreia, în funcţie de pomeni şi pomeniri plătite, omul va 11 scos 
din iad este falsă. Cui îi foloseşte pomana? La moarte, sufletul se desparte 
de trupul care intră în putrefacţie şi în cîteva luni nu mai există decît oasele. 
Cui îi foloseşte pomana? Mănîncă sufletul mortului din ea? Categoric, nu! 

mate, iar după aceea adesea se făcea un banchet funerar. în unele cazuri, 
înainte de acest banchet se sacrifica un bou sau o antilopă, o parte din 
came fund destinată ofrandelor şi cealaltă parte bcmcheturilor funerare... 
După închiderea mormântului, rudelor le revenea datoria de a organiza 
banchetul funerar [pomană] şi trebuiau să se ocupe de slujba ofrandelor 
[pomenirile periodice].* Eliade spune acelaşi lucru. Distingem de departe 
aici principiul pomenilor şi al pomenirilor periodice. în Egipt, şi în multe 
alte culturi, exista chiar şi practica aprinderii focurilor la morminte. China 
este vestită prin monumentele mortuare în care nobilul era înmormîntal 
împreună cu toţi slujitorii. Celţii sunt promotorii unui important cult al mor
ţilor, fapt adeverit de existenţa mormintelor clădite în piatră. în acest mod 
am putea continua şi cu alte civilizaţii. 

Fiecare dintre aceste civilizaţii are o explicaţie a pretinsei legături mistice 
dintre pămînt şi cer care s-ar face prin intermediul cultului morţilor. Din pă
cate, o dată cu împrumutarea acestui cult în creştinism s-a împrumutat şi 
ideea prezenţei misticului, străină evident de învăţătura apostolilor. în esen
ţă, invocarea morţilor pentru a le cere ajutorul sau a le cere să mijlocească 
pentru cei vii are mai mult de-a face cu o formă mascată de spiritism, deoa
rece adepţii acestuia comunică cu morţii. 

Cu toate că apreciază venerarea martirilor, şi ulterior a moaştelor, ca fiind 
ceva nou, Eliade spune: Autorităţile ecleziastice s-au străduit neîncetat să 
subordoneze venerarea martirilor şi a moaştelor cultului creştin.'** Dacă în
tr-adevăr cultul morţilor era ceva dezvoltat în sînul creştinismului, evident 
că nu mai era nevoie de nici o strădanie de a subordona! Realitatea este însă 
că acestea existau cu mult înainte de apariţia creştinismului, după cum se va 
vedea la oficializarea acestor practici în anul 550 d.Cr. 

O dată oficializat cultul martirilor, s-a deschis uşa prin care s-au strecurat 
în sînul creştinismului primele elemente care au stat la baza cultului morţi
lor, pentru ca apoi să fie completat în întregul lui spectru şi forme de mani
festare cu: închinarea la moaşte şi sfinţi, pomeniri, parastase, acatiste sau 
zile de sărbătoare în cinstea sfinţilor. 

Importanţa cultului morţilor a cunoscut o ascensiune inimaginabilă, ajun-
gîndu-se ca în creştinismul răsăritean, văduvit de orice reformă a Bisericii 
istorice călăuzită de Tradiţia bisericească, să fie mai important decît tot ceea 
ce se face pentru cei vii. Cultul morţilor este o nemiloasă exploatare a me
moriei celor dragi care au trecut Sa cele veşnice. Ei nu are suport biblic. Toa
te rugăciunile, slujbele şi milosteniile adresate sfinţilor în numele mortului 
sunt fără nici un fel de urmare. Ele sunt doar modalităţi antice şi medievale 
de a stoarce bani şi a cîştiga de pe urma oamenilor, uzînd de amintirea dure
roasă a celor dragi care îi marchează pentru mulţi ani pe cei rămaşi în urmă. 
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Sufletul este în lumea spirituală; cum va putea mînca pomana? Este foarte 
trist că în zilele noastre nu mai interesează aproape pe nimeni faptul că unele 
practici vin din păgînism. De fapt, aceasta dovedeşte necunoaşterea Sfintei 
Scripturi, nu este nici din greşeală expresia modernismului sau a modernită
ţii şi nici a faptului că s-ar fi renunţat la „prejudecăţi", ci pur şi simplu igno
rarea lui Dumnezeu. 

Majoritatea românilor, deşi declaraţi creştini, nu cred că dincolo de moar
te mai există ceva. Prea puţini oameni cred în înviere. Credinţa în existenţa 
vieţii de dincolo de moarte şi în învierea morţilor sunt considerate depăşite 
şi se consideră că mai caracterizează numai pe cei „slabi". Deseori, acestea 
două sunt ţinta glumelor şi a batjocurilor majorităţii (care totuşi s-au născut 
creştini! !). Dacă aşa stau lucrurile, de ce mai fac oamenii toate aceste chel
tuieli pentru colivă şi pomeni, pe care Dumnezeu nu le cere, şi la urma urmei 
sunt inutile atîta t imp cît oamenii nu cred că există viaţă după moarte? Dacă 
sunt obiceiuri strămoşeşti, să le acceptăm ca obiceiuri strămoşeşti şi să nu ie 
mai punem pe seama credinţei în Dumnezeu şi nici să nu le mai luăm ca 
expresie a credinţei creştine. 

Potrivit învăţăturii Mîntuitorului, starea unui om mort nu se mai poate 
schimba. Dacă omul a trăit şi a murit în neascultare de Cristos, la moarte va 
fi dus în Locuinţa morţilor, va rămîne în aceeaşi stare şi aşa va învia la jude
cată, în parabola bogatului şi a lui Lazăr, Domnul Isus spune că dacă omul 
a trăit şi a murit în ascultare de Cristos, la moarte va fi dus „în sînul lui Avra-
a m " şi va învia în Cristos. Iată ce spune Mîntuitorul referindu-Se Ia schim
barea stării celui mort: Pe îîitgă toate acestea, între noi [cei morţi în ascul
tare de Cristos] şi între voi [cei morţi în neascultare de Cristos] este o pră
pastie mure, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la 
noi, să nu poată" (Luca 16:26). Mai mult de atît, potrivit Bibliei, a mînca o 
mîncare dată în numele mortului este un lucru deosebit de păcătos, care îl 
lipseşte pe om de binecuvântarea Iui Dumnezeu: Au mîncai din carnea jert
fită [închinată] morţilor. Au mîniat astfel pe Domnul prin faptele lor 
(Psalmul 106:28-29). Pentru un creştin adevărat este mai important ce spune 
Dumnezeu decît ceea ce au rînd uit oamenii. 

Acatistele. De vreme ce închinarea şi mijlocirea sfinţilor nu au existat îna
inte de secolul al IV-lea, este clar că nici acatistele nu existau, fiind fabricate 
în aceeaşi perioadă discutată. în timpul acatistelor, credinciosul trebuie să 
stea în picioare sau în genunchi în faţa icoanei sfîntului. Ciudăţenia mai ma
re este că acatistele sunt compuse din mai multe cîntări de laudă şi rugă
ciuni, dar fiecare icos se termină cu: Bucură-te, mireasă, pururi fecioară 
(sau: Bucură-te, sfinte...etc.).* Cel mai vechi acatist este socotit a fi Acatis
tul Maicii Domnului scris în secolul al V-lea. E inutil să amintesc că Domnul 
Isus sau Dumnezeu nu prea sunt menţionaţi în acest context. De altfel, nici 

nu se putea, de vreme ce atît cultul morţilor, cît şi cel al Fecioarei sau al 
sfinţilor sunt fabricate de Tradiţia bisericească sute de ani mai tîrziu. 

Ce s p u n e Biblia: Din punct de vedere biblic, această intermediere a mor
ţilor este un element străin creştinismului apostolic. Cînd vorbeşte despre 
morţi, Biblia nu cere niciodată venerarea lor, ci doar îndeamnă creştinii să 
calce pe urmele lor: Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit 
Cuvîntul lui Dumnezeu: uiiaţi-vă cu băgare de seamă la sfîrşitul felului 
lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa.' (Evrei 13:7). Vorbind despre marii oa
meni ai credinţei care şi-au trăit viaţa în credinţă şi ascultare de Dumnezeu, 
începînd cu N o e şi Avraam şi terminînd cu profeţii din Vechiul Testament, 
Biblia adresează creştinilor chemarea de a urma pilda acestora: Şi noi, deci, 

fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şl să alergăm 
cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte (Evrei 12:1). Cînd însă este 
vorba de a învăţa ceva, versetul următor ne îndeamnă: Să ne uităm ţintă la 
Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus care, pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi 
şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

Referindu-se la aspectul mijlocirii dintre Dumnezeu şi oameni, Biblia este 
categorică: Creştinismul nu are mediator uman! între creştin şi Dumnezeu 
este numai un med iator: Este un singur Dumnezeu şi este un singur /medi
ator/ între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos (1 .Timotei 2:5). Asu
pra acestui aspect voi reveni în paginile următoare. 

• Apariţia episcopilor. Legalizarea, ierarhiei bisericeşti; episcopii simt 
declaraţi superiori. 

Observa ţ i i : Decretarea ierarhiei bisericeşti şi a superiorităţii episcopilor 
a arătat neputinţa acestora de a rămîne numai slujitorii lui Dumnezeu pentru 
oameni, ademeniţi fiind de puterea, influenţa şi bogăţia de care se bucurau 
ca şi clasă socială distinctă: clerul. Deoarece nu se mai studia învăţătura 
apostolilor, oamenii erau uşor de manipulat. Ulterior s-au modificat şi ter
menii Bibliei pentru a susţine aceste devieri. 

Episcop (gr. episcopos) = supraveghetor. Titlul de „episcop" a fost şi este 
folosit avînd realmente o altă conotaţie, şi anume aceea de slujitor din treap
ta superioară a ierarhiei bisericeşti,* deşi nu aceasta este învăţătura biblică. 
Pe de altă parte, acelaşi Dicţionar Ortodox recunoaşte că în mai multe locuri 
(FU.1:1; l.Tim,3:2; Tit 1:7), episcop nu pare să indice prima treaptă a ie
rarhiei bisericeşti. In două locuri tipice (!), termenii episcop şi prezbiter se 
aplică aceleiaşi trepte, adică preotului.** Altfel spus, se recunoaşte că Bi
blia nu arată existenţa unei trepte ierarhice, care în acei ani a început totuşi 
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A fost dat la început mitropoliţilor din unităţile teritoriale sau provincii. 

Patriarh - începător al neamului, protopărinte şi căpetenie a unui popor. 
Este cel mai înalt pisc al organizării ierarhice bisericeşti, se spune într-o 
revistă despre BOR. Titlul a început să fie folosit în Biserică mai întîi în vre
mea împăratului Teodosie ce! Mic. Iniţial a fost dat celor cinci scaune prin
cipale amintite mai sus, pentru ca mai tîrziu să fie dat şefilor cultului orto
dox din diferitele ţări aflate în spaţiul ortodox. 

Patriarh ecumenic - titulatură onorifică atribuită celor două scaune de 
căpetenii patriarhale: Roma şi Constantinopol, folosită începînd cu 488. 

Papă - înseamnă părinte, iar ulterior s-a consacrat ca fiind conducătorul 
Bisericii cu pretenţii de a fi recunoscut ca şi cap al întregii creştinătăţi, in-
trînd în conflict cu orgoliile de suveranitate ale patriarhilor ecumenici. 

Avînd în vedere „stufărişul" ierarhic prezentat mai sus, creat spre cinsti
rea şi înălţarea clericilor, este greu să admitem că acesta ar avea vreo legă
tură cu învăţătura creştină care acordă toată cinstirea, meritele şi gloria lui 
Dumnezeu prin Isus Cristos, Fiul Său, iar oamenii, indiferent de activitatea 
lor, sunt slujitori. însuşi Mîntuitorul spune: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, 
ci toată judecata a dat~o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a 
trimis (Ioan 5:22-23). Asociind acestea cu ceea ce spune Cuvîntul lui Dum
nezeu, îmi este imposibil să înţeleg cum cei ce primesc asemenea titluri şi 
cărora oamenii sunt învăţaţi să li se adresează cu: „cucernice", „preacucer-
nice", „preasfinte", „sfinţia voastră", „înalt preasfinţia voastră", „sanctitatea 
voastră" sau „preafericite părinte" nu se ruşinează şi pot primi aşa ceva, dacă 
cunosc cu adevărat măreţia, gloria şi harul lui Dumnezeu, iar ei sunt ceea ce 
sunt datorită jertfei Domnului Isus. Singura explicaţie plauzibilă este aceea 
că nu au experimentat iertarea dată de Dumnezeu prin harul [graţia] adus de 
Fiul Său. Această explicaţie prinde tot mai mult contur, pe măsură ce citesc 
presa zilnică sau mă gîndesc la sumele ce se vehiculează pentru cei care 
doresc ocuparea unui post, unei slujbe sau unei parohii . . . undeva. 

• Iniţierea cultului Fecioarei. După anul 400 apar primele rugăciuni 
adresate Fecioarei Măria. Sinodul ecumenic de la Efes din anul 431 decre
tează mijlocirea şi virginitatea perpetuă a Fecioarei Măria. Se instituie pri
ma sărbătoare închinată Măriei: „Buna vestire". 

Observaţii: Păgînizarea creştinismului, începută Ia jumătatea secolului al 
Il-lea, şi-a continuat marşul triumfal de compromitere a adevăratului creşti
nism şi a învăţăturii încredinţate de către Domnul Isus apostolilor, sub privi
rile îngăduitoare ale preoţilor preocupaţi mai mult de poziţia, averea şi inte
resele lor decît de interesele lui Dumnezeu. După acceptarea în practica 
creştină a rugăciunilor prin intermediu! martirilor, asistăm acum la un alt pas 
înainte, echivalent cu o nouă victorie a păgînismului asupra Bisericii creş-

să se cristalizeze! Dacă lucrurile ar fi rămas aici, cum s-ar mai fi justificat 
existenţa acestei ierarhii? 

Lipsa unui suport real pe care să se sprijine ierarhizarea şi decretarea epis-
copilor ca fiind superiori a determinat fabricarea dovezilor. Acest fapt este 
indirect recunoscut, iar citatul următor este elocvent: Apostolii au hirotonisit 
pe cei dintîi episcopi, dar ei n-au fost numiţi episcopi şi n-au exercitat aceas
tă, responsabilitate, deoarece ei au avut propria lor autoritate şi misiune* 
Cum adică au hirotonisit pe cei dintîi episcopi. . . dar ei n-au fost episcopi? 
Nu este această afirmaţie de domeniul absurdului? Dacă în timpul aposto
lilor nu erau numiţi episcopi, de ce au fost numiţi mai tîrziu? 

Slujitorul unei adevărate biserici creştine este ales de biserică şi se află sub 
autoritatea bisericii. Atît episcopii, cît şi prezbiterii sau diaconii sunt slu
jitorii bisericii locale! Biserica locală, adică adunarea credincioşilor dintr-o 
localitate, este unica instituţie aşezată şi recunoscută de Dumnezeu. Orice or
ganizare para-bisericească ulterioară are de-a face cu organizarea administra
tivă prin libera asociere. Nici o persoană aflată în vreo funcţie în cadrul aces
tor organizaţii para-bisericeşti administrative şi teritoriale nu poate avea au
toritate asupra vreunei biserici locale sau asupra slujitorilor aleşi de biserica 
locală. Oricum, aceste organizaţii nu sunt biblice, iar de vreme ce sunt struc
turi administrative, ele nu pot avea autoritate spirituală. înaintea lui Dumne
zeu, aceste grade ierarhice administrative nu au nici o valoare. 

Pentru o mai bună înţelegere a acestei devieri de la credinţa apostolică am 
inclus „evoluţia" ulterioară a ierarhiei plecînd de la episcop. 

Episcop - protoierarh pe criterii zonale. Titlul este dat de obicei episco
pului din cel mai important oraş. 

Mitropolit - conducător al unor unităţi teritoriale bisericeşti rezultate din 
organizarea teritorială a Bisericii. 

Mitropolit primat - titlu dat în secolul al IV-lea (!) mitropoliţilor care 
aveau în subordine mai mulţi mitropoliţi. Mitropolit primat s-a numit mitro
politul Cartaginei, care se intitula şi al întregii Africi. La noi, titlul a fost dat 
după Unirea Principatelor mitropolitului de Bucureşti de către Alexandru 
Ioan Cu za în 1860. Prin aceasta se declara întîietatea acestuia asupra mitro
politului de Iaşi. 

Arhiepiscop - întîiul între episcopi, căpetenia episcopi lor. Este o treaptă 
a demnităţii episcopale şi a fost folosit prima dată în secolele IV-V. Titlu! a 
fost atribuit episcopilor mai bătrîni. într-un alt sens, el a fost dat episcopiior 
din cele 5 centre zonale: Roma, Constantinopol, Ierusalim, Antiohia şi Ale
xandria, începînd cu secolul al Vl-lea a fost dat ca titlu onorific şefilor unor 
Biserici naţionale sau Biserici mai importante, de exemplu Cipru, Georgia, 
Efes, Tesalonic. 

Exarh ••- titlul are sensul de mitropolit superior sau întîiul între mitropoliţi. 
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poporul, ci doar căutau metode de a îmbrăca în straie aşa-zis creştine obi
ceiurile păgîne ale poporului. Exista un mare risc în a-i învăţa pe oameni 
adevărul şi a le spune că unele dintre cele mai populare obiceiuri sunt păgîne 
şi nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Riscul era acela de a nu mai fi pe placul 
oamenilor, de a nu mai fi popular sau a pierde avantajele şi bunăvoinţa oa
menilor, dar este un risc pe care adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu trebuie 
să şi-1 asume, de vreme ce sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru oameni şi nu 
slujitorii oamenilor pentru Dumnezeu. între cele două aspecte este o dife
renţă colosală. 

Cu cîţiva ani în urmă, un tînăr preot catolic din Mexic, studiind Sfînta 
Scriptură, a ajuns la convingerea că închinarea adusă Măriei nu este confor
mă cu Biblia şi că e de sorginte păgînă. Plin de entuziasm, a început să îm
părtăşească aceste lucruri enoriaşilor săi, spunîndu-le că Măria trebuie ono
rată doar ca mamă a lui Isus, nimic mai mult. Reacţia oamenilor a fost foarte 
neaşteptată şi violentă la adresa celui care le strica „obiceiurile": l-au bătut 
şi l-au scos afară din sat, interzicîndu-i sub ameninţarea cu moartea să mai 
locuiască în mijlocul lor. 

Există totdeauna un risc atunci cînd vrei să-i înveţi pe oameni adevărul lui 
Dumnezeu. De altfel, este suficient să privim la Mîntuitorul, la apostoli şi la 
toţi cei care au fost martirizaţi sau au suferit pentru că au spus Adevărul. Mîn
tuitorul a spus: Le-am dat Cuvîntul Tău, şi lumea i-a urît (loan 17:14), iar în 
altă parte Biblia spune cît se poate de clar: De altfel, toţi cei ce voiesc să tră
iască cu evlavie în Cristos Isus vor fi prigoniţi (2.Timotei 3:12). Preoţii şi 
clericii în general nu au dorit să-şi asume acest risc, ci au preferat să găsească 
modalitatea de a-i mulţumi pe oameni sacrificînd Adevărul lui Dumnezeu. 

Deoarece înainte de secolul al IV-lea în creştinism nu a existat închinare 
adusă Măriei şi de vreme ce nu existau nici măcar scrieri care să pomeneas
că de ea, este clar că această închinare a fost preluată de la păgîni. în toate 
religiile păgîne care s-au intersectat în timp cu creştinismul există o zeiţă 
mamă care a fost venerată sau căreia i s-a adus închinare. O scurtă trecere în 
revistă a cîtorva religii este mai mult decît edificatoare pentru cei care caută 
să practice adevărata închinare cerută şi recunoscută de Dumnezeu. 

în R o m a antică era venerată zeiţa Venus (Fortuna) care l-a născut pe Ju-
piter. Corespondentul grecesc al acestui cult era relatarea naşterii lui Zeus, 
despre care Eliade spune: Este vorba, desigur, de un scenariujnitico-ritual 
egeean, avînd în centru Copilul divin fim al unei Mari Zeiţe* In Asia Mică, 
zeiţa m a m ă este numită Cibele, iar pruncul ei Deoius. Trebuie remarcat că 
aceasta era socotită regina fecioară a cerului. în ţinuturile Europei centrale 
(Germania) exista cultul zeiţei \ Ierta, care avea un copil în braţe. Aceeaşi 
imagine este găsită şi la popoarele scandinave, deşi numele zeiţei era Disa. 
La etrusc ii care locuiau în Italia încă înainte de 753 î.d.Cr., anul întemeierii 

tine, prin introducerea în închinare a cultului Fecioarei Măria, exprimat la 
început doar prin rugăciuni adresate ei şi continuat apoi după anul 43 1 prin 
instituirea tuturor sărbătorilor închinate Măriei. Prima sărbătoare decretată 
de sinodul ecumenic de la Efes în anul 431 în cinstea Măriei este „Buna 
vestire". 

Avînd în vedere amploarea şi popularitatea cultului Fecioarei Măria, pare 
un act de curaj să afirmi că acest cult a fost preluat din păgînism şi „încreş-
tinat" spre a atrage adeziunea maselor. Cu toate că afirmaţia p a r e gravă şi 
există mulţi care spun că este o ofensă adusă creştinismului tradiţional (deşi 
nu e normal acest lucru, de vreme ce există libertate de opinie), adevărul is
toric trebuie cunoscut şi respectat, chiar dacă nu este plăcut sau nu vine în 
sprijinul convingerilor noastre. 

în primele patru secole ale creştinismului nu a existat nici un fel de închi
nare, venerare sau cinstire adusă Măriei. Datorită popularităţii atinse de cul
tul Măriei şi a lipsei de cunoaştere din partea oamenilor, s-a încercat cu dis
perare să se dea impresia că această închinare adusă Măriei este de pe vre
mea apostolilor. Dicţionarul Ortodox spune că: Ortodoxia a recunoscut că 
există o aprofundare şi o aplicare creatoare a Tradiţiei, de unde şi noi ilumi
nări ale dogmelor vechi (!):... cultul Maicii Domnului, cultul sfinţilor.*' Cu 
alte cuvinte, se insinuează că atît cultul Maicii Domnului, cît şi cel al sfin
ţilor ar fi dogme vechi, uitate şi... redescoperite de Tradiţia bisericească! 
Evident, este o minciună menită să-1 „încredinţeze" pe omul sincer, clar ne
ştiutor, că această închinare este după voia lui Dumnezeu. Cum ori de cîte 
ori cînd se uzează de minciună şi neadevăr lipseşte coerenţa, afirmaţiile 
citate mai sus sunt infirmate chiar de aceiaşi Dicţionar Ortodox, care recu
noaşte că pînă în secolul al IV-lea lipseşte o literatură proprie despre Fe
cioara Măria.** De exemplu: în scrierile Noului Testament nu există nici 
măcar o referire la părinţii Măriei, aceste informaţii provenind numai din 
scrierile apocrife sau din legendele păgîne „încreştinate". Importanţa dată 
Măriei s-a amplificat treptat, depăşind orice închipuire. 

De unde a apărut acest cult în creştinism? De unde s-au inspirat cei care 
au promovat această închinare? Ce i-a determinat pe episcopi şi preoţi să 
accepte aşa ceva în închinarea creştină? Eliade spune: Sanctificarea treptată 
şi, în cele din urmă, divinizarea Măriei reprezintă mai ales opera evlaviei 
populare,*** Cu alte cuvinte, cei care trebuiau să înveţe poporul calea ade
vărului au preferat să nu fie în dezacord cu mulţimea prin interzicerea numi
rii acestor practici creştine şi s-au conformat mulţimii necunoscătoare de 
adevăr. 

încă o dată se poate vedea că slujitorii bisericeşti nu călăuzeau spiritual 
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Romei, exista cultul zeiţei Nutria, care avea un copil în braţe. 
Aceeaşi închinare adusă zeiţei mame este regăsită şi ia popoarele care nu 

au avut nici o legătură directă cu creştinismul. India este ţara care are poate 
cele mai multe zeităţi din lume, iar zeiţa mamă nu face excepţie. în India 
există mai multe temple închinate „Marii zeiţe" Isi şi copilului ei Iswara. în 
alte părţi ale Indiei, zeiţa mamă este Devaki, iar copilul Krishna. Chinezii 
aveau de asemenea o zeiţă mamă numită „Sfînta M a m ă " Şingmu. Egiptul 
precreştin o avea pe Isis ca zeiţă mamă. 

In ce priveşte spaţiul nostru geografic, lucrurile nu sunt diferite. Mitolo
gia română spune: Cucerirea Daciei de către romani şi transformarea ei în 
provincie romană au inclus în mitologia daco-romană şi cultul latin al zeiţei 
Pămîntului Mumă, care s-a suprapus peste cultul autohton. Aceste două for
me de cult similare sau mixate au lăsat urme în mitologia succesoare a ro
mânilor prin Maica sau Gaia. La romani, divinitatea pămîntului era consi
derată supremă. Apoi se spune că imaginea şi cultul zeiţei au fost treptat 
substituite între secolele al IV-lea şi al Vl-lea de imaginea şi rostul „ Maicii 
Domnului". Tema şi fabulaţia, episoadele legendei mitice a Pămîntului Mu
mă sunt preluate aidoma de legendele Maicii Domnidui* Un alt cercetător 
român, Simion FI. Marian, citat de acelaşi autor, spunea: în finalul descînte-
celor invocate în numele Maicii Domnului, constatăm figura şi atribuţiile 
acordate Pămîntului Mumă în varianta daco-romană, care era invocată de 
medici şi vrăjitori.** 

Exemplele ar putea continua, dar în contextul temei noastre este suficient 
pentru a înţelege că închinarea adusă Măriei nu este de factură creştină. Ea 
a fost promovată în creştinism doar pentru a atrage oamenii la creştinism sau 
pentru a-i determina pe cei declaraţi creştini să nu sesizeze vreo schimbare 
faţă de vechea religie păgînă, de vreme ce ei nu au devenit creştini primind 
personal mesajul şi învăţătura creştină, ci le-a fost impus creştinismul prin 
lege. Nu este de mirare, de vreme ce creştinismul nu mai era cel apostolic, 
ci era schimbat în aşa fel, încît cei ce slujeau bisericile (adunările) creştine 
să aibă asigurată autoritatea şi controlul necesar păstrării poziţiei lor. 

Este cît se poale de limpede că nu s-a mai pus problema păstrării întoc
mai a învăţăturii Mîntuitorului şi a apostolilor, de vreme ce sub „nobi la" 
dorinţă de a-i creştina pe oameni s-au adus cele mai atractive idei şi prac
tici păgîne în creştinism. Pentru edificarea totală este bine să-i dăm credibi
litate lui Eliade: In acest caz se poate surprinde in vivo procesul de asimi
lare şi revalorizare a unei idei religioase arhaice şi universal răspîndite. 
într-adevăr, teologia Măriei, Fecioara-mamă, reia şi perfecţionează idei 
imemoriale, asiatice şi mediteraneene, ca parthenogeneza Marilor Zeiţe.*** 

* Vulcănescu, op. cil., p 443. 
" Ibid, p. 445. 

Eliade, op. cit., p. 467. 

Cum s-a întîmplat de fapt? Odată cu „creştinarea" forţată, sau mai bine zis 
cu legea prin care locuitorii Imperiului Roman erau declaraţi creştini, s-a 
pierdut din vedere atît modul în care a spus Domnul Isus că oamenii vor 
putea deveni creştini, cît şi modul în care oamenii deveneau creştini în tim
pul apostolilor (vezi Faptele Apostolilor). Căutînd alte metode de a-i ajuta 
pe oameni să devină creştini, în afara predicării Evangheliei, practic preoţii 
au schimbat voia suverană a lui Dumnezeu alegînd ei ceea ce au crezut că ar 
plăcea Creatorului. A fost simplu să dai o lege prin care să-i declari pe oa
meni creştini, dar era imposibil să-i legi spiritual de creştinism de vreme ce 
nu ei au dorit lucrul acesta, şi deci Dumnezeu nu a lucrat în viaţa lor prin 
Duhul Sfînt, iar ei nu au experimentat personal pocăinţa şi naşterea din nou. 
Nu este posibilă o schimbare reală şi profundă a vieţii fără ca cineva să-L 
primească în viaţa lui pe Isus ca Domn şi Mîntuitor al său. 

Deoarece numărul paginilor numiţi creştini era foarte mare, presiunea lor 
s-a exercitat în sensul adoptării practicilor şi ritualurilor lor strămoşeşti pă
gîne. Cultul zeiţei mame se bucura de o popularitate imensă peste tot. Adap
tarea lui la creştinism însemna atingerea a două scopuri. Primul era acela de 
a-i mulţumi pe cei declaraţi creştini din interiorul Imperiului Roman, iar al 
doilea era acela de a atrage la creştinism pe cei din afara graniţelor imperiu
lui. Treptat şi pe nesimţite, închinarea adusă zeiţei mame din paginism a fost 
transferată asupra Măriei, împreună cu legenda virginităţii perpetue, a înăl
ţării la cer sau a mijlocirii ei, care au fost şi ele „încreştinate" şi puse pe sea
ma Măriei. 

Faptul că în primele secole ale creştinismului Măria nu a avut nici o im
portanţă în viaţa bisericilor creştine este elocvent şi e recunoscut şi de către 
catolici. Enciclopedia catolică recunoaşte că... nu înlîlnim urme clare ale 
cultului Binecuvîrttatei Fecioare în primele secole creştine".* Aşa cum am 
citat mai sus, acelaşi lucru îl găsim în Dicţionarul Ortodox. Despre o adevă
rată literatură cultică adresată Măriei nu putem vorbi decît abia după a doua 
jumătate a secolului al Vl-lea. Cu toate acestea, se spune că: Literatura cul
tică este plină de rugăciuni şi doxologii referitoare la persoana şi rolul Mai
cii Domnului în iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu,** bineînţeles, fă
ră a mai spune că aceasta s-a dezvoltat peste cîteva sute de ani. Recunoaşte
rea faptului că literatura referitoare la Măria lipseşte în primele secole ale 
creştinismului, chiar de către susţinătorii închinării la Fecioară, lămureşte 
clar acest subiect. Este evident că existenţa literaturii de mai tîrziu nu se 
bazează pe adevărul lui Dumnezeu, ci pe „încreştinarea" păgînismului. Cît 
priveşte rolul Măriei în „iconomia întrupării", el este pur şi simplu acela pe 
care îl arată Noul Testament, restul... este păgînism. 

Orice om de bun-simţ îşi pune întrebări cum ar fi: De ce nu scrie nimic 
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despre Măria înainte de secolul al IV-lea? De ce nu amintesc Epistolele scri
se de apostoli nimic despre ea, deşi toate au fost scrise la 20-30 de ani după 
înălţarea Domnului? De ce se vorbeşte despre cultul Fecioarei ca despre o 
dogmă veche, dacă în realitate este influenţa păgînă asupra creştinismului, 
aşa cum s-a văzut mai înainte? Şirul acestor întrebări ar putea continua... dar, 
indiferent de răspuns, închinarea adusă Măriei diminuează închinarea adusă 
atît Fiului, cît şi Tatălui. 

In altă ordine de idei, titlurile date Măriei arată categoric aceeaşi influenţă 
păgînă arătată mai sus. Pentru moment voi aborda doar problema mijlocirii 
şi cea a virginităţii perpetue a Fecioarei Măria. Asupra celorlalte, mai impor
tante, voi reveni puţin mai tîrziu, cînd voi aborda cultul sfinţilor decretat la 
anul 600, precum şi alte titluri date Fecioarei Măria la acel t imp. Trebuie 
ţinut minte că toate s ă r b ă t o r i l e d e c r e t a t e în cinstea Măriei s-au instituit 
după anul 4 3 1 . 

Înainte de a merge mai departe, trebuie precizat că mistificările referitoare 
la Măria au început cu mistificările vieţii ei. Deşi nu există decît nişte scrieri 
apocrife apărute mai tîrziu care vorbesc despre Măria şi despre părinţii ei, 
acestea au fost adoptate ca fiind reale şi credibile. Chiar şi în aceste condiţii, 
există mai multe variante, aşa că fiecare dintre cei ce susţin mistificările re
feritoare la Măria poate folosi ceea ce-i place lui. De altfel, şi între poziţiile 
oficiale ale ierarhilor ortodocşi şi cele ale prelaţilor catolici există diferenţe 
semnificative. 

Rolul de mij locitoare. Ideea că Măria ar mijloci pentru oameni nu numai 
că este nebiblică, dar şi intră în conflict cu afirmaţia Scripturii, care declară 
că între Dumnezeu şi oameni este un singur Mijlocitor: Omul Isus Cristos. 
Nicăieri Biblia nu afirmă şi nici nu lasă să se înţeleagă că ar exista vreun alt 
mijlocitor, fie că este vorba de Măria, fie că este vorba de altcineva. A pro
mova această idee înseamnă a diminua rolul, Persoana şi lucrarea lui Isus 
Cristos, împărţind cu Măria cinstea pe care trebuie să o dăm Fiului lui Dum
nezeu. Biblia spune clar: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata 
a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. 
Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis (loan 5:22-
23). O altă afirmaţie este de asemenea cît se poate de categorică: Eu sunt 
Domnul, acesta este Numele Meu: şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cin
stea Mea idolilor (Isaia 42:8). Biblia nu Iasă loc pentru cinstirea altcuiva, 
nici a Măriei ! 

în Noul Testament, expresiile: „în EI", „prin E l " şi „pentru E l " se repetă 
de 91 de ori! Nu există nici măcar o singură expresie de acest gen cu referire 
la Măria sau la Biserică, aşa cur» afirmă preoţii în zilele noastre. Că cinstirea 
pe care o merită Fiul este îndreptată spre Măria reiese cît se poate de clar din 
următorul citat luat din Dicţionarul Ortodox: Ea este acoperitoarea, apără
toarea, mijlocitoarea şi ajutătoarea credincioşilor. Mare solitoare a creş-

tinilor, ea înalţă rugăciunile acestora la tronul lui Dumnezeu şi Fiul Său... 
prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotitoarea celor 
obijduiţi, vezi nevoile noastre şi necazurile. Ajută-ne, că suntem neputin
cioşi; hrăneşte-ne ca pe nişte străini. Ştii obijduirea noastră, uşurează-ne de 
ea precum voieşti, căci nu avem alt ajutor afară de tine, nici o altă folosi
toare grabnică, nici o altă bună mîngîiere, decît numai pe tine, o, Maică a 
lui Dumnezeu, ca să ne păzeşti şi să ne acoperi în vecii vecilor* De unde 
s-au inspirat cei care spun aceste lucruri despre Măria? Pe ce-şi bazează afir
maţiile? 

Tot ceea ce spun preoţii că ar face Măria, Biblia spune că face Fiul Iui 
Dumnezeu! Pe cine credem? Cine este mijlocitorul de la dreapta lui Dum
nezeu, Măria sau Omul Isus? Biblia scrie clar că este un singur mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos... Cine a hrănit mulţimile, 
Măria sau Fiul lui Dumnezeu? Biblia spune: Isus a luat cele cinci pîini şi 
cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvîntat. Apoi le-a frînt 
şi le-a dat ucenicilor să le împartă norodului (Luca 9:16). Cine s-a jertfit 
pentru păcatul omului. Măria sau Fiul lui Dumnezeu? Biblia spune: El este 
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, 
ci pentru ale întregii lumi (1 .loan 2:2). Cine a părăsit gloria şi strălucirea 
cerului pentru a se întrupa în lumea noastră, Măria sau Fiul lui Dumnezeu? 
Biblia spune: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut 
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe 
Sine însuşişi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor (Fi-
lipeni 2:6-7). Cine a spus: Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu 
vă voi da odihnă (Matei 11:28), Măria sau Fiul lui Dumnezeu? Cine a spus: 
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine 
(loan 14:6), Măria sau Fiul lui Dumnezeu? Şi am putea continua cu tot ceea 
ce se spune că face m a m a lui Isus. Nu este aceasta o subtilă schimbare a ade
vărului biblic? 

Ca fiinţă credincioasă sinceră, smerită şi onestă, Măria a spus: Sufletul 
meu măreşte pe Domnul, şl mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul 
meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de 
acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputer
nic a făcut lucruri mari pentru mine (Luca 1:46-49). Condiţia şi starea ei 
sunt exprimate de cuvintele ei. Din nou se poate spune că tot ce e în plus 
este... păgînism. 

Pentru a argumenta cît mai plauzibil aşezarea Măriei în postura de mijlo
citoare, atît clericii catolici, cît şi ierarhii ortodocşi fac apel la logica senti
mentală umană: Măria va duce rugăciunile adresate ei înaintea Fiului ei, iar 
acesta va împlini rugăciunea în virtutea faptului că este mama Sa. Logica şi 
sentimentalismul uman nu au însă nimic de-a face cu voia şi rînduiala Iui 
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Dumnezeu! Din nou este evident că şi acest mod de a argumenta mijlocirea 
Măriei ştirbeşte din personalitatea, rolul şi lucrarea Fiului, arătînd-o pe Mă
ria chiar mai plină de rnilă şi compasiune decît Cel ce S-a jertfit pe Sine pen
tru o m ! 

C o n c e p t u l de „ p u r u r e a fecioară". Acest concept mai este numit şi „vir
ginitate perpetuă" şi se referă la dogma care afirmă că Fecioara Marîa ar fi 
rămas fecioară pentru totdeauna, chiar şi după naşterea pruncului Isus. Nu 
abordez acest subiect pentru a contesta naşterea din fecioară a Mîntuitorului. 
Doresc să fie clar de la început: Isus din Nazaret a fost născut de Fecioara 
Măria în ceea ce priveşte trupul, după cum afirmă şi Cuvîntul lui Dumnezeu: 
Născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul (Romani 1:3). Nimeni 
nu contestă acest lucru şi nimeni nu neagă acest adevăr. Nu naşterea din 
Fecioară a Mîntuitorului generează dispute, ci conceptul de virginitate eter
nă a Măriei şi după naşterea pruncului Isus. 

Zămislirea a fost una miraculoasă, naşterea a fost una normală, aşa cum 
normală, dar plină de puritate şi evlavie sfîntă a fost şi viaţa Măriei după 
naştere. Ea a născut pe Fiul ei cel înfîi-născut (Luca 2:7) şi nu „singurul" 
sau „unicul" născut, cum afirmă Tradiţia bisericească. Dacă ar fi fost „uni
cul" sau „singurul", Dumnezeu ar fi scris aşa în Cuvîntul Său, nu ar fi lăsat 
lucrurile Ia îndemîna omului care să aibă nevoie de 400 de ani pentru a des
coperi acest lucru. 

In decursul sutelor de ani s-au căutat tot felul de scuze, motivaţii şi sim
bol isme care să susţină această idee a virginităţii perpetue a Măriei. Este 
greu de găsit vreo rădăcină a ideii în sine, deoarece Biblia nu susţine o ast
fel de idee. Se pare că acest concept aî virginităţii veşnice este regăsit în mi
tologie cu referire la zeiţa Ilera care, potrivit legendei, redevenea fecioară în 
fiecare an. Ca şi celelalte titluri şi atribuţii date Măriei după anul 400, care 
sunt categoric de sorginte păgînă, şi acesta are aceleaşi rădăcini înfipte în 
solul bogat al mitologiei păgîne. Ridicolul este atins nu de basmele puse pe 
seama Măriei, ci de interpretările spiritualiste ale textului biblic. Cel mai 
sugestiv exemplu este acela care spune că în viziunea rugului care nu se mis
tuia văzut de Moise cînd 1-a chemat Dumnezeu (Exod 3:2-3), unii comenta
tori biblici văd para de foc - simbol al maternităţii, iar ramurile - simbol al 
fecioriei.* Pentru oricine este familiarizat cu textul Sfintei Scripturi, această 
interpretare este o spiritualizare de-a dreptul ridicolă şi primejdioasă în ace
laşi timp. In acest mod am putea „susţine biblic" cu siguranţă orice fabulaţie 
sau inepţie. Evident că, în ciuda încercărilor de spiritualizare, nu există su
port biblic pentru virginitatea eternă a Măriei, şi aşa ca multe alte idei de 
acest fel, de fapt este păgînism c u r a i Eliade spune: Anumite trăsături din 
iconografia şi mitologia Fecioarei Măria au fost împrumutate de la Isis 

[zeiţa mamă egipteană].* 
Relatarea biblică este contrară virginităţii veşnice a Măriei. Cele patru 

Evanghelii şi unele dintre epistole vorbesc despre „fraţii Domnului" : Matei 
12:46-50; 13:53-58; Marcu 3:31-35; 6:1-6; Luca 8:19-21; Ioan 7:2-8; Fapte 
1:14; 1 .Corinteni 9:5 şi Galateni 1:19. Această expresie a dat multă bătaie de 
cap susţinătorilor fecioriei veşnice a Măriei. Dicţionarul Ortodox recunoaşte 
că, la început, pînă nu a apărut ideea virginităţii perpetue, lucrurile au fost 
clare: La început s-a crezut, că aceştia, care însoţesc mereu pe Isus şi pe 
apostoli, sunt copiii Maicii Domnului, născuţi după Isus.** Se ridică între
barea firească: Cînd anume „la început" şi cît a durat această perioadă de 
timp numită sec „ia început"? Un lucru este sigur: „ începutul" este la 400 de 
ani de la evenimente, cînd nu mai erau în viaţă martori sau apropiaţi ai par
ticipanţilor la evenimente, care să le poată spune preoţilor că au înnebunit 
cînd au început să promoveze cultul Fecioarei şi să-i atribuie titluri şi me
rite! 

Referirile biblice la „fraţii Domnului" au devenit o problemă după accep
tarea termenului de „pururea fecioară", şi din acest motiv s-au căutat tot 
felul de scuze şi explicaţii cum ar fi: S-au dat diverse explicaţii ale numelui 
fraţii Domnidui. Ei ar fi fui Măriei, identificată cu mama lui îacov şi losif 
adică sora Fecioarei Măria (Ioan 19:25), soţia lui Cleopa. Sa.it fiii Măriei, 
mama lui îacov şi losifi şi. ai lui Cleopa, acesta fiind fratele lui losif (!). 
După alţii (Epifanie), fraţii Domnului sunt rudele lui Isus, adică fiii lui losif 
dinlr-o altă căsătorie *** Cu toate acestea, concluzia preoţilor ortodocşi e 
categorică: Dar lucru sigur este că aceştia n-au fost fiii Sf. Fecioare Mă
ria.**** Tristă concluzie, cîtă vreme nu există nici un fel de argument sănă
tos! Aşa se întîmplă cîtă vreme clericii mizează pe minciună şi pe ignoranţa 
oamenilor sinceri, dar creduli, care totdeauna vor crede ceea ce li se spune 
cîtă vreme nu vor citi ei înşişi. 

în sprijinul afirmaţiei că fraţii Domnului sunt de fapt veri (fie că este 
vorba de sora Fecioarei Măria, fie că este vorba de Cleopa, fratele lui losif 
- tot veri erau!) este adus un singur argument, dar şi acesta indirect, şi anu
me/a/?/'?// că Sf. Măria a rămas fecioară şi după naştere se vede din aceea 
că lisus, pe cînd Se afla pe cruce, a încredinţat-o în grija apostolului Ioan, 
spunînd maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău", iar apostolului Ioan: „Iată 
mama ta" (Ioan 19:26-27). Dacă Sf. Măria ar fi avut şi alţi fii, ar fi lăsat-o 
în grija lor.***** Din nou avem de-a face cu o voită interpretare greşită. 

Pe parcursul Evangheliilor sunt relatate cîteva situaţii în care apare fami
lia pămîntească a lui Isus, şi aparent am putea spune că El nu-Şi cinstea 

* Eliade, op. cit., p. 403, 
** Ion Bria, op. cil., p. 178. 
*** Ibidem. 
**** învăţătură de credinţă ortodoxă, p. 94. 
***** învăţătură de credinţă ortodoxă, p. 93, 
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mama şi fraţii de vreme ce nu li păsa că aceştia erau afară şi nu puteau intra 
la EI (Matei 12:46-50; Marcu 3:32; Luca 8:19-21). De aceea, trebuie să înţe
legem un lucru esenţial: o dată cu botezul Său, care marchează începerea 
slujirii Sale publice, Mîntuitorul nu a mai avut aceleaşi raporturi cu familia 
în care a crescut. El nu S-a mai raportat în aceiaşi termeni la familia Sa ca 
mai înainte. Raporturile cu familia Sa au trecut în plan secundar, prioritatea 
supremă fiind predicarea împărăţiei şi jertfa Sa răscumpărătoare. De aceea 
avem raportarea Sa la mama şi fraţii Săi în termenii relataţi de Evanghelii. 
Expresia .Femeie..." din loan 19:26-27 este aceeaşi cu cea din loan 2:4 de 
ia nunta din Cana. 

Rolul familiei Sale pămînteşti s-a încheiat o dată cu începerea predicării 
împărăţiei, pentru a face loc familiei Sale spirituale. De aceea, atunci cînd 
vorbea mulţimilor şi au venit fraţii Săi împreună cu mama Sa, şi cineva I-a 
zis: Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută (Marcu 3:32), 
răspunsul a fost: Cine este mama Mea şi fraţii Mei? Apoi, aruncîndu-Şi 
privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: Iată, a zis El, manta Mea şi 
fraţii Mei! Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră 
şi mamă. Pe de altă parte, există şi o altă explicaţie a acestui răspuns tran
şant, care întăreşte ideea că preocuparea primordială a Mîntuitorului a fost 
lucrarea de răscumpărare şi constituirea familiei spirituale. loan este acela 
care ne lămureşte: Căci nici fraţii Lui nu credeau în El (loan 7:5) Evident 
că atitudinea Mîntuitorului nu se datora faptului că aceştia erau verii Săi, 
căci în acest caz nu se poate explica atitudinea faţă de mama Sa, ci totul se 
datora atît necredinţei lor, cît şi faptului că prioritară a devenit familia spiri
tuală, adică cei ce cred în Isus Mesia. 

Privind în contextul unui alt pasaj biblic, lucrurile sunt incredibil de sim
ple. Exemplul este acela în care Mîntuitorul a intrat în sinagoga din Nazaret 
şi a început să-i înveţe pe oameni. Evenimentul este relatat de cele trei Evan
ghelii sinoptice. Ceea ce e foarte clar în această relatare este tocmai ceea ce 
preoţii nu vor să vadă! De vreme ce raportarea ia familia Sa pămîntească 
s-a schimbat, lucrurile erau ciudate şi pentru locuitorii din Nazaret. Oamenii 
au auzit de minunile făcute de Isus. Predicînd împlinirea textelor din Isaia şi 
apropierea împărăţiei lui Dumnezeu, probabil că Mîntuitorul a avut un alt 
mesaj ca de obicei. Cînd a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe 
norod în sinagogă. Mulţi, cînd II auzeau, se mirau şi ziceau: De unde are 
El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi 
cum se fac astfel de minuni prin mîinile Lui? (Marcu 6:2). Fiind miraţi 
peste măsură de înţelepciunea şi puterea Sa, concetăţenii care îl ştiau de mic 
atît pe El, cît şi pe fraţii Lui, au început să se întrebe în mod firesc de unde 
această diferenţă între Isus şi fraţii Săi? Nu este acesta tîmplarul, feciorul 
Măriei, fratele lui lacov, al lui lase, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt 
surorile Lui aici între noi? Şi găseau o pricină de poticnire în El (Marcu 

6:3). De vreme ce au crescut împreună în aceeaşi casă, aveau aceiaşi părinţi 
(ei nu ştiau de zămislirea Măriei de la Duhul Sfînt), pentru ei era normal să 
facă o comparaţie între Isus şi ceilalţi fraţi ai Săi, copiii Măriei avuţi cu Iosif, 
soţul ei, după naşterea pruncului Isus. Dacă aceştia ar fi fost veri, sau orice 
altceva, nu exista nici un temei să existe între Isus şi „rudele" Lui un termen 
de comparaţie. Niciodată cineva nu face o comparaţie de acest fel între rude, 
ci doar între fraţi. 

Cealaltă idee invocată ca scuză care spune că fraţii Domnului erau copiii 
lui losif dintr-o căsătorie anterioară este la fel de labilă ca şi aceea a „veri
lor". Este adevărat că Biblia nu spune multe despre Iosif, dar Biblia nu spu
ne multe despre mulţi oameni pe care i-a folosit Dumnezeu în împlinirea 
planurilor Sale suverane. Desigur că aceasta nu înseamnă că oamenii pot 
încerca să creeze tot felul de istorisiri pe seama lor. Dacă Dumnezeu nu spu
ne mai multe, atunci oamenii trebuie să se mulţumească cu atît. Afirmaţia 
preluată din scrierile apocrife, conform căreia la naşterea pruncului Isus Io
sif ar fi avut între 80 şi 90 de ani nu poate fi credibilă din cel puţin două mo
tive: Nici Biblia nu o susţine şi nici evenimentele istorice. 

Textul biblic spune: Cînd s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi porun
cise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o, 
pînă ce ea a născut un fiu. Şi el I-a pus numele Isus (Matei 1:24-25). Cu 
toată vehemenţa preoţilor, nu-ţi trebuie prea multă atenţie şi nici revelaţii 
speciale pentru a observa că cuvintele n-a cunoscut-o, pînă ce ea a născut 
un fiu arată o stare de lucruri temporară, care a existat pentru un timp, dar 
care la un moment dat s-a schimbat. Iosif nu a cunoscut-o în sens sexual pe 
soţia sa Măria decît după ce ea a dat naştere lui Isus. După aceea, viaţa lor 
de familie a intrat în normal, iar roadele căsătoriei lor sunt tocmai ceea ce 
Biblia numeşte „fraţii Domnului" ! 

Evenimentele istorice pun de asemenea un semn de întrebare vizavi de 
bătrîneţea lui Iosif. Relatarea primelor două capitole din Evangheliile Iui 
Matei şi Luca aduc în discuţie o călătorie pe traseul Nazaret - Ierusalim -
Betleem - Egipt - Nazaret, care s-a întins pe o durată de cîţiva ani. Este greu 
de crezut că în condiţiile de atunci un om cu o vîrstă atît de înaintată, cum 
se presupune că a fost Iosif, ar fi putut străbate cîteva mii de kilometri pur-
tînd de grijă Măriei şi Pruncului. 

Dacă Biblia spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oa
meni, noi trebuie să credem ce spune ea. Dacă Biblia vorbeşte despre fraţii 
Domnului, noi trebuie să credem mărturia biblică! Numai cei care nu pri
mesc mărturia biblică ca fiind adevărată se străduiesc să caute tot felul de 
scuze şi explicaţii care să afirme altceva decît Biblia. Dumnezeu este Suve
ran şi Adevărat, de aceea trebuie să-L credem pe El. 

• Tot în această perioadă, maslul este considerat sacrament. 
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* A.M. Renwick şi A.M. Hannan, Church History, intervarsily Press, Leicester, Englaml, 1986, p. 51. 
** Ion Bria, op. cit., p. 147, 
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* Ioan N, Floca, op. cit., Voi. 1, p. 274. 

Altfel spus, biserica nu poate exista fără episcop! Această afirmaţie este ade
verită de citatul următor: Unde nu există episcopat, nu există nici biserică* 
Această aberaţie legislativă este în contradicţie flagrantă cu însăşi Biserica 
Iui Cristos, dar ea susţine o altă invenţie a Tradiţiei bisericeşti: Tainele şi ad
ministrarea lor. Asupra acestui aspect mă voi opri cînd voi aborda tainele 
bisericeşti. 

Ce s p u n e Biblia: Hotărîrea în sine este un alt exemplu elocvent prin care 
se poate vedea cum pătura „conducătoare" a creştinismului tradiţional îşi 
atribuie importanţă excesivă şi îşi atribuie merite care nu-i aparţin, după mo
delul păgîn. Cum să spui că nu există biserică dacă nu are episcop? Biblia 
spune că biserica este adunarea credincioşilor care au primit mesajul mîn
tuirii prin credinţa în Isus Cristos, iar aceasta este instituţia fondată de către 
Domnul Isus! Cum este posibil ca biserica să însemne ceva numai prin epis
cop, de vreme ce, potrivit Bibliei, Dumnezeu a constituit biserica mai întîi, 
apoi i-a dat slujitori? Cum se poate ca biserica să-şi capete identitate prin 
episcop de vreme ce, potrivit Sfintei Scripturi, episcopul este ales din aduna
rea bisericii? Cine este episcopul? Temelia bisericii sau slujitorul lui Dum
nezeu pentru biserică? Biblia spune: Nimeni nu poate pune o altă temelie 
decît cea care a fost pusă, şi care este Isus Cristos ( l .Corinteni 3:11). Aşa 
cum am amintit anterior, în conformitate cu învăţătura Sfintei Scripturi, slu
jitorul unei adevărate biserici creştine este ales de biserică şi se află sub au
toritatea bisericii. Acest adevăr se aplică în toate situaţiile, mai puţin una, şi 
anume aceea în care slujitorul bisericii slujeşte într-o biserică înfiinţată de el 
şi care nu a ajuns la maturitatea necesară. Atît episcopii, cît şi prezbiterii sau 
diaconii sunt slujitorii bisericii locale! Biserica locală, adică adunarea cre
dincioşilor dintr-o localitate, este unica instituţie aşezată şi recunoscută de 
Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor arată că această învăţătură aberantă a Tradiţiei biseri
ceşti este greşită. In Fapte scrie: Au rînduit prezbiteri în fiecare biserică, şi 
după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mîna Domnului, în care 
crezuseră (Fapte 14:23). După cum am văzut deja, „prezbiter" este un ter
men generic dat tuturor slujitorilor bisericeşti. Versetul citat spune că apos
tolii Barnaba şi Pavel au vizitat după un anumit t imp bisericile înfiinţate de 
ei şi au rînduit slujitori bisericeşti, adică oameni credincioşi care să călău
zească spiritual adunarea. Bisericile existau pentru că au fost înfiinţate de 
Pavel şi Barnaba. dar nu aveau episcop sau alt fel de slujitor. Biserica exista 
şi fără acesta! De unde au rînduit prezbiteri în biserici? Este clar că din rîn-
dul adunării celor credincioşi. 

Prin analogie fac apel la două texte din epistolele apostolului Pavel care 
spun: Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor. Spuneţi sănă
tate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintîi rod al Asiei pentru 

• Hainele preoţeşti. între 400-420 apar hainele preoţeşti. 
Observa ţ i i : In primele secole şi în general pînă la schimbarea vestimen

taţiei romane în secolul al IV-lea, era destul de greu să se facă distincţie între 
slujitorii bisericeşti şl ceilalţi credincioşi din acest punct de vedere. Crearea 
păturii preoţeşti cu privilegiile sale a „reclamat" o vestimentaţie distinctă. 
Ierarhizarea slujitorilor bisericeşti (clerul) „cerea" de asemenea o oarecare 
distincţie exterioară după care să fie recunoscut gradul ierarhic. 

Constantin cel Mare a introdus pentru prima dată în istorie în Biserica 
creştină ideea straielor strălucitor împodobite, destinate preoţilor, după mo
delul preoţilor pâgîni. El a donat episcopului de ia Ierusalim un rînd de haine 
preoţeşti strălucitoare.* O dată cu schimbarea vestimentaţiei a apărut un bun 
prilej pentru cler de a avea haine speciale care să-i facă astfel distincţi de toţi 
ceilalţi oameni din societate. Crearea hainelor preoţeşti care să semene oare
cum cu straiele romane a fost chiar un „argument" al credincioşiei şi al păs
trării „nealterate" a adevărului, deşi în esenţă era vorba de copierea modelu
lui folosit de preoţii de la templele păgîne. împodobirea acestor veşminte 
preoţeşti cu aur, diamante şi pietre scumpe care să indice fie gradul ierarhic, 
fie vanitatea personală a celor care le purtau era un lucru esenţial şi.de ase
menea necesar. Treptat, splendoarea hainelor „sfinte", fastul de la reşedin
ţele episcopilor şi clericilor din funcţii superioare începuseră să rivalizeze cu 
palatele regilor sau ale nobililor, în vreme ce credincioşii simpli trăiau în
tr-o mizerie cruntă, despuiaţi de multe ori de ceea ce aveau tocmai de către 
călăuzitorii lor spirituali. Cu cît creşteau dările către Biserică, cu atît creştea 
fastul clericilor din poziţiile înalte. 

Desigur că, o dată stabilită preoţimea şi principiul preoţesc, era mai uşor 
de găsit un suport biblic pentru aceasta: Slujba şi hainele preoţeşti ale îsrae-
liţilor la Cort mai întîi, apoi la Templu, deşi avînd cu totul alt specific, formă 
şi conotaţie. Pentru credincioşii neiniţiaţi totul era explicabil, nu şi pentru 
cei iniţiaţi, care ştiau că preoţia Vechiului Testament cu hainele şi închinarea 
specifică s-a încheiat, iar rolul de mijlocitor al preotului vechitestamenta! a 
fost preluat în creştinism de Marele Preot Isus Cristos, Cel înviat. De vreme 
ce însuşi termenul de „preot", ca slujbă şi închinare, lipseşte din creştinis
mul apostolic, orice discuţie despre straiele preoţeşti este inutilă. 

• Episcopul — temelia bisericii locale. La 450, episcopul este considerat 
temelia bisericii locale. 

Observaţ i i : Pentru a-şi creşte importanţa şi autoritatea, episcopii au cău
tat mijlocul prin care statutul lor să fie inatacabil. De aceea, s-a inventat 
această formulă care îi face pe episcopi temelia bisericii locale. Dicţionarul 
Ortodox spune că fără episcop, biserica locală nu poate fi recunoscută.** 
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Cristos (Romani 16:5) şi: Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea, şi lui 
Nimfa, şi bisericii din casa lui (Coloseni 4:15). Cui se adresează apostolul 
cînd vorbeşte despre biserică? Este clar că adunării de credincioşi. Pentru el 
biserica exista şi fără episcop! De altfel, Mîntuitorul spune că acolo unde 
sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 
18:20). Aceasta este dimensiunea biblică a bisericii locale: Oamenii adunaţi 
în Numele lui Isus, nu adunaţi în jurul unui cleric numit episcop. Dumnezeu 
spune în Cuvîntul Său: Temelia bisericii este Cristos, şi nimeni nu poate 
pune o altă temelie. 

în acelaşi context al discuţiei putem privi un alt text biblic elocvent în 
acest sens: Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rînduială ce mai rămîne de 
rînd uit şi să aşezi prezbiteri in fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit (Tit 
1:5). Apostolul Pavel l-a lăsat pe Tit [Titus] în insula Creta pentru a aşeza 
slujitori bisericeşti în flecare adunare creştină. Cuvîntul „cetate" [literal 
„oraş" (gr. polis)] folosit în verset nu are de-a face cu cetatea însăşi în între
gul ei, cum spun unii, ci cu adunarea creştină din flecare oraş, indiferent de 
numărul credincioşilor. Nu este vorba de a numi episcop peste un oraş ca un 
veritabil conducător. Oraşele erau în majoritatea lor păgîne, şi doar mici 
grupuri de oameni formau adunările creştine. 

Tot pentru a-şi consolida poziţia, episcopii au mai dat o lege care de ase
menea îi face diferiţi de ceilalţi preoţi şi bineînţeles de ceilalţi credincioşi: 

I n t e r z i c e r e a căsător ie i episcopilor. Acest lucru este cu atît mai surprin
zător, cu cît intră de asemenea în contradicţie clară cu învăţătura Scripturii, 
în catolicism, interdicţia căsătoriei este şi pentru preoţi, în vreme ce în orto
doxie interdicţia apare doar de la rangul de episcop în sus. Ciudat este că se 
recunoaşte faptul că e o hotărîre arbitrară luată mai tîrziu: Pînă în a doua 

jumătate a veacului al VH-lea, şi episcopii se puteau căsători; în timpul 
acesta s-au emis la sinodul din Trulan două canoane care interzic episco
pului viaţa conjugală, după ridicarea lui la această demnitate, dispunînd 
prin canonul 12 ca cei aleşi episcopi să se despartă de soţiile lor, iar cano
nul 48 stabileşte că cel ales episcop şi care a fost căsătorit prin bună învo
ială să se despartă de soţia lui, care va trebui să plece la o mănăstire înde
părtată... Din timpul acesta, căsătoria s-a privit ca un impediment la hiro
tonisirea ca episcop* Prima constatare după ce priveşti această hotărîre este 
aceea a contradicţiei cu Sfînta Scriptură. Cuvîntul lui Dumnezeu interzice 
despărţirea dintre soţi, exceptînd situaţia de curvie. Familia şi rînduială casei 
sunt luate ca etalon al competenţei: Dar trebuie ca episcopul să fie fără pri
hană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, 
primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici 
bătăuş, nici doritor de cîştig mîrşav, ci să fie blînd, nu gîlcevitor. nu iubitor 
de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu 

* loan N. Floca, op. cil., Voi. 1, p. 282. 
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toată cuviinţa. Căci dacă cineva nu ştie să-şi cîrmuiască bine casa lui, 
cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? (1.Timotei 3:2-5). Cum se îm
pacă hotărîrea preoţilor cu aceea a lui Dumnezeu? Cum adică soţia celui ce 
trebuie să fie episcop să plece la o mănăstire? Cum pot hotărî preoţii, şi cu 
ce autoritate, peste viaţa cuiva? 

Biblia vorbeşte despre soţia lui Petru şi despre soţiile celorlalţi apostoli. 
Enumerînd cîteva din drepturile apostolilor, Pavel spune: N-avem dreptul să 
ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli, 
şifraţii Domnului, şi Chifa? (1 .Corinteni 9:5). Consultînd o traducere folo
sită de ortodoxie, am observat că din acest verset este scoasă referirea la 
soţie, pentru a nu fi în contradicţie cu hotărîrile de mai sus, ca şi cînd apos
tolul Petru nu ar fi avut soţie. Dar el a fost căsătorit, şi avem relatarea de 
netăgăduit din Evanghelii care spune: Isus S-a dus apoi în casa lui Petru şi 
a văzut pe soacra acestuia zăcînd în pat, prinsă de friguri (Matei 8:14). 
Acest lucru este relatat şi de versiunea ortodoxă, dar de ce ar vorbi Biblia 
despre soacra lui Petru dacă acesta nu ar fi fost căsătorit? Au episcopii un alt 
statut? Nu a desfiinţat astfel Tradiţia bisericească cu bună ştiinţă învăţătura 
apostolilor, de vreme ce se recunoaşte că în primele şase secole şi jumătate 
episcopii s-au căsătorit? 

Chiar dacă unele cuvinte spuse ar părea foarte dure, Biblia dă explicaţia 
necesară, şi ea nu poate fi acuzată că e dură, deoarece este Cuvîntul lui 
Dumnezeu, lată cum explică Biblia această deviere de la dreapta credinţă: 
Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dra
cilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi 
cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea 
bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de 
către cei ce cred şi cunosc adevărul (1.Timotei 4:1-3). Oricît ar părea de 
dur, Biblia numeşte interzicerea căsătoriei sau a mîncărurilor ca fiind lepă
dare de credinţă! Acestea, spune Biblia, au fost făcute ca să fie luate cu mul
ţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Este clar că cei care le inter
zic nu cred şi nu cunosc adevărul. Să lini oneşti: Nu poţi spune cuiva că este 
rătăcit dacă crede ceea ce spune Biblia şi respinge ceea ce a hotărît nu ştiu 
care sinod în secolul al VH-lea. 

• Moaşte, icoane şi sfinţi. în 550 sunt primele închinări oficializate la 
moaşte, icoane şi statui. 

Observa ţ i i : Creşterea puterii episcopilor, delimitarea categorică a cleru
lui de ceilalţi creştini şi afluxul marc de păgîni „încreştinaţi" au generat 
schimbări importante în închinarea creştinilor. Obişnuiţi cu reprezentările 
grafice, picturi şi sculpturi, aceşti păgîni „încreştinaţi" doreau ca în noua lor 
religie să aibă aceleaşi reprezentări. Ei nu ştiau că acest lucru este împotri-
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va voinţei şi naturii singurului Dumnezeu Adevărat, Creator şi Susţinător al 
tuturor lucrurilor. 

Folosirea imaginilor şi tablourilor în închinare a început să se răspîndeas-
că mai rapid, pe măsură ce erau „încreştinaţi" mai mulţi barbari fără edu
caţie, închinările la oseminte şi imagini erau practicate cu secole înainte de 
ceea ce în creştinismul tradiţional se numeşte închinarea la moaşte, tablouri 
(icoane) sau statui. Transformarea pomenirii martirilor în cultul morţilor şi 
al sfinţilor a fost un rezultat „firesc", dacă se are în vedere cum s-a păgînizat 
şi transformat creştinismul apostolic în ritual şi formalism. Cultul morţilor a 
fost „încreştinat" împreună cu cel al patronilor spirituali, dar să privim mai 
îndeaproape sursa de inspiraţie a celor care au hotărît acest lucru, deoarece 
este cert că sursa nu a fost Cuvîntul lui Dumnezeu. Biblia interzice aceasta. 

-Moaştele. Cultul moaştelor şi cel al patronilor spirituali nu sunt invenţii 
ale creştinismului, ci practici păgîne adoptate pentru prima dată în creşti
nism în secolul al IV-lea, Enciclopedia Catolică recunoaşte că venerarea 
relicvelor este de fapt, într-o anumită măsură, un instinct primitiv asociat cu 
multe sisteme religioase, în afară de cel al creştinismului* Pentru o mai bu
nă înţelegere a fenomenului va trebui să privim practica şi semnificaţia aces
tui fenomen în antichitatea precreştină şi în special în Grecia. 

în lipsa unei revelaţii a adevărului, popoarele şi-au dezvoltat propriile sis
teme religioase pe baza superstiţiilor şi a diverselor idei despre lume şi viaţă. 
Mitologia greacă este creaţia populară a culturii greceşti transpusă în scris 
de către învăţaţii acesteia şi are ca obiect diverse legende şi mituri populare 
despre fiinţe supranaturale, zei sau eroi mitologici, şi despre implicarea lor 
directă sau indirectă în viaţa şi cultura oamenilor. Se credea că zeii erau cei 
care stăpîneau fenomenele naturii, diverse activităţi şi aspecte ale vieţii, şi 
tot ei, potrivit acestor credinţe false, hotărau şi influenţau destinul oamenilor 
atunci cînd aceştia se intersectau cu atribuţiile specifice ale fiecăruia. Exis
tau tot atîtea zeităţi cîte bresle sau domenii mai importante ale vieţii existau. 
Alături de ei erau şi semizei, eroii populari, născuţi de regulă din relaţiile 
sexuale nepermise ale zeilor cu pămîntenii. Fiecare oraş avea încă de la înte
meierea lui un zeu protector mai important, pe lîngă care existau nenumăraţi 
alţi zei. Apostolul Pavel, la prima sa vizită în Atena, a fost profund marcat 
de această multitudine de zei. Luca scrie în Faptele apostolilor: Pe cînd îi 
aştepta Pavel în Atena, i se întărită duhul la vederea acestui [oraş/plin de 
idoli (Fapte 17:16). 

Cultul eroilor era foarte dezvoltat şi la mare cinste, dar strîns legat de ose
mintele şi rămăşiţele pămînteşti ale acestora. Eliade sintetizează cultul eroi
lor în felul următor: Eroii se disting de oameni prin faptul că ei continuă să 
acţioneze şi după moarte. Rămăşiţele eroilor sunt încărcate de redutabile 
puteri magico-religioase. Mormintele, relicvele lor, cenotafurile [monument 

funerar ridicat în memoria unui mort ale cărui oseminte se găsesc în alt loc] 
operează asupra celor vii timp de secole. într-un anume sens, se poate spune 
că eroii se apropie de condiţia divină graţie morţii lor; ei se bucură de o 
poslexistenţă nelimitată ...într-adevăr, contrar obiceiului general, rămăşiţe
le eroilor sunt înmormîntate în interiorul cetăţii; ele sunt admise chiar în 
sanctuare. Mormintele şi cenotafurile lor constituie centrul cultului 
eroic... Decedînd, eroul devine un geniu tutelar care ocroteşte cetatea împo
triva invaziilor, a epidemiilor şi a tot felul de flageluri.* Asemănările cu cul
tul sfinţilor şi al moaştelor este fără îndoială aproape perfect. Eliade spune: 
Martirii realizaseră transcenderea condiţiei umane, jerlfindu-se lui Cristos, 
ei erau, deopotrivă, în cer, la Dumnezeu, şi aici pe pămînt. Relicvele lor 
încorporau sacrul. Martirii puteau să mijlocească pe Ungă Dumnezeu - ei 
erau prietenii lui -, iar relicvele, la rîndul lor, puteau săvîrşi minuni, asi
gurau lecuiri spectaculoase.** 

Conform acestor credinţe păgîne, sufletul nu părăsea trupul. Din adîncul 
mormintelor lor, ei vegheau asupra cetăţii; protejau ţinutul, fiind oarecum 
căpeteniile şi slăpîniilui...*** Era o mare cinste pentru cetăţile care aveau 
morţi de seamă, şi din acest motiv exista o adevărată dispută pentru a intra 
în posesia osemintelor unor eroi importanţi. Era o mare fericire pentru 
cetate să aibă morţi de seamă. Mantineea vorbea cu mîndrie despre ose
mintele lui Arcaş, feb a despre cele ale lui Geryon, Messena despre cele ale 
lui Aristomene..., Atena a pus stăpînire pe osemintele lui Tezeu...spre a-şi 
spori numărul zeilor protectori.**** 

Oamenii din antichitate nu concepeau divinitatea ca pe o singură Fiinţă 
superioară, atotputernică, omniprezentă şi atotştiutoare, ci totul era stratifi
cat pe domenii de interes şi activităţi. De aceea, oraşele şi ţinuturile aveau 
zei protectori (poliazi) şi eroi protectori despre care se credea că stăpîneau. 
Nu este de mirare că, începînd din secolul al IV-lea, s-a ajuns la „încreşti-
narea" practicilor păgîne care dădeau oamenilor impresia că sunt protejaţi de 
diverşi sfinţi protectori. în realitate, eroii din antichitate au devenit în creş
tinismul secularizat deja sfinţii protectori, iar cultul eroilor şi al osemintelor 
lor a fost numit „creştineşte" cultul sfinţilor şi al moaştelor din zilele noas
tre. 

Cei mai mulţi creştini ai acelor vremuri erau oameni făcuţi creştini prin 
declaraţia mai-marilor lor şi nu ştiau nici cum este Dumnezeu, nici ceea ce 
cere El credinciosului. Ei nu ştiau în cine să se încreadă, cine să-i protejeze 
sau ce înseamnă a fi creştin după voia lui Dumnezeu. Evident că era o dife
renţă enormă, imposibil de confundat, între credinţa lor în zei sau moaşte şi 
credinţa în Dumnezeu. Să crezi că există zei care stăpînesc diferite domenii 

* Eliade, op cit., p. 183-184. 
** Ibid., p. 506. 
*•• Fustei de Coulanges, Cetatea antică, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, Voi. 1, p. 210. 
*"* Ibid., p. 211. 
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* Nestor Vornicescu, Pătimirea martirilor Epictet fi Axtion, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1990, p. 42. 

sau sfere ale vieţii, în fapt patroni spirituali ai acelor domenii, constituie un 
fals religios specific păgînismului antic. Să privim un alt citat din Cetatea 
antică a lui Fustei de Coulanges: Vreme îndelungată, omul nu a înţeles fiinţa 
divină ca pe o forţă ce-i proteja propria persoană, şi fiecare om sau grup de 
oameni a vrut să-şi aibă zeii săi. Chiar şi astăzi vezi, printre descendenţii 
vechilor greci, ţărani primitivi ce se roagă plini de fervoare la tot felul 'de 
sfinţi, dar de care ne putem îndoi că ar crede în Dumnezeu; fiecare dintre ei 
vrea să aibă printre aceşti sfinţi un protector care să-i poarte în mod anume 
de grijă.* A ajunge la credinţa într-un Singur Dumnezeu Creator şi Susţină
tor al Universului, un Dumnezeu al sfinţeniei, al milei, al îndurării şi dragos
tei, Etern şi Atotputernic, înseamnă să ajungi la cunoştinţa adevărului care 
te îndeamnă să renunţi la toţi aceşti patroni şi protectori spirituali iluzorii, pe 
care păgînismul îi promova ca soluţii de schimbare a „soartei". 

în păgînism, religia se contopea cu statul şi invers. Cetatea era adunarea 
celor ce aveau aceiaşi zei protectori şi care săvîrşeau actul religios în fala 
aceluiaşi altar.** Simbioza dintre religie şi stat, între cetate şi altarul care 
asigura prezenţa zeului protector, dădea locuitorilor cetăţii „siguranţa" de 
care aveau nevoie şi îi determina în acelaşi t imp să susţină statul, spre binele 
lor. Ideea se regăseşte şi în ortodoxie, unde oamenilor li se spune că, susţi-
nînd clerul şi autoritatea ecleziastică, susţin de fapt statul unitar şi invers. 
Aceasta este una dintre explicaţiile împotrivirii feroce faţă de creştinii pri
mului secol. Creştinismul II aducea în prim-plan pe Dumnezeul Creator şi 
chema oamenii să se închine Iui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care pen
tru ei nu era mai mult decît un crucificat oarecare. Creştinii arătau inutili
tatea credinţelor lor păgîne şi a ritualului pe care îl săvîrşeau cu toată since
ritatea. Totuşi, aceste credinţe erau adînc înrădăcinate în mintea oamenilor 
şi îi determina să-i privească cu ură pe creştini. Faptele Apostolilor relatează 
un astfel de eveniment în capitolul 19, cînd s-a organizat o răzmeriţă popu
lară la instigarea unui argintar numit Dîmitrie. Acesta făcea miniaturi ale 
templului zeiţei Artemis (Diana) existent în oraş şi ale statuii acesteia, con
siderată ocrotitoarea Efesului, pe care le vindea ca obiecte religioase. Rela
tarea biblică spune că, la un moment dat, toată cetatea s-a tulburat. în opi
nia efesenilor, existenţa şi prosperitatea oraşului erau strîns legate de vene
rarea zeiţei Artemis. 

In opoziţie cu păgînismul, creştinismul adevărat este singura credinţă 
(religie) care n-a avut pretenţia ca dreptul să depindă de el. El se ocupă în 
primul rînd de relaţia personală a omului cu Dumnezeu şi nu de relaţiile lui 
de interese. Creştinismul autentic spunea pentru prima dată că omul nu mai 
aparţine societăţii decît prin prisma fizicului, fiind legat cu trupul de socie
tate, dar spiritual el îi aparţine lui Dumnezeu şi împărăţiei Sale. 

Cînd clericii au păgînizat creştinismul apostolic, acesta a început fie să se 
contopească de asemenea cu statul cum este cazul ortodoxiei, fie să se trans
forme într-o structură statală după modelul păgîn, cum este cazul catolicis
mului. Chiar şi în zilele noastre asistăm cu stupoare la declaraţiile unor înal
te feţe bisericeşti, care spun cu aparentă inocenţă: înainte de sfîrşitul secolu
lui al IV-lea, împăratul Teodosie cel Mare (379-395) a făcut din creştinism 
religie de stat, imperiul roman devenind un imperiu creştin* Aceasta a fost 
oare intenţia Mîntuitorului? Nu era El Dumnezeul întrupat care putea instau
ra încă de atunci „imperiul creştin"? Lui Pilat, Domnul îi spune: N-ai avea 
nici o putere asupra Mea... dacă nu ţi-a r fi fost dată de sus (loan 19:11). 
Ce putem înţelege, că nu avea putere, sau că nu „imperiul creştin" era inten
ţia Sa? A lăsat atunci această sarcină în grija discipolilor? Domnul Isus ne 
răspunde la această presupunere cu ocazia prinderii Sale în grădina Gheţi-
mani: Isus i-a zis: Prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia 
s-au apropiat, au pus mîinile pe Isus şi L-au prins. Şi unul din cei ce erau 
cu Isus a întins mîna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat 
urechea. Atunci Isus i-a zis: Pune-ţi sabia la locul ci, căci toţi cei ce scot 
sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care 
Mi-ar pune îndată la îndemînă mai mult de douăsprezece legiuni de în
geri? (Matei 26:50-53). Cred că nu mai e nevoie de nici un comentariu. 
Sabia, sau orice altă armă, este incompatibilă cu mesajul creştin şi niciodată 
nu se poate ridica arma în numele creştinismului apostolic! Dacă din păcate 
s-a făcut acest lucru în timpul istoriei, el a fost făcut în numele creştinismu
lui păgînizat, al creştinismului tradiţional sau al imperiului creştin, dar nicio
dată în numele creştinismului apostolic. 

Dacă printr-o lege imperială s-a putut decreta acest lucru în ceea ce pri
veşte teoria, în sens practic acesta a fost pasul final spre oficializarea păgî
nismului „încreştinat". Faptul că în zilele noastre avem de-a face cu un „pă-
gînism creştinizat", plin de misticism şi mister, pe care numai cei „aleşi şi 
hărăziţi" îl pot distinge, este dovedit de asemănările izbitoare ale acestui 
creştinism cu păgînismul în cea mai pură formă a sa de manifestare. 

în Sfînta Scriptură, cultul moaştelor lipseşte cu desăvîrşire, chiar dacă în 
Vechiul Testament există cîteva referiri la osemintele unor oameni. în ceea 
ce priveşte Noul Testament, acesta nici măcar nu aminteşte de aşa ceva, ceea 
ce exclude orice comentariu pe această temă. 

Icoane şi statui. Asemenea moaştelor, apariţia în creştinism a reprezen
tărilor grafice şi a imaginilor indiferent de natura lor: picturi, icoane şi sta
tui a fost expresia procesului de păgînizare continuă a Bisericii creştine. Pic
turile, icoanele şi statuile au generat timp de cîteva secole nenumărate dez
bateri, controverse şi chiar acţiuni violente, ca să nu spunem adevărate răz
boaie locale soldate cu morţi, răniţi şi biserici arse. 
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ale lui Dumnezeu este idolatrie. Dar picturile şi icoanele cine le creează? 
Cartea pune apoi o întrebare: Nu cumva prin cinstirea icoanelor creştinii 
calcă în vreun chip porunca aceasta? Răspunsul dat mai departe contrazice 
explicaţia dată poruncii: Nu, căci - precum s-a arătat - creştinii nu se închi
nă materialului din care sunt făcute icoanele, nici zugrăvelilor de pe lemn, 
ci persoanelor al căror chip este zugrăvit pe icoane. Porunca aceasta nu 
opreşte cinstirea sfintelor icoane, care sunt reprezentări ale unor fiinţe rea-
le. Textul Sfintei Scripturi interzice orice fel de reprezentare a lucrurilor 
care sunt sus în ceruri sau jos pe pămînt sau în apele mai de jos decît 
păniîntul... sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau 
chinul vreunei femei... Ce explicaţie s-ar putea da folosirii picturilor, icoa
nelor sau statuilor, de vreme ce Dumnezeu Se exprimă atît de categoric? 

în zbuciumata istorie a israelitilor găsim un moment care ne arată că 
Dumnezeu nu glumeşte cu acest lucru. înainte de căderea Ierusalimului din 
anul 586 î.Cr., în jurul anului 591 î.Cr. profetul Ezechicl prevesteşte căderea 
Ierusalimului, şi unul dintre motivele acestei căderi este relatat de profet la 
capitolul 8, şi anume existenţa unei statui care înfăţişa un om, dar şi exis
tenţa unei încăperi în Templul de la Ierusalim pe ai cărei pereţi erau pictate 
tot felul de chipuri şi imagini. Iată ce spune textul biblic: Fiul omului, ia 
ridică ochii spre miazănoapte! Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că 
idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la intrare,.. 
Vezi tu marile urîciuni pe care le săvîrşeşte aici casa lui Israel, ca să Mă 
depărteze de SJîntul Meu locaş? Dar vei mai vedea şi alte urîciuni şi mai 
mari!... Am intrat şi m-am uitat; şi iată că erau tot felul de chipuri de tîri-
toare şi de dobitoace urîcioase, şi toţi idolii casei lui Israel, zugrăviţi pe 
perete de jur împrejur. înaintea acestor idoli stăteau şaptezeci de oameni 
din bătrînii casei lui Israel... fiecare din ei avea o cădelniţă în mînă şi se 
înălţa un nor gros de tămîie. Şi El mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac în 
întuneric bătrînii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? 
(Ezechiel 8:5,7,10-12). După căderea Ierusalimului, distrugerea regatului 
Iudei şi deportarea în Babilon a evreilor, niciodată în istoria poporului isra-
elit nu au mai existat chipuri sau imagini în închinare, în afara celor date de 
Dumnezeu pentru zidirea Templului. 

în primele secole ale creştinismului, Biserica nu a avut nici un fel de ima
gine folosită în manifestarea credinţei creştine sau în practica închinării. Bi
serica apostolică nu a acceptat imagini religioase în închinare, indiferent 
care ar fi acestea: picturi, icoane sau statui. Eliade scrie în istoria sa: Urmînd 
interzicerea din Decalog, creştinii din primele două secole nu şi-au făurit 
imagini. în Răsărit, interdicţia este ignorată încă din secolul al Ilî-lea. în 
secolele IVşi V au luat un mare avînt, devenind mai tîrziu obiecte de devoţi
une şi de cult.* Paradoxul Răsăritului, în acest sens, este cu atît mai mare, 

Natura este creată de Dumnezeu şi are nenumărate imagini care îl inspiră 
deseori pe om, îl face să mediteze la aspecte din viaţa lui sau chiar să-şi pună 
întrebări legate de existenţa lui efemeră, plecînd de la imaginea naturii. Tot 
natura îi inspiră şi imaginaţia, indiferent de aspectul sau domeniu! de refe
rinţă, dar totul este creaţia lui Dumnezeu. De aceea, El spune încă de !a în
ceputurile revelaţiei Sale pentru om: Fiindcă n-aţi văzut nici un chip în 
ziua cînd v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu 
luare-aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă 

faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om 
sau chipul vreunei femei (Deuteronom 4:15-16). înainte de orice alt ele
ment şi de repetarea Legii, înainte de a intra în Ţara Promisă, Dumnezeu 
trage acest semnal de alarmă, deoarece popoarele care locuiau Canaanul 
foloseau picturi şi statui în închinarea lor. Erau tot felul de imagini inspirate 
din natura creată de Dumnezeu. De aceea, El spune: Fiindcă n-aţi văzut nici 
un chip în ziua cînd v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, pentru că 
israeliţii nu au văzut nici o imagine a iui Dumnezeu, nu le era permisă crea
rea vreuneia. Altfel spus, Dumnezeu le spune: „Nu vă lăsaţi imaginaţia să 
lucreze în ceea ce înseamnă închinare! Nu vă lăsaţi tîrîţi în a face imagini 
pictate şi a vă închina la e l e ! " Dumnezeu spune că aceasta este o urîciune, 
iar cuvintele vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu 
cumva să vă stricaţi sunt suficient de clare şi de categorice. Dumnezeu, care 
nu Se schimbă niciodată şi nu-Şi schimbă cuvîntul, numeşte om stricat pe 
acela care acceptă imagini pentru închinare! Această frază este suficient de 
clară ca să nu mai necesite alte explicaţii. Paradoxal, în societatea noastră 
românească, este numit stricat un om care respectă ce spune Dumnezeu în 
Cuvîntul Său! Şi tot paradoxal, creştinismul tradiţional acuză creştinismul 
evanghelic de deviere de la credinţa dreaptă, dar niciodată nu se specifică 
care este punctul de referinţă faţă de care au deviat aceste culte evanghelice! 
Fără o altă explicaţie, ştim însă că este vorba de Tradiţia bisericească. 

închinătorii la icoane şi statui, precum şi cei care folosesc picturi, spun că 
nu se închină materialelor, ci persoanelor. Să privim o interpretare argumen
tată a celei de-a doua porunci din Decalog, care spune: Să nu-ţi faci chip 
cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe 
pămînt sau în apele mai de jos decît pămîntul. Să nu te închini înaintea 
lor şi să nu le slujeşti; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău (Exod 20:4-
5). Explicaţia luată din învăţătura de credinţă creştină ortodoxă este urmă
toarea: Porunca a doua învaţă că creştinul nu trebuie să se închine la idoli, 
adică la lucruri făcute de mîini omeneşti sau la alte făpturi ale lui Dumne
zeu, pe care să le socotească înzestrate cu puteri dumnezeieşti. Se opreşte 
adică idolatria [sublinierea mea] .* (!) Potrivit acestei explicaţii, se recu
noaşte că închinarea la orice lucru făcut de mîna omului, sau la alte creaţii 
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Măriei „făcătoare" de minuni, dar potrivit mărturiei „maici i" care este ghid, 
icoana este o copie a unei icoane făcătoare de minuni de undeva din Moldo
va. Nu această icoană face minimi, deşi sunt destui pe care i-au lăsat durerile 
„rugîndu-se la icoană". Nu este aceasta manipulare religioasă? 

în altă ordine de idei, dacă se venerează doar persoana, de ce vorbim de 
„icoana făcătoare de minuni"? Cui i se atribuie puterea de a vindeca sau a 
face minuni? Nu este în contradicţie cu porunca a doua? Dacă oamenii se 
ating de moaştele cuiva şi sunt „vindecaţi" sau ocrotiţi, cui îi este atribuită 
aceasta? Atribuirea puterilor miraculoase moaştelor sau icoanelor ştirbeşte 
cinstea care trebuie dată lui Dumnezeu. Nu cumva oamenii se înşală? Nu 
cumva este vorba de propagandă religioasă, ca să nu spunem escrocherie re
ligioasă? C u m am cataloga astfel de lucruri, dacă nu ar fi vorba de „feţe bi
sericeşti", ci de alte persoane, ca să nu spun alte grupări religioase? Dacă 
este la mijloc puterea lui Dumnezeu, nu ar fi normal să dăm cinstirea cuve
nită lui Dumnezeu? Aici este de fapt marea problemă. Se caută tot felul de 
scuze şi explicaţii pentru a nu se renunţa la această închinare idolatră. Chiar 
dacă minunile ar avea Ioc, de vreme ce interdicţia lui Dumnezeu este atît de 
categorică, ar trebui să dea serios de gîndit cine este în spatele „minunilor", 
deoarece Dumnezeu sigur nu este. Două lucruri nu poate face Dumnezeu: să 
Se nege pe Sine şi să mintă. 

® Cultul sfinţilor. în 600, cultul sfinţilor e decretat ca regulă de credinţă. 
Observaţii: Prin această hotărîre s-a eliminat dreptul adunărilor locale de 

a accepta sau nu această adăugare la învăţătura şi închinarea creştină auten
tică. Bisericile locale au fost obligate să adopte cultul sfinţilor ca regulă de 
credinţă. Cine nu accepta această hotărîre era categorisit ca fiind, în cel mai 
bun caz, eretic, dacă nu chiar păgîn. Culmea ridicolului tocmai aici este! 
Cultul sfinţilor, al moaştelor, închinarea la icoane sau statui sunt expresia 
celui mai pur păgînism, dar în situaţia dată, creştinii care nu acceptau aces
te păgînisme erau consideraţi ei înşişi păgîni! Prin adoptarea acestor prac
tici şi învăţături, Tradiţia bisericească şi-a permis să ia din închinarea datora
tă Dumnezeului Creator şi să o „împartă" unor sfinţi, născuţi tot de Tradiţie, 
sub masca pe care o dă inocenţa unor cuvinte: „cinstire"pentru sfinţi, „ve
nerare "pentru Fecioara Măria şi „ închinare" pentru Dumnezeu* Teoretic, 
se poate face această distincţie, dar practic ca nu există. Cînd îi cinstim ne şi 
rugăm lor să mijlocească pentru noi, şi cînd ne rugăm, lor, pentru mijlocire, 
îi şi cinstim lăudînd faptele şi sfinţenia lor. Toată această cinstire se mai 
numeşte şi închinare.** Cînd ai termeni cu multiple semnificaţii pe care îi 
foloseşti zilnic, dar pentru a înţelege semnificaţia fiecăruia în parte este 
nevoie de explicaţii, lucrurile nu sunt în regulă. Teologic, poate exista aceas-

cu cît ortodoxia împrumută şi păstrează în proporţie de 70-75% ritualul 
iudaic în închinarea creştină, dar, după cum am văzut în iudaism, religia 
poporului evreu în sînul căaiia s-a dezvoltat la început Biserica creştină in
terzicea cu desăvîrşire orice imagine religioasă: icoană, pictură sau statuie!! 
în ciuda tuturor împotrivirilor, în anul 786 sinodul hotărăşte folosirea lor ca 
parte integrantă a credinţei creştine ortodoxe, dar interzice statuile, iar pen
tru ca paradoxul să fie deplin, Apusul (catolicismul) interzice icoanele, dar 
acceptă statuile! ! 

Revenind la tema discuţiei noastre, dacă Biserica apostolilor nu a folosit 
picturi, şi ea este modelul Bisericii creştine, nu cred că era necesar ca sute 
de ani mai tîrziu să se hotărască, de către al VH-lea sinod, în 786, că: Este 
permis şi chiar bineplăcut înaintea lui Dumnezeu a face icoane* Cc fel de 
Dumnezeu este acesta, dacă oamenii hotărăsc ce-I place sau nu? Nu cumva 
o astfel de gîndire permite oamenilor să hotărască în locul Lui? Drept-crc-
dincioşii au fost şi sunt ascultătorii şi împlinitorii Cuvîntului Său, nu aceia 
care au căutat o cale de mijloc prin care să mulţumească mulţimile păgîne 
„încreştinate" prin tot felul de metode străine creştinismului apostolic şi nici 
cei care caută calea de a mulţumi pe toată lumea, mai puţin pe Dumnezeu. 
Ar trebui să nc dea de gîndit acest lucru, dacă credem cu adevărat în exis
tenţa eternităţii, iar dacă aceasta şi mîntuirea sufletului depind de Dumnezeu 
şi nu de oameni, ar fi bine să ne luăm măsurile necesare. Nu putem stărui 
într-o minciună numai pentru că părinţii noştri au făcut la fel. 

Se cuvine să mai rămîncm puţin asupra explicaţiei la porunca a doua pe 
care am reclat-o mai sus. în această explicaţie există o frază care trebuie luată 
în seamă, întrucît ea are importante conotaţii în viaţa religioasă a poporului 
român: Porunca a doua învaţă că creştinul nu trebuie să se închine la idoli, 
adică la lucruri făcute de rnîini omeneşti sau la alte făpturi ale lui Dum
nezeu, pe care să le socotească înzestrate cu puteri dumnezeieşti. Se opreşte 
adică idolatria...!! Potrivit acestei explicaţii, to t Idolatr ie este şi c r e d i n ţ a 
că orice creaţie a lui Dumnezeu sau orice lucru făcut de inimi omului 
(icoane) ar putea avea puteri dumnezeieşti. Dacă aşa stau lucrurile, avem 
de-a face cu o problemă foarte gravă! Ţara noastră este plina de icoane făcă
toare de minuni şi de icoane care plîng! Aproape fiecare mănăstire din ţara 
noastră are o icoană făcătoare de minuni sau un izvor al tămăduirii. Multe 
din aceste icoane sunt copii ale altor icoane făcătoare de minuni, iar minuni 
în sine ar fi făcut numai originalul! Potrivit însă definiţiei de mai sus, închi
narea Ia lucrurile făcute de rnîini omeneşti considerate cu puteri dumneze
ieşti este idolatrie! întrebaţi la diverse mănăstiri despre minunile săvîrşite 
acolo sau în văzul altor oameni şi veţi constata că ceea ce stă în picioare este 
numai „povestea". De exemplu, la mănăstirea Brîncoveni există o icoană a 
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tă distincţie între cinstire, venerare şi închinare, dar la nivelul omului de rînd 
această distincţie nu există, de vreme ce într-o carte de învăţătură elemen
tară se spune astfel: Toată această cinstire se mai numeşte şi închinare. Ex
plicaţiile şi justificările sunt inutile. Astfel, Tradiţia bisericească a luat drep
tul omului de a merge direct la Dumnezeu prin Cristos, aşezînd între om şi 
Dumnezeu o pleiadă întreagă de sfinţi, dorind să arate în felul acesta „utili
tatea" clerului, deoarece numai prin intermediul lor se poate ajunge la Dum
nezeu. 

Ce s p u n e Biblia: Cuvîntul „sfînt" include ideea de curăţare a păcatului, 
dar nu înseamnă strict numai fără păcat, aşa cum se ştie la noi, ci înseamnă 
ales sau pus d e o p a r t e de Dumnezeu, s e p a r a t de păcat. Potrivit cu învăţătu
ra Bibliei, sfinţi sunt numiţi oamenii care L-au primit pe Isus Cristos ca 
Domn şi Salvator. Oamenii sunt sfinţiţi prin Cuvîntul lui Dumnezeu: Tată, 
sfînţeşte-iprin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul (Ioan 17:17), în 
Cristos, şi nici într-un caz prin canonizarea făcută de vreun sinod bisericesc. 
In Cristos, oamenii sunt sfinţiţi, pentru că în El sunt curăţaţi dc păcate, şi tot 
în El oamenii sunt chemaţi să se sfinţească, adică să se păstreze aleşi şi cu
raţi prin felul lor de viaţă. Către cei ce au fost sfinţiţi în Cristos Isus, che
maţi să fie sfinţi ( l .Corinteni 1:2). Deci, vouă tuturor... chemaţi să fiţi 
sfinţi (Romani 1:7). Sfinţirea este făcută de către Duhul Sfînt şi duce la as
cultarea dc Cristos, precum şi la pocăinţa şi mărturisirea zilnică înaintea Lui. 
Prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sîngele lui 
Isus Cristos (1.Petru 1:2). Prin urmare, potrivit Bibliei, sfinţii nu sunt mor
ţii, ci sunt credincioşii vii aflaţi în Cristos, aşa cum am arătat mai sus. Să mai 
privim cîteva versete, dintre multe altele, care confirmă lucrul acesta: Aju
taţi pe sfinţi cînd sunt în nevoie (Romani 12:13); spuneţi sănătate lui Fi
lolog... şi tuturor sfinţilor care suni împreună cu ci (Romani 16:15); cît 
priveşte strîngerea de ajutoare pentru sfinţi (1 .Corinteni 16: J). Este clar că 
atunci cînd Biblia vorbeşte despre sfinţi se referă Ia credincioşii vii, nu la cei 
morţi. Cum să transmiţi salutări unui mort sau să siringi ajutoare pentru ei? 

După cum am amintit mai înainte, ca urmare a miilor de creştini marti
rizaţi din cauza credinţei lor, dar şi pe fondul depărtării de învăţătura apos
tolilor, la mormînt au început să se facă primele rugăciuni prin intermediul 
martirilor, proclamaţi „sfinţi" începînd cu această perioadă. Biblia nu pome
neşte despre aşa ceva, ci dimpotrivă, ne dă cîteva exemple categorice care 
indică în modul cel mai elocvent contrariul. Mai mult decît atît, este vorba 
de înşişi apostolii Domnului, nu despre alţi sfinţi declaraţi mai tîrziu. 

Sutaşul Cornelm a dorit să se închine lui Petru, dar a fost categoric oprit 
de acesta. Cînd era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a arun
cat la picioarele lui şi i s-d închinat Dar Petru l-a ridicat şi a zis: Scoa-
lă-te, şi eu sunt om (Fapte 10:25-26). Apostolul Pavel împreună cu Barnaba 
s-au simţit deosebit de ofensaţi atunci cînd, datorită vindecării unui olog din 

naştere, preoţii păgîni şi cetăţenii din Listra au dorit să li se închine cu jert
fa, ca şi cînd vindecarea s-ar fi făcut prin ei înşişi şi nu Dumnezeu ar fi făcu-
t-o: Apostolii Barnaba şi Pavel, cînd au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hai
nele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat: Oamenilor, de ce faceţi 
lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem 
o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul 
cel viu, care a făcut cerul, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele (Fapte 
14:14-15). 

în ceea ce-1 priveşte pe apostolul Pavel, pentru a justifica închinarea adu
să sfinţilor, învăţătura ortodoxă* dă o interpretare bizară întîmplării în care 
gardianul închisorii din Filipi, după cutremur, crczînd că Pavel şi Sila au 
fugit, a vrut să se sinucidă de frica superiorilor săi, dar cînd apostolul l-a stri
gat, acesta a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurînd de frică, s-a 
aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila (Fapte 16:29). Potrivit inter
pretării ortodoxe, această aruncare la picioarele apostolilor este socotită ca 
fiind închinare, deşi este cît se poate de clar că gestul nu avea nici cea mai 
mică conotaţie religioasă. Ca dovadă, textul spune mai departe că gardianul 
a dorit să ştie cum poate fi mîntuit. Este o interpretare tendenţioasă, de 
vreme ce există texte care arată într-un mod categoric că apostolul Pavel nu 
a permis nimănui să i se închine. A spune că această aruncare Ia picioare a 
fost închinare este o lipsă de bun-simţ. 

Un alt exemplu elocvent este acela al apostolului Ioan care, din cauza 
strălucirii şi măreţiei revelaţiilor care i-au fost date, a vrut să se închine îna
intea îngerului. Reacţia acestuia, ca şi în celelalte exemple, nu mai necesită 
nici un comentariu. .Ş7 m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, 
dar el mi-a zis: Fereşte-te să faci una ca aceasta.' Eu sunt un slujitor îm
preună cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dum
nezeu în chină-tel Căci mărturia lui Isus este duhulproorociei (Apocalip-
sa 19:10). De ce aceşti oameni mari ai lui Dumnezeu nu au acceptat închina
rea care li s-a adus (chiar dacă o numim venerare, pentru a putea spune că 
închinarea este numai pentru Dumnezeu), dacă era un lucru primit de Dum
nezeu? Totuşi, Dumnezeu este categoric cînd spune că omul nu are voie să 
se închine nimănui în afară de Ei. Am arătat deja că Sfînta Scriptură spune 
însă că între Dumnezeu şi om nu există nici un alt mediator în afara lui Cris
tos: Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur [mediator] între 
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos (1.Timotei 2:5). Interpunerea între 
Dumnezeu şi om a sfinţilor are una dintre cele mai grave consecinţe, deoa
rece îl îndepărtează pe omul păcătos de harul lui Dumnezeu care aduce mîn
tuirea. 

Cu toate că se caută cei mai ingenioşi termeni pentru a explica închinarea 
la sfinţi, totdeauna există o contradicţie evidentă între aceasta şi învăţătura 
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atribuit Măriei de către tradiţia patristică. 
Sfîntul IIie este sărbătoarea născută, după opinia majorităţii, prin „încreş

tinarea" sărbătorii închinate zeului focului din mitologia traco-dacă, după 
alţii a zeilor furtunii. Dacă n-ar fi aşa, profetul IIie nu ar fi singurul perso
naj al Vechiului Testament adoptat în închinarea Bisericii creştine tradiţio
nale. Relatarea biblică a evenimentelor de pe Muntele Cârmei, 1 .Regi 18: 
16-40, precum şi cea despre carul de foc în care a fost înălţat la cer profetul, 
2.Regi 2:11, au permis asocierea lui Ilie cu sărbătoarea închinată zeului fo
cului. Cum de nu avem sărbători creştine în cinstea lui Moise, Avraam sau 
Enoh, ori a altor credincioşi din Vechiul Testament? Deoarece nu li s-a găsit 
un corespondent pe măsură. Exemplele ar putea continua... în sfîrşit, nenu
măratele forme şi variante ale moştenirii păgîne au fost articulate într-un 
acelaşi corpus mitico-ritual superficial creştinat* Din orice unghi am privi 
această problemă şi cu tot respectul pentru înaintaşii noştri, trebuie să amin
tesc că mitologia este păgînism! 

Nu pot să închei acest subiect fără a arăta un citat care este de-a dreptul 
şocant prin ceea. ce pretinde. Spre ştiinţă: Cine mai prăznuieşie şi alte săr
bători păgîneşii precum: Foca, Paliile, Filipii, Joile verzi şi altele - care se 
lin de popor, cade sub osînda şi blestemul Bisericii.** Două lucruri sunt şo
cante în această afirmaţie: Primul este dat de faptul că multe dintre sărbăto
rile arătate în cartea respectivă, cîteva dintre ele amintite mai sus, sunt 
păgîne, dar au fost „încreştinate", în vreme ce altele nu. Al doilea lucru sur
prinzător sunt cuvintele: cade sub osînda şi blestemul Bisericii. Expresia în 
sine este una păgînă, deoarece adevărata Biserică a lui Cristos nu poate 
blestema, menirea ei este de a binecuvînta. Mîntuitorul spune: Iubiţi pe vrăj
maşii voştri, b'mecuvîntaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă 
urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc (Matei 5:44). 
De fapt, diferenţa dintre ce spune Cartea de rugăciuni pentru tot creştinul, 
tipărită cu binecuvîntarea patriarhului de atunci, şi ceea ce spune Mîntui
torul se păstrează şi cînd este vorba de creştinismul tradiţional şi cel apos
tolic. 

• Superioritatea Fecioarei. Fecioara Măria este numită: Mama lui 
Dumnezeu şi împărăteasa cerului; e declarată superioară tuturor sfinţilor. 

Observaţii: începînd cu această perioadă, ierarhizarea sfinţilor s-a termi
nat. Măria a fost aşezată în fruntea ierarhiei, urmată fiind de restul sfinţilor. 
Folosirea titlurilor pentru Măria arată unde s-a ajuns de fapt cu păgînizarea 

. creştinismului. Voi face referire numai la două dintre acestea. 
N ă s c ă t o a r e de Dumnezeu. Sinodul de la Efes din anul 431 a atribuit 

Măriei titlul de „Născătoare de Dumnezeu", deşi acesta intră în contradicţie 

Cuvîntului Iui Dumnezeu, care spune cît se poate de clar: Eu sunt Domnul, 
acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea 
idolilor (Isaia 42:8). Prin idoli se înţeleg nu numai imagini la care să te în
chini, cum sunt icoane sau statui, ci şi moaşte sau orice alt lucru sfinţit care 
atrage închinare, venerare sau cinstire din partea omului. 

în acelaşi context trebuie să amintesc un alt element deosebit de impor
tant şi edificator (dacă mai era nevoie) în ceea ce priveşte păgînizarea creş
tinismului şi transformarea Bisericii într-o unealtă care să servească numai 
poziţiei şi interesului slujitorilor bisericeşti. 

Tradiţia bisericească a introdus sărbători în cinstea sfinţilor. Am văzut 
deja cît de uşor s-au adoptat obiceiuri păgîne în practica credinţei creştine, 
aceasta fiind „interpretarea şi actualizarea" despre care se vorbeşte. Eliade 
vorbeşte despre integrarea într-un scenariu creştin a numeroase tradiţii arha
ice precreştine, în special de la sfîrşitul Antichităţii, dar mai ales în Evul 
Mediu timpuriu cînd se observă... transformarea anumitor zei sau eroi mito
logici în sfinţi creştini. * 

Exemplul dat de el este mai mult decît elocvent în contextul în care îna
inte de creştinism fiecare popor îşi avea zeii şi eroii săi care, deşi se numeau 
diferit, aveau aceleaşi atribuţii în viaţa cotidiană a popoarelor respective: 
nenumăraţii eroi şi zei omorîtori de dragoni, din Grecia pînă în Irlanda şi 
din Portugalia pînă în Ural, devin cu toţii acelaşi sfint: Sfîntul Gheorghe.** 
In ce ne priveşte pe noi şi spaţiul nostru geografic, legenda Cavalerului trac 
a fost transformată în sărbătoarea Sfîntului Gheorghe, transferîndu-se astfel 
legenda păgînă în creştinism. în acest mod, legenda potrivit căreia cavalerul 
trac, erou legendar din basm, salvează o tînără fecioară hărăzită unui balaur 
monstruos, este „încreştinată", iar în locul cavalerului trac e aşezat Sfîntul 
Gheorghe. 

Sărbătoarea Sînzienelor este o datină de străveche provenienţă autohto
nă, al cărui nume dac s-a pierdui, însă s-a păstrat cel daco-romcm de Sînzi-
ene [sau Drăgaicele, numele slav al sărbătorii]... Sînzienele sau Drăgaicele 
wtt mffl de yeşţgjg care amintesc riturile protecţiei şi fecundităţii agrare 
ale zeiţei Ceres.*** Totuşi, acest nume are o semnificaţie mai adîncă, deoa
rece Vulcănescu recunoaşte că vechiul nume de Sînziana, pe care datina îl 
poartă, este de asemeni o denumire latină a Sandei Diana [sublinierea 
m e a ] . * * * * Dar aici avem o problemă foarte serioasă. Zeiţa Diana are nenu
mărate „atribuţii": ocrotirea vînătorii, a pădurii, este zeiţa luminii şi a lunii, 
dar ea este şi zeiţa fertilităţii umane, fiind întruchipată printr-o statuie a unei 
femei cu zeci de sîni. Dilema ia proporţii, dacă luăm în caicul faptul că ea 
fost numită „regina" sau „împărăteasa cerului" înainte ca acest titlu să-i fie 

* Eliade, op. cit., p. 464. 
** Ihidem. 
*•* Romukis Vulcănescu, Mitologie Română, Editura Academiei, 1987 p 489 
**** Ibidem. 
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această caracterizare şi-a trăit şi viaţa de credinţă. 
Sub nici o formă, sub nici un aspect, în nici o circumstanţă, Dumnezeu 

Creatorul şi Susţinătorul întregului Univers nu poate fi plasat sub creaţia Sa. 
Titulatura de Născătoare de Dumnezeu face acest lucru minimalizînd pe 
Dumnezeu şi punîndu-L sub măreţia artificial creată a Măriei. Este o mare 
insultă adusă lui Dumnezeu! 

î m p ă r ă t e a s a cerului . înainte de orice alt comentariu, trebuie spus că 
această titulatură o transformă pe Măria, umila slujitoare a lui Dumnezeu, 
într-o împărăteasă [regină] a cerului de factură păgînă. Nici un slujitor al lui 
Dumnezeu nu şi-ar dori aceasta, pentru că este idolatrie! Nu există nici o 
împărăteasă a cerului: Există doar un Singur împărat, Adevărat şi Etern. El 
nu-Şi împarte domnia şi stăpînirea cu nimeni! Cerul nu are împărăteasă. 
Tradiţia bisericească nu a inventat acest titlu ci, aşa cum s-au împrumutat şi 
„ încreşt inaf majoritatea conceptelor din păgînism, aşa s-a procedat şi de 
această dată. Pentru a argumenta o astfel de afirmaţie nu trebuie să căutăm 
prea departe, ci este suficient să privim cîteva pasaje din Vechiul Testament. 
Informaţiile sunt cu atît mai importante, cu cît lucru! acesta nu are nimic 
comun cu ceea ce se numeşte creştinism. 

Profetul Ieremia este chemat de Dumnezeu să declare judecata lui Dum
nezeu asupra regatului Iudei şi căderea Ierusalimului. Cauza judecăţi i este 
arătată începînd cu versetul 8 al capitolului 7 din Ieremia: Dar iată că voi vă 
hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furaţi, uci-
deţi, preacurviţi, juraţi strîmb, aduceţi tămîie lui Bani, mergeţi după alţi 
dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!... Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea 
Mea, în Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu şi ziceţi: Suntem 
izbăviţi!... ca iarăşi să faceţi toate aceste urîciuni! (Ieremia 7:8-10). Era 
modul prin care Dumnezeu a arătat că evreii şi locuitorii Ierusalimului îl res
pingeau pe El şi principiile Sale de viaţă. De aceea, mesajul adus de Ieremia 
din partea lui Dumnezeu este unul cumplit: Vă voi lepăda de la Faţa Mea, 
cum am lepădat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămînţa lui Efraim! (v. 15), iar 
profetului i s-a cerut să nu se mai roage pentru ei, deoarece nu va fi ascul
tat: Tu însă na mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici 
rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe lîngă Mine; căci nu te voi asculta! Din 
ce cauză? De ce nu-1 mai asculta Dumnezeu pe Ieremia? Cauza este aceeaşi 
care determina şi comportamentul poporului evreu arătat mai sus: Nu vezi 
ce fac ei în cetăţile lui luda şi pe uliţele Ierusalimului? Copiii strîng lem
ne, părinţii aprindfocul şi femeile frămîntă plămădeala, ca să pregătească 
turte împărătesei cerului şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca 
să Mă mînie. Cui pregăteau turte şi cozonaci? în cinstea cui? A împărătesei 
cerului! Cu mai mult de 1200 de ani înainte ca Măria să fie numită împără
teasa cerului de către cei care se pretindeau creştini, evreii erau judecaţi de 
Dumnezeu pentru că se închinau şi cinsteau pe împărăteasa cerului! Cine era 

cu învăţătura de bază a Sfintei Scripturi, care spune referindu-se la Evan
ghelie că ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămînţa lui David, în ce pri
veşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este 
Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Cristos, Domnul 
nostru (Romani 1:3-4). Se poate înţelege aşa ceva din acest verset? Cum ar 
fi Dumnezeu etern acela care S-ar naşte la un anumit t imp şi într-un anumit 
loc? Apostolul Ioan arată cît se poate de clar divinitatea şi preexistenta Fiu
lui cînd spune: La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvîntul era Dumnezeu (Ioan 1:1), pentru ca apoi să scrie: Şi Cuvîntul 
S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr (v. 14). Putem 
vorbi mai degrabă despre întruparea (incarnarea) Cuvîntului, decît despre 
naşterea acestuia. Să încercăm să gîndim raţional: Potrivit cu ceea ce scrie 
apostolul ioan, care este rolul Măriei? Dacă am vorbi numai despre întru
pare, ar trebui să inventăm un alt titlu pentru Măria! Mărturia profetului 
Isaia cu peste 750 de ani înaintea evenimentelor desfăşurate în Betlecm este 
de asemenea edificatoare. Profetul spune: Căci un Copil ni s-a născut, un 
Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; îl vor numi Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor. Domn al păcii (Isaia 9:6). 
Isaia spune că un Fiu ni s-a dat, arătînd faptul că Fiul lui Dumnezeu nu 
S-a născut o dată cu copilul născut în Betleemul din ludeea, ci Fiul S-a întru
pat în Copilul care ni s-a născut.. . . Partea Măriei se rezumă la aspectul tru
pesc al naşterii, după cum spune şi apostolul Pavel: născut din sămînţa Ini 
David, în ce priveşte trupul, nimic mai mult. 

Contopirea celor două naturi în pîntecele Măriei nu este un subiect de 
dezbatere filozofică, ci realitatea implicării directe a Creatorului în umani
tate, iar aceasta exclude orice merite pe care cineva le-ar putea atribui vre
unui om. Măria a fost o unealtă binecuvîntată de care S-a folosit Dumnezeu, 
ceea ce din nou exclude vreun merit al ei. Ea a fost aleasă de Dumnezeu pen
tru ca Fiul Său să intre astfel în mod natural în lume, dar nu pe baza meri
telor ei, ci pe baza harului Său. Iată ce spune un pasaj minunat: El, cu toate 
că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să 

fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un 
chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca 
un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător pînă la moarte, şl încă moarte de 
cruce (Filipeni 2:6-8), Privind un alt text care vorbeşte despre aceiaşi su
biect, nu putem să rămînem în aceeaşi groapă a înţelegerii în care ne-a arun
cat Tradiţia bisericească şi să dăm altcuiva gloria şi cinstea cuvenită numai 
lui Dumnezeu. Se vede cIar că această golire sau dezbrăcare de Sine (keno-
ză) este actul care arată că totul se datorează lui Dumnezeu, Măria fiind 
mijlocul ales de El, prin care Fiul a luat un chip de rob. Ce este neclar? Ce 
e greu de înţeles? Ce i se datorează Măriei? Ea nu este Născătoare de Dum
nezeu, ea este roaba smerită a lui Dumnezeu. Aşa s-a prezentat pe sine şi cu 
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* învăţătură de credinţă creştină ortodoxă, p. 366. 
** Vulcănescu, op. cil., p. 533. 

aceasta? Era un dumnezeu (o zeiţă - cum învaţă copiii la şcoală) fals, un 
idol, împărăteasa zeilor. Dumnezeu nu putea, şi nu poate permite aşa ceva, 
şi de aceea spune: De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, mi ni a 
şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, 
peste copacii de pe cîmp şi peste roadele pămîntului; şi va arde, şi nu se va 
stinge (Ieremia 7:20). I-a călăuzit Dumnezeu în această închinare? N u ! Pre
oţii şi profeţii mincinoşi au tîrît poporul în idolatrie, iar poporului i-a plăcut 
aceasta şi a ajuns să fie devotat fără limite împărătesei cerului! A abandonat 
pe adevăratul Dumnezeu pentru un dumnezeu fals, un idol care glorifica pă
gînismul. Iată cum răspund ei profetului lui Dumnezeu: Toţi bărbaţii, care 
ştiau că nevestele lor aduceau tămîie altor dumnezei, toate femeile care se 
aflau acolo în mare număr, şi tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la 
Pat ros, au răspuns aşa lui Ieremia: Nu te vom asculta în nimic din cele ce 
ne-ai spus în Numele Domnului. Ci voim să facem cum am spus cu gura 
noastră, şi anume: să aducem tămîie împărătesei cerului, şi să-i turnăm 
jertfe de băutură, cum am făcut, noi şi părinţii noştri, împăraţii noştri şi 
căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului. Atunci 
aveam pîine de ne săturam, eram fericiţi, şi nu treceam prin nici o nenoro
cire! Dar, de cînd am încetat să aducem tămîie împărătesei cerului, şi 
să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de 
sabie şi de foamete... De altfel, cînd aducem tămîie împărătesei cerului 
şi-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţi/or noştri îi pregătim 
noi turte ca s-o cinstim făcîndit-i chipul, şi-i aducem jertfe de băutură? 
(Ieremia 44:15-19) 

Ce jignire mai mare puteau aduce lui Dumnezeu decît să spună că pros
peritatea şi binele din trecut nu s-au datorat binecuvîntării, bunătăţii şi milei 
Lui, ci închinării şi venerării împărătesei cerului? Ce ofensă putea fi mai ma
re? Ce scuză mai există cînd răspunsul este: Nu te vom asculta în nimic din 
cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. . Ce scuză se mai poate invoca 
cînd spui că de cînd am încetat să aducem tămîie împărătesei cerului şi 
să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de 
sabie şi de foamete...'! Crede cumva cineva că Dumnezeu a condamnat a-
tunci această cinstire şi închinare adusă împărătesei cerului, iar acum o apro
bă doar pentru că oamenii au aşezat-o pe Măria în locul zeiţei? Să nu ne 
înşelăm! La împlinirea vremii, aceeaşi judecată va veni şi peste cei care azi 
o numesc pe Măria „împărăteasa cerului", pentru că este o închinare idola
tră păgînă. 

Măria nu a spus că Domnul a privit spre ea ca fiind împărăteasa cerului, 
ci a spus că: Domnul a privit spre starea smerită a roabei Sale. Această ati
tudine a Măriei exprimă purul adevăr a acestei femei binecuvîntate, care a 
fost conştientă de harul care i s-a făcut şi a spus ceea ce ar trebui să spună 
un rob adevărat: Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale! 

• Obligativitatea închinării la icoane. în 786 se hotărăşte închinarea 
obligatorie la icoane şi folosirea picturilor. 

Observaţ i i : întrucît acest subiect a fost abordat anterior, mă rezum la a 
spune că referitor la această hotărîre se zice lapidar: Cel de al VH-lea Sinod 
Ecumenic a hoiârît: Este permis şi chiar bineplăcut înaintea lui Dumnezeu 
a face icoane. .."!!* 

Ce s p u n e Biblia: S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit; şi au 
schimbat slava lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muri
tor... au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au 
închinat făpturii in locul Făcătorului (Romani 1:22-25). Cine s-au falit că 
sunt înţelepţi? Cei ce au hotărît închinarea la icoane! Despre ei spune Dum
nezeu că au înnebunit, iar în altă parte, după cum am văzut, Dumnezeu cere 
oamenilor să vegheze ca nu cumva să se strice şi să-şi facă imagini! 

• La 850 se introduce aghiazma (apa sfinţită). 
• Canonizarea sfinţilor. în 990 se canonizează primii sfinţi. 
Prin hotărîrea de canonizare s-a legiferat, o dată pentru totdeauna, dreptul 

clericilor de a propune spre canonizare diverşi „eroi" locali. Fără prea multă 
chibzuinţă s-a ajuns la canonizări cît se poate de ciudate. Pentru exemplifi
care, citez fără a mai comenta ceva: în trecut se credea că au existat oameni 
cu cap de cîinc.ln biserica română a fost omologat ca sfint un căpcăun 
numit Hristofor. E interesantă această sfinţire a căpcăunilor ca făpturi le-
reo-morfe anlecreşline, care conform mitologiei române mai sunt conside
rau: şi antropofage. Figura acestui sfint se mai întîlneşte încă în pictura 
murală a bisericilor de la sat. La Vatra Moldoviţeî, sfîntul Hristofor este zu
grăvit purlîndu-şi capul de dine pe o tavă. Cele mai multe icoane cu chino-
cefali sunt în judeţul Vîlcea (la schitul Lainici, Băbeni, Oltel şi Dorzeşti, ca 
şi în judeţul Buzău (la biserica Gîrlaşi, chiar în capitala judeţului) .** Co
mentariile sunt absolut inutile. 

în aceste canonizări nu s-a mai ţinut cont de faptul că un ins oarecare pro
pus spre canonizare nu a trăit o viaţă morală şi în puritate, aşa cum cere în
văţătura Mîntuitorului, dacă acesta a susţinut construcţia de biserici sau a 
acordat diferite privilegii feţelor bisericeşti. Adevărul despre mulţi a fost 
cosmetizat mai tîrziu în aşa fel, încît să se justifice canonizarea lor ca sfinţi. 
Este suficient să privim ultimele canonizări făcute de Biserica Ortodoxă Ro
mână: Constantin Brîncoveanu şi Ştefan cel Mare, iar apoi să căutăm date 
istorice reale despre cei doi. 

Prin această reglementare s-a dat liber transformării „eroilor legendari" 
păgîni în sfinţi, după cum spune şi Eliade într-un citat amintit anterior. Tot 
Eliade spune: Regii căzuţi în bătălie - chiar regii păgîni - erau asimilaţi 
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martirilor sfinţi. Suveranii creştini au păstrat, cel puţin în parte, prestigiul 
magico-religios al strămoşilor lor.* Ce comentariu s-ar mai putea face? 

* Eliade, op. cit., p. 528. 

Marea schismă din 1054 

D e z b i n a r e a lumii creştine 
Cauzele d e z b i n ă r i i lumii creşt ine. După cum se poate constata, ruperea 

unităţii lumii creştine de la 1054 se datorează în principal luptei pentru întî-
ietate şi supremaţie dintre Roma şi Constantinopol. Primele dezbinări din 
lumea creştină, care au avut loc în secolul al V-leaîn spaţiul ortodox., au avut 
cauze mai mult teologice, dar marea dezbinare a avut cauze nedemne, dacă 
nu chiar ruşinoase, pentru cei care spuneau că fac voia lui Dumnezeu şi ser
vesc interesele împărăţiei lui Dumnezeu. 

Cu toate că schisma s-a produs abia în 1054, în realitate această distruc
tivă dispută dintre est şi vest a început încă de la înfiinţarea Constantinopo-
lului şi mutarea capitalei politice. Disputa s-a resimţit imediat şi în contex
tul „supremaţiei" creştine, generînd o luptă acerbă atît pentru întîietate, cît şi 
pentru controlul asupra unor cît mai mari teritorii declarate creştine pînă la 
acea dată. 

în 1054, cele d o u a Biserici s u r o r i s-au b les temat ( a n a t e m i z a t ) reci
p r o c ! Blestemul a fost ridicat peste 908 ani, în 1962! 

în Apus - s-a format Biserica Catol ică. Cuvîntul „catolic" înseamnă 
„universal". Denumirea s-a dorit a fi un garant al supremaţiei universale şi 
al superiorităţii papilor asupra „lumii creştine". Era un mesaj adresat în spe
cial părţii răsăritene (ortodoxe), care nu recunoştea superioritatea papei, 
considerat „capul" Bisericii catolice. 

A r g u m e n t u l care stătea la baza pretenţiei papale era acela că papa este 
urmaşul lui Petru, „întemeietorul" catolicismului, deci primul papă. Aberaţia 
aceasta trebuia să constituie un argument suficient de puternic pentru ca par
tea răsăriteană, împreună cu patriarhul de la Constantinopol, să recunoască 
pretinsul „drept" de supremaţie. 

în R ă s ă r i t - a luat fiinţă Biserica O r t o d o x ă - După cum se ştie, cuvîn
tul „ortodox" înseamnă „drept-credincios". în replică la universalitatea pre
tinsă de Biserica vestică, partea estică a dorit să transmită, prin numele său, 
că are credinţa dreaptă. Patriarhul ecumenic considerat „capul" Bisericii Or
todoxe nu recunoştea supremaţia papală, ci revendica egalitatea sa cu papa. 
în ce priveşte argumentul că Petru ar fi întemeiat catolicismul, răsăritenii nu 
s-au lăsat mai prejos şi au fabricat şi ei un argument pe măsură. 

A r g u m e n t u l invocat de ortodocşi a fost acela că Andrei, fratele lui Petru, 
este întemeietorul ortodoxiei! Mai mult de atît, Andrei este cel dintîi chemat 
la apostolat, iar prin aceasta ar avea chiar o oarecare întîietate faţă de Petru, 
prin urmare cererea de egalitate este, cel puţin, justificată. 

Observaţ i i : întrucît noi trăim în spaţiul ortodox ai lumii creştine, mă voi 
referi mai puţin la bisericile catolice şi mai mult la cele ortodoxe. Titulatura 
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* Andrei Andreicuţ, op. cit., p, 63. 
** Dumitru Călugăr, Şapte cărţi de religie, Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, p. 424. 

Marea schismă din 1054 165 
Dacă cei doi apostoli, Petru şi Andrei, au fost fraţi de sînge, au călătorit 

şi au stat cu Mîntuitorul t imp de trei ani şi jumătate, dacă au dat aceeaşi în
văţătură, de unde aceste diferenţe? Au sărbătorit cei doi diferit învierea 
Domnului? Petru era căsătorit, dar susţinea interzicerea căsătoriei, în vreme 
ce fratele lui Andrei susţinea că slujitorul bisericii se poate căsători? Cînd se 
împărtăşeau, unul folosea pîine dospită, iar celălalt nedospită? Avea Andrei 
barbă şi păr lung, iar Petru era ras, avînd părul scurt şi tuns în creştetul capu
lui? De unde vin aceste diferenţe? Răspunsul nu poate fi decît unul singur: 
De la ceea ce s-a adăugat creştinismului apostolic, sub „binecuvîntarea" 
„sfintei" Tradiţii bisericeşti. 

Catolicismul este creştinismul amestecat cu păgînismul grec şi cel roman, 
în vreme ce ortodoxia este creştinismul iudaizat amestecat cu păgînismul 
grec şi cel oriental. Biserica Catolică este o copie a structurii Romei imperi
ale, iar cea Ortodoxă este o copie a iudaismului, deci cu puternice accente 
naţionale şi naţionaliste din ţările unde este declarată ca religie de stat sau 
oficială. Şi la una şi la cealaltă sunt mult mai vizibile aceste elemente care 
le-au influenţat decît asemănarea cu creştinismul apostolic al primului secol. 
Şi în cazul uneia şi în cazul celeilalte găsim semnalele de alarmă trase de 
apostoli în epistolele adresate de aceştia diferitelor biserici locale sau zona
le. Despre tendinţele de amestecare a iudaismului cu învăţătura creştină, pe 
care le vedem acum în ortodoxie, ne relatează Faptele Apostolilor. încă din 
perioada apostolilor au existat oameni care au dorit să adapteze învăţătura 
creştină la iudaism, dar apostolii au rămas fideli învăţăturii Mîntuitorului, 
arătînd că aşa ceva nu este posibil. Privit strict din perspectiva preoţilor şi a 
slujitorilor bisericeşti, dorinţa de iudaizare a creştinismului apostolic este 
explicabilă: iudaismul arăta o puternică pătură preoţească şi conferea aces
tora dreptul de a se înstăpîni peste oameni în virtutea faptului că erau mijlo
citori între oameni şi Dumnezeu. Este clar că toate acestea erau de dorit a fi 
menţinute şi pentru slujitorii bisericeşti. De aceea s-a şi adoptat titlul de 
preot şi tot de aceea în bisericile ortodoxe se păstrează o rînduială iudaică, 
dar cu tentă naţională. 

Dacă s-ar fi păstrat numai învăţătura Mîntuitorului nu ar fi existat nicio
dată vreun motiv de schismă, nici atunci şi nici în zilele noastre. Iar dacă se 
spune că Tradiţia bisericească (acceptată de ambele Biserici) a păstrat ne
schimbată învăţătura Mîntuitorului, cum de s-a ajuns aici? Dacă sub „infaili
bilitatea" Tradiţiei bisericeşti s-a ajuns la asemenea diferenţe, deşi rădăcina 
este aceeaşi, atunci tradiţia este o invenţie omenească care serveşte doar 
intereselor preoţeşti. 

în ceea ce priveşte pretinsa poziţie de întîietate a lui Petru, ea nu se justi
fică, dacă luăm în calcul mărturia Scripturii. Apostolul Petru nu s-a numit 
niciodată pe sine mai mare sau mai important decît ceilalţi apostoli. Dovada 
o găsim, printre altele, în Fapte 15, de unde reiese că în biserica din Ieru-

de drept-credincioasă este cei puţin curioasă dacă avem în vedere că, pînă la 
marea schismă, atît partea răsăriteană, cît şi cea apuseană au adoptat fără să 
clipească la creştinismul apostolic toate practicile şi învăţăturile păgîne ară
tate mai sus, care îngrădeau libertatea de exprimare a oamenilor simpli şi dă
deau avantaje şi prerogative inimaginabile clasei preoţeşti. Strădania preoţi
lor de a arăta „unicitatea" ortodoxiei este chiar ostentativă: Dintre confesiu
nile creştine, Biserica Ortodoxă a rămas fidelă învăţăturii Mîntuitorului, 
învăţătură la care catolicii au adăugat (11) şi din care protestanţii şi neopro-
testanţii au tăiat (!) foarte mult,* sau: Se cade însă să ştim că singura Bise
rică adevărată este cea ortodoxă a Răsăritului, căci numai ea a păstrat 
neschimbate toate aşezămintele şi toată învăţătura Domnului, a sfinţilor 
apostoli şi a sfintelor sinoade ecumenice.** Este o culme a neruşinării să 
afirmi în cel mai pur spirit sectar unicitatea ortodoxiei, de vreme ce diferen
ţele dintre catolici şi ortodocşi sunt doar de nuanţă. Oricît de multe s-ar spu
ne, cele două Biserici tradiţionale surori s-au dezvoltat pe aceeaşi structură 
a Tradiţiei bisericeşti. 

Paradoxul acestei situaţii se apropie de ridicol chiar. Papii l-au aşezat pe 
apostolul Petru la temelia catolicismului pentru a se „bucura" în rîndul ce
lorlalte Biserici de poziţia pe care a avut-o Petru între apostoli. Patriarhii au 
ripostat pe măsură, dar la fel de mîrşav, aşezînd pe Andrei la temelia orto
doxiei, deşi vorbim de cele două sisteme religioase abia după 1054. Faptul 
că cei doi „întemeietori" erau fraţi de sînge, dar între cele două biserici se 
preconizau importante diferenţe de manifestare ridică probleme serioase. Să 
privim puţin principalele diferenţe care, trebuie precizat, nu sunt atît de mult 
de factură teologică, cît ţin de sindromul „contra" datorat rivalităţii. 

Biserica c a t o l i c ă B i s e r i c a O r t o d o x ă 

•- Sărbătoreşte învierea Domnului (Paş- - Sărbătoreşte învierea Domnului (Paşte-
tele) în duminica de după prima lună Ie) în duminica de după pr ima lună pli-
plină ce urmează echinocţiului de pri- nă ce urmează echinocţiului de primă-
măvară, după calendarul gregorian. vară, după calendarul vechi (iulian). 
Totdeauna între 22.03 şi 25.04. Totdeauna între 04.04 şi 08.05. 

- Interzice căsătoria preoţilor - Permite căsătoria preoţilor. 
•- Interzice preoţilor purtarea bărbii şi a - Permite preoţilor purtarea bărbii şi a pă-

părului lung. rului lung. 
- Interzice picturile şi cultul icoanelor, - Interzice cultul statuilor, dar acceptă 

dar acceptă cultul statuilor. picturile şi cultul icoanelor. 
- Foloseşte la împărtăşire pîinea nedos- - Foloseşte la împărtăşire pîinea dospită. 

pită, 
- Crede în existenţa purgatoriului, ca - Nu admite existenţa purgatoriului, dar 

loc intermediar între rai şi iad. crede că sufletele pot fi scoase din iad. 
- A folosit l imba latină. - A folosit l imba greacă şi slavona. 
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Ce s p u n e Biblia: Aşa cum am mai amintit deja, Biblia spune: Cei ce au 
primit propovăduirea lui au fost botezaţi şi, în ziua aceea, la numărul 
ucenici/or s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătu
ra apostolilor (Fapte 2:41-42). La acea dată încă nu erau scrise nici Evan
gheliile şi nici epistolele, iar învăţătura apostolilor era dată verbal de către 
aceştia. După ce învăţătura apostolilor a fost scrisă, fie Evanghelii, fie epis
tole, aceasta a circulat prin toate bisericile locale unde se citeau ele. Stăru
inţa în învăţătura apostolilor era o trăsătură definitorie a Bisericii lui Cristos. 
Cîtă vreme s-a cunoscut această învăţătură, cu greu se puteau aduce modi
ficări. De aceea, treptat s-a renunţat la studiul învăţăturii apostolilor. Preoţii 
nu-şi puteau face propriile legi atîta vreme cît existau cele ale apostolilor. O 
dată îndepărtată de ochii oamenilor, învăţătura apostolilor nu mai era un im
pediment în calea schimbărilor promovate de preoţi. 

Apostolul Pavel scrie bisericii din Colose: După ce va fi citită această 
epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şt în biserica laodiceeni/or; şi voi, 
la ritului vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea (Coloseni 
4:16). Un mesaj similar găsim adresat bisericii din Tesalonic: în Domnul, 
vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor (1 .Tesalo-
niceni 5:27). Este clar că Biblia fost citită credincioşilor. Apostolul scrie în
tregii biserici, nu numai clerului, cum spun cei care doresc ca oamenii să nu 
cunoască adevărata învăţătură apostolică. 

în altă ordine de idei, Cuvîntul lui Dumnezeu are o menire indispensabilă 
pentru credincios: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos 
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună (2.Timotei 3:16-17). Cine şi ce anume ar putea compen
sa rolul Bibliei în viaţa credinciosului? Omul nu se poate evalua corect dacă 
nu se va uita în oglinda textului biblic unde se află standardele lui Dumne
zeu, înţelepciunea în ceea ce priveşte lucrurile spirituale nu este posibilă 
prin alte mijloace. De aceea, a interzice citirea şi studiu! Sfintei Scripturi 
este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Ca ultim argument care arată importanţa 
Cuvîntului lui Dumnezeu în viaţa credinciosului citez trei versete din Psal
mul 119: Cum îşi va ţine fînărul curată cărarea? îndreptîndu-se după Cu
vîntul Tău... Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc îm
potriva Ta!... Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumi
nă pe cărarea mea (Psalmul 119:9,11,105). Potrivit afirmaţiilor de mai sus, 
Biblia este imposibil de înlocuit în viaţa credinciosului. Preoţii au interzis 
cititul şi studierea Bibliei, deoarece aveau tot interesul ca oamenii să nu 
cunoască adevărul lui Dumnezeu, iar ei să rămînă pe mai departe singurii 
„cunoscători". 

salim, îacov, fratele Domnului, avea cuvîntul cel mai greu. In întîia sa epis
tolă, Petru scrie: Sfătuiesc pe prezbiter ii dintre voi, eu, care sunt un prez
biter ca şi ei, un martor al patimilor lui Cristos (1.Petru 5:1). în cea de a 
doua se declară robul lui Cristos şi în nici un caz papă sau vreun alt titlu. 

După Marea schismă, Tradiţia bisericească a continuat păgînizarea şi mi-
tologizarea a ceea ce a mai rămas din creştinismul apostolic. De aceea, voi 
continua cu principalele „încreştinări", majoritatea fiind adoptate de ambele 
Biserici, deşi erau separate. 

• Interzicerea citirii Bibliei. în 1229 se dă decretul prin care se inter
zicea credincioşilor să citească Biblia. Numai preoţii ştiau şi puteau să o 
interpreteze! 

Observaţ i i : înfiinţarea primelor instituţii de învăţămînt care nu mai erau 
sub patronajul direct al bisericii a constituit un semnal de alarmă pentru pre
oţii care pînă atunci au deţinut monopolul vreme de 6-700 de ani. Aşa cum 
am arătat mai înainte, între secolele al Vll-lea şi al XlV-lea, în spaţiul „lumii 
creştine", clericii deţineau monopolul asupra învăţămîntului, cititului şi scri
sului, şi putem vorbi deschis de totalitarismul clerical. De altfel, se şi recu
noaşte că a fost cea mai neagră perioadă în toate domeniile vieţii. Cum a fost 
posibil ca de la strălucitoarea cultură antică, şi în special cea grecească, cu 
arta, literatura şi descoperirile ei ştiinţifice, să se decadă la starea de „întune
cat" Ev Mediu? Răspunsul este găsit în totalitarismul clerical. Preoţii au dis
trus orice opoziţie sau părere diferită de a lor, au închis şcolile şi au înăbuşit 
posibilitatea de afirmare a culturii şi a descoperirilor ştiinţifice. Ei au ţinut 
popoarele în întunericul neştiinţei de carte, pentru că aceasta servea intere
selor lor. 

Cunoaşterea Scripturii ar fi scos la iveală toate păgînismele şi „încreşti-
nările" pe care le-au acceptat preoţii, pentru că serveau interesului lor de a 
domina şi stăpîni peste credincioşi. în această situaţie, interzicerea citirii Cu-
vîntului lui Dumnezeu era un lucru „necesar". Spre sfîrşitul acestei perioade, 
cînd situaţia a scăpat de sub controlul preoţilor şi oamenii au avut accesul la 
scris şi citit, cînd au putut citi despre arta, literatura şi ştiinţa antică, s-a pro
dus „Renaşterea". Cînd oamenii au avut acces la scrierile Noului Testament, 
cînd au putut citi Biblia, s-a produs „Reforma", care cerea întoarcerea la în
văţătura lui Dumnezeu arătată prin Cuvîntul Său. Cum să interzici credin
cioşilor care îl recunosc pe Dumnezeu ca Tată să citească ceea ce le-a spus 
Tatăl? Cu ce drept? Nu este Dumnezeu un drept al fiecărui om? 

Cît priveşte afirmaţia că „numai preoţii ştiau şi p u t e a u să o interpre
teze!" este evident că această „înţelegere" şi „interpretare" a Bibliei trebuia 
să tic în concordanţă cu Tradiţia bisericească. Adevărul biblic este altul: 
Duhul lui Dumnezeu este acela care prin iluminarea dată credincioşilor îi 
ajuta să înţeleagă şi să interpreteze adevărul lui Dumnezeu. 
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* Catehism Ortodox, p. 34. 
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* Catehism Ortodox, p. 36. 

această fixare a „tainelor" apar liste în care sunt menţionate şi altele, pe care 
Biserica nu le-a acceptat ca taine. întrebarea care se ridică este următoarea: 
Dacă Mîntuitorul a aşezat cele şapte taine, cum se face că doctrina lor a fost 
fixata abia în secolul al XHI-lea? Cum se face că şi după fixarea acestor şap
te taine mai existau alte aşa-zise taine, la care ulterior s-a renunţat? Undeva 
s-a strecurat o minciună, dar nu din greşeală, ci cu scopul de a manipula opi
nia publică. Realitatea este alta: preoţii şi ierarhii au hotărît că Mîntuitorul a 
aşezat şapte taine! Ei au mai hotărît şi că lui Dumnezeu îi plac icoanele, deşi 
El este categoric împotrivă! 

La început, Domnul Isus a aşezat doar două taine, deşi este impropriu să 
Ie numim taine. Potrivit Bibliei, Mîntuitorul le-a definit ca fiind imagini sa
cramentale ale morţii, înmormîntării şi învierii Sale. Ulterior, datorită cău
tării stăruitoare pentru găsirea mijloacelor care să-i „legit imeze" pe slujitorii 
bisericeşti ca superiori faţă de ceilalţi credincioşi, cele două au început să fie 
numite sacramente, după modelul mithraist (un cult militar păgîn). 

Unele dintre ele, cum sunt botezul, preoţia şi hirotonisirea, au fost amin
tite deja în cronologia consolidării Tradiţiei bisericeşti. In cele ce urmează 
voi face referire doar la mirungere, euharistie şi spovedanie. Celelalte sunt 
tot atît de denaturate ca şi cele două amintite mai sus şi de aceea consider că 
nu mai este edificator să stărui asupra lor. Pentru cine doreşte să accepte ade
vărurile prezentate mai sus este suficient să constate falsitatea Tradiţiei bi
sericeşti şi a creştinismului tradiţional dezvoltat de ea. 

Mirungerea, sau ungerea cu mir. Este o altă taină care ar decurge din cea 
a botezului. Ea s-a „născut" prin spiritualizare de către Tradiţia bisericească 
a ceea ce este deja spiritualizat, dar şi explicat, în Sfînta Scriptură. Catehis
mul scrie: Ungerea cu Sfîntul Mir (Mirungerea) este Sfînta Taină prin care 
credinciosul de curînd botezat primeşte harul întăririi şi creşterii vieţii du
hovniceşti... Sfinta Taină a Mirungerii a fost aşezată de Mîntuitorul Cristos, 
ca şi celelalte Sfinte Taine. Sfîntul apostol loan scrie despre Sfîntul Mir 
(!):„Şi voi ungere aveţi de la Cel Sfint.,,Şi ungerea pe care aţi luat-o de 
la Dînsul, intru voi să rămînă.ţ l.loan 2:20 şi 27), iar Sfîntul Apostol Pavel 
zice: Aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfint (Efeseni 1:13) şi: Iar Cel ce ne în
tăreşte pe noi împreună cu voi întru Cristos, şi Cel ce ne-a uns pe noi. 
Dumnezeu este, care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în 
inimile noastre (2. Corinteni 1:21-22). De aici s-au şi luat cuvintele care se 
rostesc la ungerea cu Sfîntul Mir: „Pecetea darului Sfîntului Duh".* Cu 
toate că se afirmă aşa ceva, Mîntuitorul nu a „aşezat" niciodată vreo taină de 
felul acesta şi nici nu a practicat ceva de genul acesta. 

Pentru cei familiarizaţi cu textul Sfintei Scripturi, argumentaţia biblică 
adusă în favoarea acestei taine este una ciudată. Din punct de vedere biblic, 
„ungerea" de care vorbeşte Biblia şi pecetea [sigiliul] Duhului Stînt au de-a 

• Apariţia celor şapte taine. în 1267 apare doctrina despre „cele şapte 
taine " acceptată atît de ortodocşi, cît şi de catolici. 

Observa ţ i i : Apariţia acestei doctrine şi argumentele aduse în sprijinul ei 
sunt un alt exemplu (dacă mai era nevoie) al manipulării şi înşelăciunii reli
gioase pe care înaltele feţe bisericeşti le-au folosit şi le folosesc încă pentru 
a-şi conserva privilegiile de clasă. Prin taine este asigurată şi perpetuată în 
continuare exploatarea onestităţii oamenilor simpli, dar creduli care totdeau
na vor crede ceea ce Ii se spune dacă nu vor citi ei înşişi în Cuvîntul Iui 
Dumnezeu. E cît se poate de clar că lumea în care trăim este împărţită în 
două categorii: amăgiţi şi amăgitori. Cele şapte taine pe care le-au „fabricat" 
preoţii: Botezul, Mirungerea, Euharistia, Pocăinţa, Taina cununiei, Maslul, 
Hirotonisirea arată în mod edificator în care categorie se includ clericii. 

Prin acestea, existenţa preoţim ii, ca singur şi unic element care poate ad
ministra tainele instituite de Cristos, elimină orice contestare a slujirii preo
ţeşti, chiar dacă este vorba de abuzuri grave sau abateri de la morala creşti
nă. Existenţa şi manifestarea tainelor, ca elemente intermediare între om şi 
Dumnezeu, este condiţionată de preoţia celor „aleşi" să le administreze. Din 
această poziţie decurg toate celelalte „drepturi" ale preoţilor. Sfintele 'faine 
se săvîrşesc de episcopi şi de preoţi, dar prin puterea lui Dumnezeu; de ace
ea, lucrarea sfmţitoare a Tainelor nu este legală de vrednicia sau nevredni
cia săvîrşitorilor* Altfel spus, episcopul sau preotul poate săvîrşi aceste 
taine, indiferent cît de nevrednic este! Nu aceasta este învăţătura creştină! 
Cuvîntul lui Dumnezeu spune cu totul altceva. Referindu-se la viaţa credin
cioşilor, Biblia spune: lată, deci, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: 
să nu mai trăiţi cum trăiesc păg-nii, în deşertăciunea gînduri/or lor, avînd 
mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neşfi
inţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic 
de simţire, s-au dedat la desfrînare şi săvîrşesc cu lăcomie orice fel de ne-
curăţie. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Cristos (Efeseni 4:17-20). Afirmaţia 
voi n-aţi învăţat aşa pe Cristos este atît de categorică, încît ceea ce spune 
catehismul nu face altceva decît să arate că preoţilor nu le pasă de păstrarea 
învăţăturii Mîntuitorului, ci de poziţia lor de stăpîni peste oameni. Un istoric 
al dezvoltării doctrinei, precum şi argumentele aduse arată că este un instru
ment creat special pentru sacralizarea poziţiei preoţilor şi aşezarea lor într-o 
poziţie intangibilă. 

Se afirmă că Mîntuitorul ar fi instituit şapte taine, dar această afirmaţie 
este contrazisă de evoluţia istorică a tainelor. în secolul al II-lea se vorbea 
despre două taine. La anul 800, Teodor Studitul amintea de existenţa a şase 
taine, pentru ca în 1267 să vedem şapte taine aşezate împreună sub forma 
unei doctrine unice. Dicţionarul Ortodox afirmă că abia începînd cu secolul 
al XIII-lea se fixează tradiţia despre cele şapte taine. Ciudat este că după 
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zeu a fost schimbat, a fost reinterpretat pe jumătăţi de verset şi transformat 
într-o „taină" pe care numai cei „chemaţi" să o poată săvîrşi. 

Euharistia. Este cea de-a doua imagine sacramentală pe care într-adevăr 
a instituit-o Cristos. Potrivit învăţăturii biblice, dacă botezul este expresia 
identificării păcătosului cu moartea, înmormîntarea şi învierea lui Isus, eu
haristia sau împărtăşirea este ilustrarea comuniunii cu Cel înviat ca expresie 
a legămîntulai cel nou în sîngele Domnului. Aceasta ar fi esenţa învăţăturii 
biblice, dar tradiţia nu a lăsat lucrurile aşa. Pe de o parte era prea simplă şi 
prea uşor înţeleasă de oameni, iar pe de altă parte misticizarea slujea poziţiei 
clericale. 

Pe la mijlocul secolului al IlI-lea a început să se vehiculeze ideea transfor
mării pîinii şi vinului, folosite la împărtăşire, în trupul şi sîngele Domnului 
prin mijlocirea preotului, chiar dacă ele rămîn neschimbate pentru ochiul 
privitorului. Pîinea şi vinul Sfintei Cuminecături numai pentru simţurile 
noastre trupeşti sunt pîine şi vin, dar cu adevărat sunt însuşi trupul şi însuşi 
sîngele Mîntuitorului Cristos, căci în timpul Sfintei Liturghii au fost prefă
cute în chip minunat în trupul şi sîngele Domnului, prin puterea Duhului 
Sfînt, la rugăciunea preotului slujitor. * Rolul preotului în acest act devine 
unul hotărîtor, dacă numai la rugăciunea lui se poate petrece ceva atît de 
„minunat". Fără el nimic nu se poate întîmplă, dar exact această poziţie 
şi-au dorit-o clericii! In timpul Sf. Liturghii, şi anume atunci cînd preotul, 
ridicînd mîinile, fruntea şi inima către cer, se roagă fierbinte lui Dumnezeu, 
în taină: (şi urmează rugăciunea tainicei) ...Pîinea şi vinul se prefac acum în 
însuşi Trupul şi Sîngele Domnului.** Mai mult de atît, rezultatele împărtă
şirii sunt mistificate şi ele: Roadele Sfintei Cuminecături, dacă se ia cu 
vrednicie, sunt mari şi anume: unirea cu Cristos, sporirea harului Dumne
zeiesc, slăbirea înclinărilor rele, curăţarea de păcate şi moştenirea vieţii 
veşnice.*** Cele două elemente au fost special create de preoţi, prin Tradiţia 
bisericească, astfel încît euharistia să devină un sacrament pentru care cle
ricii sunt indispensabili. Preoţia este slujire sacramentală prin excelenţă şi 
ea se exercită în administrarea celor şapte faine, în mod special, a Tainei Eu
haristiei.**** Să privim pe rînd cele două elemente de rezistenţă a euharis
tiei, aşa cum sunt ele explicate de preoţi. 

Transformarea pîinii şi vinului în trupul şi sîngele Domnului (prefacerea). 
Este argumentată cu afirmaţia Domnului Isus: Luaţi, mîncaţi, acesta este 
trupul Meu. Această afirmaţie a Mîntuitorului este luată ad literam, deşi 
este evident că ea e una simbolică spusă într-un context special pentru evrei: 
Pastele evreiesc. Dacă nu avem în vedere acest element, am putea spune că 
Mîntuitorul însuşi a introdus misticismul în actul împărtăşirii, ceea ce nu 

* Catehism, p. 387, 
** învăţătura ele credinţă creştină ortodoxă, p. 153, 
*** Catehism, p. 38. 
* * * * Ion Bria, op. cu., p. 313, 

face cu acelaşi adevăr: prezenţa Duhului Sfînt în viaţa celui care s-a întors 
la Dumnezeu. Ungerea este lucrarea spirituală pe care o face Dumnezeu în 
viaţa credinciosului. Contextul biblic în care este aşezat pasajul spune aceas
ta, iar o privire atentă Ia versetul citat mai sus din 1 .Ioan 2 arată că nu este 
vorba de o ungere exterioară, ci ceva care este înăuntrul credinciosului: un
gerea pe care aţi primit-o de la El rămîne în voi... şi ungerea Lui vă 
învaţă, adică Duhul Sfînt! Apostolul Ioan nu s-a referit sub nici o formă la 
acea ungere cu mir, cum se spune. Este anormal ca preoţii să nu dea atenţie 
explicaţiei pe care o dă apostolul şi să fabrice ei una care să servească intere
sului lor. 

Ungerea cu Sfurtul Mir despre care vorbesc preoţii era o practică iudaică 
care avea loc Ia ungerea preoţilor care slujeau la Cortul întîlnirii sau la Tem
plul din Ierusalim. Ungerea cu mirul pregătit conform indicaţiilor lui Dum
nezeu (deci nu este nimic secretos sau tainic!) simboliza prezenţa Duhului 
Sfînt şi chemarea la slujirea preoţească de mijlocire. Această ungere prefigu
ra revărsarea Duhului Sfînt care avea să fie după întruparea şi crucificarea 
Fiului, ceea ce s-a întîmplat la ziua Cincizecimii pe care o relatează Faptele 
Apostolilor. In creştinism, Duhul Sfînt nu mai vine prin ungerea cu mir, ci 
prin credinţă, aşa spune apostolul Ioan: Spunea cuvintele acestea despre 
Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul 
Sfînt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit (Ioan 7:39). 

în primele secole ale creştinismului nu s-a practicat ungerea din mai mul
te motive, din care amintesc doar două: In primul rînd, aşa cum am văzut din 
cele scrise anterior, creştinismul nu mai are slujba preoţească de mijlocire 
asemenea timpurilor de dinaintea lui Cristos, deoarece slujba de mijlocire 
între oameni şi Dumnezeu o face O m u l Isus Cr i s tos . în al doilea rînd, o 
dată cu revărsarea Duhului Sfînt nu se mai justifică simbolul. 

în ceea ce priveşte pecetluirea despre care se vorbeşte, textul din Epistola 
apostolului Pavel către efeseni citat mai sus este o jumătate de verset, de 
aceea oricine poate spune ce vrea. Versetul întreg şi următorul spun: Şi voi, 
după ce aţi auzit cuvîntul adevărului (Evanghelia mîntuirii voastre), aţi 
crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt care fusese făgăduit şi care 
este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de 
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui (Efeseni 1:13-14). Textul dă o cu totul altă 
conotaţie pecetluirii! Este cît se poate de clar că pecetluirea nu se face prin 
mirungere, ci prin credinţă: După ce aţi auzit cuvîntul adevărului, aţi cre
zut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfînt. Scopul acestei pecetluiri este 
de asemenea arătat de versetul următor, şi anume pentru a li o arvună a 
moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu. 
Poate spune cineva niai mult decît a spus Dumnezeu însuşi? Categoric că 
nu. Exact acelaşi principiu se găseşte şi în textul citat din a doua Epistolă că
tre corinteni. în concluzie, nu e vorba de nici o taină, ci adevărul lui Dumne-
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este nici pe departe adevărat. 
înainte de a discuta greşeala interpretării aci Uter am •& afirmaţiei Domnu

lui, trebuie să ţinem seama de faptul că Mîntuitorul Se afla împreună cu dis
cipolii la Cina Pascală compusă din mielul pascal. în Egipt (Exod 12), cînd 
Dumnezeu urma să trimită moartea asupra întîilor născuţi, trebuia să existe 
un semn care să facă distincţie clară între egipteni şi israeliţi. De aceea, 
Dumnezeu a poruncit evreilor să ia fiecare cîte un miel, să-1 sacrifice, iar cu 
sîngele mielului să ungă uşiorii uşii ca semn al recunoaşterii. în noaptea în 
care au murit toţi întîii născuţi din fiecare familie, atît oameni, cît şi animale 
domestice, Dumnezeu a ocolit casele israeliţilor pe care era sîngele mielului 
pascal. Sîngele a fost semul de recunoaştere pentru Dumnezeu. Carnea aces
tuia trebuia mîncată în familie în aceeaşi noapte. Pastele era sărbătoarea 
instituită în amintirea salvării din Egipt. Mielul pascal din Egipt era prefi
gurarea adevăratului Miel Pascal care avea să vină şi prin sîngele Căruia cei 
păcătoşi urmau să fie salvaţi. Ioan Botezătorul L-a prezentat pe Isus ca fiind 
Mielul lui Dumnezeu, cure ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29). Aşa cum is
rael iţii s-au bazat pe sîngele mielului pascal pentru a scăpa de pedeapsa pe 
care Dumnezeu o trimitea asupra egiptenilor, tot aşa cine se va încrede în 
sîngele lui Cristos, adevăratul Miel, va scăpa de judecata finală a lui Dum
nezeu. Revenind la tema discuţiei, Cina Pascală pe care Domnul Isus a lua
t-o cu ucenicii este expresia sărbătorii pascale evreieşti, în amintirea salvării 
din Egipt. La sfîrşitul ei, Mîntuitorul a instituit Noul Legămînt în sîngele 
Său, Adevăratul Miel, trupul Său fiind astfel o hrană adevărată: Căci trupul 
Meu este cu adevărat o hrană (Ioan 6:55), spune Domnul. 

Unul dintre pasajele folosite de asemenea ca argument este un pasaj din 
capitolul 6 al Evangheliei Iui Ioan: Eu sunt Pîinea vie care s-a pogorît din 
cer. Dacă mănîncu cineva din pîinea aceasta, va trăi in veac; şi pîinea pe 
care o voi da Eu este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa lumii (Ioan 
6:51). Din nou este clar că Domnul Isus vorbeşte simbolic. Contextul în care 
este aşezat discursul Domnului este acela în care, după înmulţirea plinilor, 
oamenii L-au întrebat ce trebuie să facă pentru a face voia lui Dumnezeu. Ei 
l-au zis: „Ce să facem ca să săvîrşim lucrările lui Dumnezeu'?" (Ioan 6:28). 
Pentru ca ei să înţeleagă, răspunsul Domnului a plecat de la mana cerească 
mîncată de israeliţi pe timpul lui Moise, spunînd: Lucrarea pe care o cere 
Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El. Ce semn 

faci Tu, deci, l-au zis ei, ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi 
Tu? Părinţii noştri au mîncat mană în pustie, după cum este scris: Le-a 
dat să rnănîncepîine din cer. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, vă spun, că 
Moise nu v-a dat pîinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pîine din 
cer; căci Pîinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă 
lumii viaţa. Doamne, l-au zis ei, dă-ne totdeauna această pîine. Isus le-a 
zis: Eu sunt Pîinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămînzi niciodată, şi 

cine crede în Mine nu va înseta niciodată (Ioan 6:29-35). El era această 
Pîine (!), iar viaţa vine după cum spune Mîntuitorul: Voia Tatălui meu este 
ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică, şi Eu îl voi 
învia în ziua de apoi". Evreii au început să vocifereze, negînd faptul că El 
ar fi venit din cer. Acesta este contextul în care Domnul spune: Eu sunt 
Pîinea vieţii. 

Tot simbolic, Mîntuitorul spune despre Sine: Eu sunt Lumina lumii; cine 
Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii 
(Ioan 8:12). Eu sunt Uşa, Dacă intră cineva prin Mine, va fi mîntuit; va 
intra şi va ieşi, şi va găsi păşune (Ioan 10:9). Eu sunt Vita, voi sunteţi 
mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă, 
căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15:5). Nimănui nu i-ar 
trece prin cap că Domnul Isus S-ar transforma realmente în ceea ce spune că 
este. De altfel, Domnul însuşi spune care este lucrarea spirituală pe care o 
face. Erau imagini prin care evreii să poată înţelege semnificaţiile spirituale 
ale divinităţii şi mesianităţii Sale. Dacă toate acestea sunt simbolice, este 
clar că şi afirmaţia acesta este trupul Meu este tot o imagine simbolică. 
Ideea transformării pîinii şi vinului nu serveşte nici realităţii Iui Dumnezeu 
şi nici scopului Său, ci preoţimii ca unic „intermediar". Acest lucru reiese şi 
din citatul următor preluat din Dicţionarul Ortodox: Noi credem că înseşi cu
vintele Mîntuitorului săvîrşesc taina prefacerii, însă numai prin mijlocirea 
preotului, adică la cererea şi prin rugăciunea lui* 

Este cunoscută relatarea despre o femeie care, citind învăţătura Noului 
Testament, s-a întors la Dumnezeu acceptîndu-L pe Isus ca Salvator şi 
Domn şi la practicarea credinţei după normele Cuvîntului Sfînt. Soţul fe
meii, nemulţumit de abandonarea obiceiurilor şi a tradiţiilor religioase, a 
chemat preotul pentru a-i arăta soţiei că „greşeşte" şi pentru a o determina 
să revină Ia credinţa strămoşească; Convins că pîinea şi vinul se prefac în 
trupul şi sîngele Domnului, iar femeia împărtăşindu-se din ele se va întoarce 
la spusele Tradiţiei bisericeşti, preotul a cerut ca să se împărtăşească împre
ună cu familia. După rugăciune, preotul a spus că pîinea şi vinul s-au trans
format în însuşi trupul şi sîngele Domnului. Femeia l-a ascultat, apoi i-a 
spus că înainte de rugăciune a pus cîte o picătură de cianură în vin şi pe pîi
ne. Oricum, de vreme ce ele s-au transformat aşa cum se susţine, în trupul şi 
sîngele Domnului, acest lucru nu mai avea importanţă. Preotul s-a făcut gal
ben la faţă şi a ieşit pe uşă, blestemînd femeia care a demascat această farsă 
a preoţilor. Soţul femeii a înţeles la rîndul său cum stau lucrurile. 

Domnul Isus spune: Căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului 
cel nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor (Matei 26:28). 
De aceea, vinul este expresia acestui nou legămînt. Mai departe, Mîntuitorul 
spune: Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei. 
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pînă în ziua cînd îl voi bea cu voi nou în împărăţia Tatălui Meu. Prin aces
te cuvinte, Domnul arată că rodul viţei rămîne tot rod, al viţei, excluzînd 
ideea transformării sau prefacerii vinului în sîngele Său. 

Mistificarea semnificaţiei euharistiei este celălalt element creat de preoţi. 
Catehismul spune: Roadele Sfintei Cuminecături, dacă se ia cu vrednicie, 
sunt mari şi anume: unirea cu Cristos, sporirea harului dumnezeiesc, slăbi
rea înclinărilor rele, curăţarea de păcate şi moştenirea vieţii veşnice.* A-
ceasta este cu adevărat o mistificare! Doar sîngele Domnului este acela care 
aduce curăţarea păcatelor, dacă sunt mărturisite Domnului, nu preotului! 
Sîngele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că 
n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne măr
turisim păcatele. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
cureţe de orice nelegiuire ( 1 .loan 1:7-9). 

Apostolul Pavel spune: Paharul binecuvîntat, pe care-l binecuvîntăm, 
nu este el împărtăşirea cu sîngeie -lui Cristos? Pîinea pe care o frîngem, 
nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Cristos? (1 .Corinteni 10:16). Cuvîntul 
„împărtăşire" folosit de apostol indică prezenţa lui Cristos în mijlocul adu
nării de credincioşi după cele două principii enunţate de EI: Căci acolo unde 
sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 
18:20), şi: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl 
va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el ( loan 14:23). Prin 
împărtăşire vestiţi moartea Domnului pînă va veni El (1 .Corinteni 11:26). 

Transformarea euharistiei într-un sacrament s-a produs abia în secolul al 
IlI-lea. Despre euharistie, Iustin Martirul spunea în secolul al II-lea: După 
ce rugăciunea se termină, este adusă pîinea şi vinul amestecat cu apă. Cel 
care are slujirea aceasta rosteşte după posibilităţile lui rugăciuni de mulţu
mire, la care toată adunarea răspunde: Amin [Amen]. Apoi sunt împărţite 
celor care au mulţumit.** Nu este vorba, de nici o taină sau alte mistificări. 

Această deviere de Ia normal a fost înlesnită şi de faptul că oamenii au 
fost convertiţi la creştinism din religiile antice care aveau profunde conotaţii 
mistice, iar ei nu au fost învăţaţi potrivit cu învăţătura apostolilor. Sacrali
zarea poziţiei preoţilor a fost privită de către aceştia ca fiind un lucru nor
mal. Conotaţiile mistice ale actelor de cult, ritualurile ulterioare adăugate, 
erau şi ele privite ca fund „normale". Statutul de împărţitori ai „tainelor" era 
unul onorant pentru clerici. In ceea ce priveşte euharistia şi „ritualurile" sale 
de pregătire a jertfei (pîinii şi vinului), mai mulţi scriitori din primele secole 
atribuie începutul acestei misticizări influenţei pe care o avea „mithrais-
mul", un cult al militarilor din armata romană. Acest cult avea un ritual ase
mănător şi folosea pîine şi apă, care Ia rugăciunea celor iniţiaţi se transfor
ma în trupul şi sîngele lui Mithra, zeul protector nemuritor. 

Spovedania. Conceptul de spovedanie nu este un concept biblic, ci e un 
* Catehism, p. 38. 
** Biserica sau Adunarea, GBV, Dillenburg, Voi. I, p. 338, 

alt exemplu de falsificare a adevărului biblic în favoarea preoţilor. Concep
tul de spovedanie este preluat din practicile păgîne şi de la preoţii templelor 
diferiţilor zei. în Egiptul antic, conceptul de spovedanie este întîlnit sub for
ma unor declaraţii din care să reiasă că cel care se spovedea înaintea zeilor 
nu a făcut o serie de fapte considerate încălcări ale prescripţiilor religioase 
sau ale ritualului. Se credea că este suficient să ştie formula negării care 
asigura scăparea de pedeapsă, chiar şi dacă cel ce se spovedea a săvîrşit toate 
păcatele respective.* 

Tradiţia bisericească spune că mărturisirea adică spovedania sau pocă
inţa este Taina prin care credinciosul, prin puterea Duhului sfint şi rugăciu
nea Bisericii, primeşte iertarea păcatelor săvîrşite după botez.** Există însă 
nişte confuzii grave în această definiţie. Una este aceea că cei doi termeni, 
pocăinţă şi mărturisire, sunt socotiţi ca fiind unul şi acelaşi lucru, ceea ce 
biblic nu este adevărat. A doua este aceea că spovedania, care presupune 
confesarea şi mărturisirea păcatelor credinciosului în faţa unui preot, poate 
aduce iertarea acestora de către Biserică. Aceasta este de asemenea o misti
ficare! Biserica nu este clerul, nu e nici cultul şi nu este nici o organizaţie, 
biserica este adunarea credincioşilor, iar singurul care poate ierta păcatele 
este Dumnezeu. Biblia spune aceasta: Cine poate să ierte păcatele decît 
numai Dumnezeu? (Marcu 2:7). Soluţia biblică este mărturisirea înaintea 
lui Dumnezeu prin Cristos, Mijlocitorul nostru: Dacă ne mărturisim păca-
tele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de 
orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îi facem mincinos, şi Cu
vîntul Lui nu este în noi. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcă
tuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Cristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre 
( l . loan 1:9-10; 2: l-2a). 

Ce s p u n e Biblia d e s p r e pocă inţă : Potrivit cu învăţătura Bibliei, mărturi
sirea şi pocăinţa sunt două lucruri diferite atît etimologic, cît şi semantic. 
Pentru pocăinţă, în originalul grec al Noului Testament este folosit cuvîntul 
metanoia, iar pentru mărturisire sau spovedanie este folosit cuvîntul homo-
logia. Pentru a înţelege esenţa pocăinţei este important să vedem cum s-a 
ajuns la cuvîntul grec metanoia şi ce semnificaţie avea corespondentul aces
tuia din ebraică. 

în limba ebraică, limba în care s-a scris Vechiul Testament, cuvîntul 
folosit pentru pocăinţă este tăşubah, care înseamnă întoarcerea omului la 
Dumnezeu. Ce vrea să spună acest cuvînt este aceea că, după căderea în pă
cat, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu prin gîndire, atitudine şi fapte. Omul 
nu mai umblă pe calea lui Dumnezeu. El îşi trăieşte viaţa aşa cum doreşte 
el, bine este ceea ce îi place lui sau îl avantajează personal. Putem spune că 
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acestea nu m a i s u n t n o r m a l e ! El se recunoaşte pe sine un păcătos şi pri
meşte, prin credinţa în Isus Cristos, iertarea, iar din acel moment el va con
sidera toate acestea ca fiind manifestări păcătoase. Dacă Dumnezeu le con
sideră păcate, şi omul care şi-a schimbat gîndirea (adică s-a pocăit) le va 
considera păcate. Dacă pînă în momentul pocăinţei păcatul era o delectare 
care îl satisfăcea, era ceva dorit şi căutat, din momentul pocăinţei el este 
considerat un lucru oribil care îl întristează pe Dumnezeu şi care de cele mai 
multe ori are consecinţe grave: distruge unitatea familiilor, distruge viaţa 
copiilor nevinovaţi, relaţiile colegiale şi de prietenie. Gradul de civilizaţie şi 
coabitare între oameni scade, cu toate că oamenii sunt tot mai „educaţi", dar 
mai lipsiţi de caracter. Nu degeaba se spune că omul nu este desăvîrşit prin 
educaţie şi reguli morale! Dumnezeu arată prin Cuvîntul Său un tablou real 
al stării omului, al lipsurilor lui, dar nu se opreşte aici, ci arată singurul mod 
de eliberare din mizeria morală în care se găseşte omul. 

O descriere a pocăinţei ne prezintă textul biblic în 2.Corinteni 5:16: Aşa 
că, de acum încolo [din momentul pocăinţei], nu mai cunoaştem pe nimeni 
în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Cristos în felul lumii, totuşi 
acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. Textul acesta ne spune că înainte 
de întoarcerea la Dumnezeu (convertire), un om îşi apreciază semenii şi pe 
Cristos după modelul lumii în care trăieşte. Dacă cineva ştie să mintă şi să 
fure este privit ca fiind „descurcăreţ". Dacă cineva ştie să ducă cu vorba şi 
să înşele este considerat inteligent, dacă se îmbată şi nu se mai poate contro
la ştie să se distreze, etc. După ce omul se întoarce la Dumnezeu şi acceptă 
existenţa Lui, el nu mai gîndeşte aşa! EI apreciază pe cineva pentru cinstea 
lui, pentru onestitatea lui, pentru stăpînirea sa şi pentru cuvîntul pe care nu 
şi-1 calcă. Dumnezeu este înainte de toate caracter, şi de aceea caracterul este 
singurul etalon valabil pentru omul care crede în El. Dumnezeu apreciază 
oamenii potrivit cu ceea ce este El şi potrivit cu adevărul Său, pentru ceea 
ce sunt ei ca oameni şi în nici un caz pentru realizările profesionale sau po
ziţia socială. O dată ce omul şi-a schimbat modul de a gîndi, el evaluează 
oamenii după standardele lui Dumnezeu. Pentru El, caracterul este singurul 
element care contează, şi la fel va fi şi pentru cel credincios. Textul mai spu
ne faptul că am cunoscut pe Cristos in felul lumii. Cum se poate cunoaşte 
Cristos în felul lumii? Pentru lume, Cristos şi Dumnezeu sunt doar noţiuni, 
de vreme ce oamenii nu sunt interesaţi de voia Lor. Lumea spune despre 
Cristos că este Mîntuitorul, că a murit pentru oameni şi că a înviat (dar cine 
ştie?!). Lumea spune că ar fi murit ca să mîntuiască oamenii, dar . . . ei tre
buie să-şi cîştige mîntuirea prin fapte... Aşa îl cunoaşte lumea pe Cristos! 
După ce omul s-a pocăit, nu îl mai cunoaşte aşa! El acceptă că este Fiul lui 
Dumnezeu care S-a dat pe Sine, plătind astfel pentru păcatul său personal, şi 
el poate primi astfel mîntuirea! Omul care s-a pocăit ştie că Fiul lui Dumne
zeu, Isus Cristos, este Mîntuitorul său pentru că a murit în locul său, dar este 

omul îşi „face" propriul drum în viaţă, şi acelaşi lucru este valabil şi pentru 
credinţă. El caută de cele mai multe ori „credinţa" (sistemul de dogme şi ri
tualuri) cea mai uşoară, care îi permite să-şi urmeze propria plăcere şi pro
priul interes şi nu îl mai interesează dacă acea credinţă este şi aceea pe care 
o cere Dumnezeu. Vocea conştiinţei este înăbuşită sub sloganuri de genul: 
„important este să crezi" sau „fiecare crede ce vrea". Biblia avertizează şi 
spune: Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel care cercetează 
duhurile [ştie inima şi sufletul omului] este Domnul, însă ceea ce contează 
este finalul: Multe căi pot părea hune omului, dar la urmă se văd că duc 
la moarte (Proverbe 14:12 şi 16:2). Dumnezeu nu are mai multe căi, ci una 
singură, şi la aceasta erau şi sunt chemaţi oamenii. Cînd profetul Vechiului 
Testament chema oamenii folosind lăşubah, oamenii ştiau că trebuie să se 
întoarcă la Dumnezeu: Intoarceţi-vă de la căile voastre cele rele (2.Regi 
17:13); întoarceţi-vă dar la Dumnezeu şi veţi trăi (Ezechiel 18:32); întoar
ceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut mult' (Isaia 31:6). 

_ Aceeaşi idee de întoarcere se regăseşte în tot Noul Testament şi este aso
ciată cu termenul grecesc metanoia, adică înnoirea minţii, deoarece adevăra
ta întoarcere începe cu aceea din mintea omului. Mîna Domnului era cu ei, 
şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul... Noi vă 
aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la 
Dumnezeul cel viu (Fapte 11:21; 14:15). Analiza cuvîntului „întoarceţi" ne 
arată că trebuie să existe o evaluare raţională şi intelectuală urmate de o ho-
tărîre de întoarcere care nu se rezumă la sentimentul de regret că ai irosit atî-
ta vreme din viaţă, ci merge mai departe la hotărîrea de întoarcere spre Dum
nezeu. 

In Noul Testament, metanoia înseamnă schimbarea gîndirii prin înnoirea 
minţii, adică a modului de percepere a lui Dumnezeu şi a modului de eva
luare a lucrurilor în raport cu Dumnezeu. Altfel spus, pocăinţa începe cu 
schimbarea gîndirii în ce îl priveşte pe Dumnezeu şi continuă cu modul de 
a privi lumea în care trăim. De exemplu: Mulţi acceptă că există Dumnezeu 
pentru că toată lumea spune că există, dar nu sunt convinşi de existenţa Lui. 
P o c ă i n ţ a înseamnă a accepta prin credinţă existenţa lui Dumnezeu, a începe 
să trăieşti în conformitate cu voia Lui şi a-L lua în serios pe Dumnezeu. Prin 
urmare, primul pas al pocăinţei reale este dorinţa omului de a şti ce spune 
acest Dumnezeu. Acest lucru va avea influenţă asupra modului de a privi 
lumea şi asupra sistemului de valori a omului respectiv. înainte de schimba
rea minţii (pocăinţă sau metanoia), minciuna nu este privită ca fiind ceva 
rău, ci este considerată ca fiind ceva necesar; a lua (fura) cîte ceva de la ser
viciu este privit ca ceva normal; a înjura ca toată lumea, de asemenea, este 
privit ca fiind normal, iar a încerca să profiţi de orice femeie este ceva care 
defineşte bărbăţia. Toate acestea sunt considerate normale înainte ca omul să 
accepte, prin credinţă, existenţa lui Dumnezeu; după acest moment, toa te 
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• Egalitatea tradiţiei cu Sfînta Scriptură. în jurul anului 1500, Tradiţia 
bisericească (ceea ce s-a adăugat la creştinismul primar) este declarată 
egală, ca autoritate, cu Biblia. 

Observaţ i i : Această perioadă a fost marcată de Renaşterea intelectuală a 
Europei vestice, iar redescoperirea artei, filozofiei, ştiinţei, culturii şi a scri
erilor din perioada antică a dus la înlăturarea totalitarismului clerical şi a 
monopolului bisericesc asupra vieţii şi culturii. Pentru clasa preoţilor, aces
te realizări au devenit deosebit de periculoase, deoarece se putea ajunge la 
descoperirea învăţăturii adevărate a apostolilor şi se putea vedea cît de mult 
a deviat Tradiţia bisericească creştinismul pe care-l promovau preoţii de la 
cel apostolic. Această intuiţie a preoţilor a dus la interzicerea citirii Bibliei 
imediat după înfiinţarea primelor şcoli care nu mai erau sub controlul total 
al Bisericii. 

în perioada scursă între interzicerea citirii Bibliei şi declararea Tradiţiei 
bisericeşti egală cu aceasta, preoţii au realizat că nu se pot opune la nesfîrşit 
progresului. Prin urmare, au recurs la decretarea acestei egalităţi tocmai pen
tru ca, o dată descoperit adevărul biblic, ei să poată spune că Tradiţia este 
egală cu Biblia, ba mai mult, chiar are întîietate, pentru că a fost înainte de 
aceasta! Totuşi, afirmaţia apostolului Luca de la începutul Evangheliei sale 
este lămuritoare pentru toţi cei care vor să primească adevărul Cuvîntuluî lui 
Dumnezeu aşa cum este el: Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o 
istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după 
cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, şi au 
ajuns slujitori ai cuvîntuluî, am găsit şi eu cu cale, preaalesule Te o file. 
după ce am făcut cercetări cu de-a-măruntul asupra tuturor acestor lu
cruri de la obîrşia lor, să li le scriu în şir unele după alte/e, ca să poti 
cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor ...pe. care Mzm..pnmLMM^ÎM^smi 
(Luca 1:1-4). 

• Acceptarea apocrifelor. în 1550 s-a hotărît ca apocrifele (cărţile 
necanonice) să fie o completare a Bibliei. 

Observaţ i i : Aşezarea apocrifelor alături de cărţile inspirate a fost o altă 
diversiune a preoţilor menită să semene confuzie. Faptul că în plin avînt al 
Reformei religioase Biserica tradiţională a luat două hotărîri legate de Biblie 
este elocvent pentru a arăta disperarea preoţilor şi clericilor de toate gradele 
pentru a nu-şi pierde privilegiile. 

Canonul Vechiului Testament a fost stabilit de către evrei în timpurile lui 
Ezra, cu aproximativ 450-500 de ani î.Cr. Faptul că după două mii de ani 
cineva dintre neevrei ia o astfel de hotărîre arbitrară este ceva de notorietate. 
Oricum, este ceva specific feţelor bisericeşti să adopte cu toată neruşinarea 
posibilă fel şi fel de răstălmăciri ale adevărului. Cu toate că la început s-a 
spus că aceste cărţi sunt doar „bune de citit", şi acest lucru era specificat, 

şi Domnul său, pentru că acum este Stăpînul său. Momentul acesta înseam
nă nu numai schimbarea gîndirii, ci şi schimbarea direcţiei de mers, de fapt, 
întoarcerea la ascultare de Dumnezeu. în nădejdea că Dumnezeu le va da 
pocăinţa, cu să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi in fire, să 
se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia 
(2.Timotei 2:25-26). 

învăţătura Bibliei arată cît de departe este ceea ce învaţă Tradiţia biseri
cească despre pocăinţă şi ceea ce e aceasta de fapt. în accepţiunea noastră, 
totul se reduce la mărturisirea verbală făcută preotului, ceea ce este foarte 
superficial. Pocăinţa are mai mult de-a face cu raţiunea şi voinţa decît cu 
vorba. Dumnezeu trebuie să fie mult mai mult prezent în mintea şi inima 
omului decît pe buze. O cauză a eşecului moral din societatea contemporană 
se datorează tocmai faptului că Dumnezeu nu mai este prezent în mintea 
oamenilor, ci numai pe buzele lor. Este rodul faptului că pocăinţa s-a redus 
doar la vorbe. Dacă oamenii ar înţelege pocăinţa aşa cum o prezintă Dum
nezeu în Cuvîntul Său, viaţa lor ar fi altfel, şi am putea vorbi despre socie
tatea noastră ca despre una care este cu adevărat creştină. Cîtă vreme preoţii 
şi-au asumat singuri rolul de mediatori înlocuind pe Isus Cristos, şi cîtă vre
me şi-au luat singuri o autoritate care nu le-a fost dată, să nu aşteptăm o re
dresare morală a societăţii noastre. Fără adevăratele valori spirituale aşezate 
în mintea oamenilor prin predicarea adevărului lui Dumnezeu în biserici şi 
prin învăţarea acestuia în şcoli, nimic nu se va putea schimba. Preoţii sunt 
cei dintîi care trebuie să se pocăiască, apoi această pocăinţă să fie transmisă 
poporului. 

Ideea de a te spovedi, aşa cum este înţeleasă în mediul ortodox sau cato
lic, nu este una biblică. Ea e tot o extensie a păgînismului, prin care oamenii 
erau astfel „legaţi" de cei cărora le-au împărtăşit păcatele şi greşelile lor. 
Este o practică preluată de asemenea de la templele păgîne, unde se făceau 
astfel de lucruri. în zilele comunismului, aceste practici constituiau o sursă 
nelimitată de informaţii pentru securitatea comunistă. Puţini preoţi au rămas 
fideli principiilor „tainelor" aşezate de ei şi nu au pus sub sutană reportofo
nul securităţii pentru a se asigura că nu vor avea „probleme". Acum, unii 
dintre cei cu reportofonul sub haină fac apel fără ruşine la „taina preoţească" 
cînd este vorba de a se deconspira clericii care au transmis mai departe in
formaţiile culese la spovedanie, fără ca cineva să mai pună problema că ei 
au fost cei care au călcat în picioare „taina preoţiei". în altă ordine de idei, 
în popor se vorbeşte de multe cazuri în care, după ce oamenii şi-au mărturi
sit unele păcate, au fost apoi şantajaţi de preoţi. De asemenea, oamenii din 
popor vorbesc de cazuri de femei căsătorite care au comis adulter şi şi-au 
mărturisit păcatul preotului, dar au fost „obligate" să facă acelaşi lucru cu 
preotul, sub ameninţarea acestuia. Ulterior, la un „pahar de vorbă", preoţii 
se lăudau cu „isprăvile" lor. 
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* învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, p. 164. 
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ulterior nu s-a mai specificat aceasta. Ba mai mult, preoţii ortodocşi citează 
versete din aceste cărţi ca argument în favoarea ideii păgîne că sufletele ce
lor ce sunt în chinuri pot scăpa de acolo prin rugăciunile Bisericii şi ale fie
căruia dintre noi (!) precum şi prin milosteniile noastre* pentru ca apoi să 
se argumenteze printre altele cu 2.Macabei 12:42-46 şi Baruh 3, 4, 5. Aceste 
„milostenii" sunt o sursă inepuizabilă de prosperitate, deşi se calcă în picioa
re sinceritatea şi durerea oamenilor care le fac şi care cred că îi ajută pe cei 
morţi. Cînd o sărmană femeie de la ţară mai are făină doar pentru o pîine, 
dar nu face pîinea pentru copiii ei, ci face o prescură pe care o duce preotu
lui cu toată sinceritatea, însă acesta o pune la uscat alături de multe altele, 
pe care apoi le moaie pentru porci, nu este aceasta o batjocorire? Este aceas
ta o cinstire a morţilor? Nu este exploatare şi escrocherie religioasă? 

• La 1854 apare conceptul „zămisliri i imaculate a Fec ioare i " . 
• In 1950 se proclamă înălţarea la cer, cu trupul, a Măriei, de către 

Biserica Catolică. Biserica Ortodoxă nu a acceptat oficial această dogmă. 
Cu toate că, oficial, Biserica Ortodoxă nu a acceptat această nouă „desco

perire" a Bisericii-surori, în realitate şi învăţătura ortodoxă este că Măria se 
află în cer în calitatea sa de mijlocitoare, după cum am putut vedea din mate
rialul anterior. Chiar dacă nu este admisă expresia „cu trupul", e clar că nu 
se poate afirma că Măria este mijlocitoare doar cu duhul. Chiar şi această 
neacceptare oficială din partea ortodoxiei este expresia sindromului „con
tra", de vreme ce practic ei folosesc ideea de mijlocitoare pentru Măria. 
Cînd spui mijlocitoare nu te poţi referi Ia cineva care a murit, ci la cineva 
care trăieşte, dar aici învăţătura Bibliei este categorică: Fiul lui Dumnezeu a 
fost mort, dar a înviat trupeşte şi tot trupeşte S-a înălţat la cer şi stă la dreap
ta lui Dumnezeu. Despre ceilalţi sfinţi, Biblia spune: Cînd a rupt Mielul pe
cetea a cincea. am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi 
din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o 
ţinuseră... Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina măr
turiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se 
închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe 
mină. Ei au înviat şi au împărăţii cu Cristos o mie de ani (Apocalipsa 6:9; 
20:4). Comentariile nu-şi mai au rostul.. . 

® In 1962 se a n u l e a z ă blestemul aruncat reciproc de cele d o u ă Bise
rici una asupra celeilalte la 1054, cînd Biserica creştină s-a rupt în două. 

• In 1965, Măria este declarată „Mama Bisericii" . 

Toate dogmele, ideile şi practicile hotărîte de diversele sinoade ecumeni
ce sunt adausuri la învăţătura Bibliei şi de cele mai multe ori contrare Cu
vîntului lui Dumnezeu! Paradoxul este că aceste adăugiri sunt socotite o 

completare a Bibliei, iar acolo unde Tradiţia bisericească este în contradicţie 
cu Biblia primează invenţia omenească: Tradiţia bisericească. 

Pentru ca oamenii să accepte aceste adăugiri şi pentru a putea proteja Tra
diţia bisericească, atît de avantajoasă pentru preoţi, s-a decretat egalitatea 
acesteia cu Biblia, justificîndu-se în felul acesta toate abaterile de la învăţă
tura apostolilor. în 'acest scop a apărut maxima celebră: „ C r e d e şi nu cer
ceta" , în vreme ce Biblia spune: Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este 
bun ( l .Tesaloniceni 5:21). Referindu-se tot la un fel de Tradiţie religioasă, 
însă din vremurile de dinaintea lui Cristos, Biblia spune: Domnul zice: Cînd 
se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar 
inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este decît 
o învăţătură de datină omenească (Isaia 29:13). Majoritatea acestor adău
giri sunt în esenţă formalism religios şi se cer să fie practicate de toţi cei care 
se nasc în spaţiul geografic „controlat" de cele două Biserici tradiţionale: 
Ortodoxă sau Catolică. Marea majoritate a acestor tradiţii sunt nebiblice, 
dar, fiind avantajoase slujitorilor bisericeşti, au fost ridicate treptat la statu
tul de „norme de credinţă". 



Renaşterea şi Reforma 
1350-1650 

Premisele Renaş ter i i 

In decurs de 100 de ani au luat fiinţă peste 75 de universităţi în principa-
lele oraşe ale Europei apusene. Faptul că tot mai mulţi oameni învăţau filo
zofia greacă, istoria, arta, literatura şi limbile clasice a dus la ridicarea nive
lului de cultură a societăţii. Pe măsură ce oamenii înţelegeau mai mult, au 
început să-şi pună tot mai profund problema existenţei şi a sensului vieţii. O 
dată cu aceasta, oamenii au dorit să iasă de sub autoritatea Bisericii şi a tota
litarismului clerical care ţinea societatea sub control şi avea o influenţă hotă-
rîtoare asupra clasei conducătoare, cu care coopera în vederea protejării in
tereselor clerului. Biserica deţinea tacit controlul întregii societăţi, fiind con
sultată în toate problemele, indiferent de domeniu, şi cu atît mai mult cînd 
era vorba de ştiinţă, educaţie sau învăţămînt, aceasta întrucît numai preoţii 
şi nobilii ştiau carte. Biserica medievală a fost o frînă în calea dezvoltării şti
inţei în toate domeniile. Pe fondul prăbuşirii societăţii medievale şi pierde
rea controlului de către Biserică, schimbările care aveau loc în întreaga Eu
ropă au cuprins toate sferele de activitate, determimnd transformări profun
de şi novatoare. 

S c h i m b ă r i politice: Ideea de stat universal, care a dăinuit de la prăbuşirea 
Imperiului sub patronajul Bisericii Catolice, a pierdut disputa cu noul con
cept de autodeterminare al statului naţional. O dată cu formarea primelor 
ducate, principate, iar apoi regate, s-au format micile structuri locale organi
zate economic, militar şi administrativ. Pentru a putea fi mai puternice şi 
a-şi putea proteja interesele, acestea s-au unit formînd state naţionale, cum 
a fost cazul Franţei, Spaniei, Germaniei, Suediei. Treptat, unele dintre aces
tea au dorit să iasă de sub autoritatea unui conducător religios unic, cum era 
papa. Au existat nenumărate situaţii cînd tribunalele bisericeşti anulau diver
se hotărîri ale conducătorilor politici sau militari. Imixtiunile papei şi ale Bi
sericii în viaţa statelor călcau în picioare autoritatea acestora. Autonomia to
tală a acestora excludea pe viitor amestecul papal în viaţa naţiunilor respec
tive. O dată cu apariţia statelor s-a dezvoltat şi conştiinţa naţională care, 
treptat, a devenit foarte puternică. 

S c h i m b ă r i economice: Treptat, s-au format două noi pături sociale: meş
teşugarii şi comercianţii, care au determinat apariţia unei noi clase sociale: 
burghezia, care a înlocuit de Ia conducere nobilimea feudală. Burghezia avea 
un puternic caracter naţionalist. Noua clasă socială nu mai dorea să plătească 
bir şi taxe Bisericii. Mulţi considerau ca antinaţional faptul că averile aduna
te prin taxe şi impozite bisericeşti luau drumul Romei. 
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S c h i m b ă r i sociale: Prin dezvoltarea capitalismului şi a industriei s-a for
mat o nouă clasă socială care nu a existat înainte: proletariatul, adică munci
torii liberi. Pentru mulţi dintre ţărani şi orăşeni s-a creat posibilitatea ca prin 
muncă să-şi depăşească condiţia socială, devenind muncitori liberi. Treptat, 
această pătură socială va deveni tot mai numeroasă şi mai activă în sfera 
socială şi politică. Ei nu mai erau astfel dependenţi nici de nobilul feudal şi 
nici de Biserică, pentru care nu mai plăteau taxe. 

Descoper i r i le geografice. Pînă Ia descoperirea Americii se credea că nu 
mai există pămînt dincolo de ape. Descoperirea a lărgit lumea şi a deschis 
civilizaţiei noi domenii de exploatare. Chiar Biserica a suferit un şoc la aces
te descoperiri, deoarece una dintre dogme spunea că nu mai există pămînt în 
afara celui cunoscut. 

A r i a de c u p r i n d e r e a Renaşter i i 

Umanismul. Curentul umanist a stat Ia baza întregii renaşteri. Umanismul, 
aşa cum a apărut el, se deosebeşte total de umanismul pe care îl percepe 
omul secolului XXI. Umanismul secolului XXI îl aşază pe om în centrul tu
turor lucrurilor, dar îl scoate pe Dumnezeu din conştiinţa individului. Uma
nismul care a generat Renaşterea a fost redescoperirea scrierilor clasice şi a 
culturii greco-romane. Aceşti oameni au descoperit prin studiul acestora 
bucuria de a trăi, o lume plină de viaţă şi vioiciune străină de conceptul de 
penitenţă perpetuă specific vieţii medievale, impus de clerici. 

Operele antichităţii uitate vreme de secole acopereau majoritatea domeni
ilor de interes: filozofia, istoria, medicina, gramatica, matematica, geome
tria, logica, retorica, ştiinţele naturii, etc. în acestea se redescoperea specifi
cul naturii umane, a existenţei şi a vieţii. Se redescoperea viaţa laică şi di
mensiunea ei, viaţa comunitară şi publică, dincolo de aspectul strict religios 
al individului. 

Renaşterea literară. Descoperirea şi răspîndirea tiparului a permis tipări
rea şi multiplicarea cărţilor şi în limbile naţionale. Datorită protecţiei oferite 
de nobilii puternici şi casele princiare, mai mulţi scriitori au putut scrie 
opere literare inestimabile care, deşi marcate de spiritul bisericesc, reflectau 
problematica naturii umane. Numai în secolul al XVl-lea au fost publicate 
între 150-200.000 de lucrări. Cu ajutorul tiparului au fost editate peste 150 
milioane exemplare. Exponenţii cei mai de seamă ai renaşterii literare au 
fost: Dante, Boccacio, Machiavelli, de Vega, Cervantes şi Shakespeare. 

Renaşterea ştiinţifică. în Evul Mediu, ştiinţa ocupa un loc secundar. Des
coperirile geografice şi inventarea unor instrumente optice au impulsionat 
cercetarea ştiinţifică. Astrologia a cunoscut cel mai important salt prin ela
borarea noii teorii heliocentrice de către Copernic şi confirmată apoi de Ga-
Hleo Galilei. Pentru prima dată a fost combătută practica invocării dogmelor 
bisericeşti ca argument suprem în disputele ştiinţifice. 

I » 
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Renaşterea artistică. Arta era de asemenea un domeniu care se adresa cu 
preponderentă domeniului religios. Prin renaşterea artistică s-a produs o lai
cizare a artei prin adoptarea tematicii laice şi naturale,în creaţiile artistice. 
Impulsul Renaşterii a contribuit la dezvoltarea şi diversificarea fără prece
dent a creaţiilor în arhitectură, sculptură şi pictură. 

Renaşterea religioasă. Nu se putea ca un domeniu atît de important ca 
acela al vieţii religioase să rămînă neatins de Renaştere. Studiul limbilor cla
sice a adus oamenii în contact cu Scrierile Sfinte: Biblia, şi în special Noul 
Testament, a constituit unul dintre cei mai puternici factori motivatori. Stu
diul Bibliei a revelat oamenilor învăţaţi ai vremii cît se poate de clar că de
osebirile dintre Biserica din timpul lor şi Biserica Noului Testament erau atît 
de mari, încît nici nu mai semănau. Ei au dorit întoarcerea la puritatea creş
tinismului din epoca apostolică şi renunţarea la toate adăugirile, „încreşti-
nările" şi inovaţiile promovate sub mantaua Tradiţiei bisericeşti. 

Desigur că atît Biserica Catolică, cît şi cea Ortodoxă numesc această re
naştere religioasă ca fiind o erezie, o criză generată de diverse cauze şi mo
tive oculte. Nu este de mirare! Iată ce spune un manual de istorie, după care 
învaţă elevii din clasa a 10-a, cu privire la Reforma religioasă, după ce amin
teşte şi evocă Renaşterea ca pe un element pozitiv şi revoluţionar: Preface
rile sociale şi economice care au avut loc în secolele XIV-XV au generat o 
criză şi în plan religios (!): Reforma* Acest mod de a privi Reforma, ca un 
element distinct şi separat de Renaştere, nu este unu! corect şi obiectiv, ci 
este influenţat de viziunea ortodoxă asupra Reformei. Nu se poate să găseşti 
în toate domeniile aspectele revoluţionare şi pozitive ale Renaşterii, doar în 
cel religios ea să fie percepută ca avînd o influenţă negativă! 

Cauzele R e f o r m e i p r o t e s t a n t e 

în realitate, Biserica devenise asemenea unui stat totalitar: Avea armată, 
avea averi imense şi deţinea moşii care se ridicau la milioane de hectare 
lucrate cu sudoare de ţărani. Numai în Germania, Biserica deţinea o treime 
din suprafaţa arabilă. în România, cînd s-au naţionalizat averile mănăsti
reşti, Biserica deţinea un sfert din suprafaţa ţării! Administraţia bisericească 
era o adevărată maşină de uzurpare şi stoarcere de averi. 

Se cunoaşte faptul că marii oameni de ştiinţă, precum Nicolaus Copernic 
sau Galileo Galilei, au scăpat cu greu din mîinile preoţilor, pentru că susţi
neau un punct de vedere diferit de a! Bisericii. Ei susţineau că universul şi 
sistemul planetar nu au în centrul lor pămîntul, cum spunea Biserica, ci soa
rele. Este de notorietate cazul lui Giordano Bruno, care a fost ars pe rug pen
tru că a spus că pămîntul este rotund. întrucît Biserica avea altă opinie, sa
vantul italian a fost ars pe rug. Uimitor este faptul că în Biblie scrie că pă
mîntul este rotund, încă din jurul anului 750 înainte de Cristos, dar Biserica 

* Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, Istorie- Manual pentru clasa a 10-a, Bucureşti, Corint, 2000, p. 17. 
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l-a ars pe rug pentru aceeaşi afirmaţie!! Aşa a apărut o altă frază celebră care 
şi în zilele noastre mai este luată ca adevărată, din pricina sistemului ateist 
care ne-a educat t imp de 50 de ani: „Dacă eşti cu D u m n e z e u , eşti î m p o t r i 
va ş t i inţei" . 

Astfel de tragedii s-au întîmplat datorită faptului că Biserica nici nu cu
noştea Cuvîntul lui Dumnezeu şi nici nu se mai călăuzea după el! A fost o 
mare descoperire pentru cărturarii din vremea Renaşterii să constate că ceea 
ce scria în Biblie, şi în special în Noul Testament, despre învăţătura creştină 
se deosebea fundamental de ceea ce susţinea Biserica tradiţională, iar mode
lul Bisericii Primare nu semăna cu Biserica acelor vremuri. Toţi aceşti fac
tori au ieşit la suprafaţă o dată cu avîntul Renaşterii şi, ca urmare firească a 
Renaşterii, s-a produs şi o renaştere religioasă cunoscută sub numele de Re
forma protestantă. Premisele Renaşterii sunt în esenţă şi premisele Refor
mei, iar cauzele indirecte sunt multiple. Există totuşi două cauze directe ma
jore care au determinat Reforma religioasă: cauze teologice şi cauze morale. 

Cauze teologice. Pentru cei care au început să studieze Noul Testament a 
devenit evident faptul că din punct de vedere teologic existau învăţături şi 
practici care erau în contradicţie flagrantă cu învăţătura apostolilor. Cei care 
au început astfel să conteste unele învăţături şi dogme bisericeşti nu au fost 
oameni oarecare. Primul dintre ei, Ia mijlocul secolului al XlV-lea, a fost 
John Wyclilîe, profesor la Universitatea de la Oxford. El a tradus prima ver
siune în limba engleză a Bibliei şi s-a pronunţat împotriva majorităţii erori
lor teologice. La aceleaşi concluzii au ajuns apoi şi ceilalţi reformatori de 
mai tîrziu: Jan Hus, rector al Universităţii din Praga, Girolamo Savonarola, 
preot dominican, Martin Luther, preot şi doctor în teologie, Ulrich Zwingli, 
preot şi licenţiat în filologie, Jean Calvin, jurist, şi John Knox. 

Trebuie remarcat faptul că în realitate nici unul dintre reformatori nu a do
rit de la început dezbinarea sau desprinderea de Biserica Catolică, tot aşa 
cum nici cei din zilele noastre care cer întoarcerea la învăţătura Noului Tes
tament nu doresc fărîmitarea creştinătăţii, ci purificarea. Acest lucru este 
confirmat şi de Eliade: Numeroase au fost eforturile de a „reforma" („puri
fica ") anumite practici şi instituţii jar ă ca prin aceasta să. se despartă, de Bi
serică. Cu cîteva rare excepţii, aceste eforturi au rămas fără rezultat. * 

Iată cîteva dintre cauzele teologice cele mai grave ale Reformei. Ele sunt 
numite cu indulgenţă cauze teologice, dar în realitate sunt veritabile erezii 
teologice. 

- Papa se declară „capul" Bisericii şi superior sinoadelor bisericeşti. 
- Numai preotul poate conduce pe om la Dumnezeu. 
- Credincioşii laici nu au voie să citească in Biblie. 
- Numai Biserica, prin preoţi, poate interpreta ceea ce scrie în Biblie. 
- Tradiţia este egală cu Biblia. 

* Eliade, op. cil., p. 600., 
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Cauze morale. Fără îndoială, aspectul moral este foarte strîns legat de cel 
intelectual. Degradarea morală a slujitorilor bisericeşti a atins cote inima
ginabile pentru orice om care are o minimă înţelegere a creştinismului şi a 
principiilor sale. Mărturiile şi scrierile despre corupţia morală sau despre 
desfrîul înalţilor prelaţi, despre luxul episcopilor sau despre escapadele se
xuale ale preoţilor depăşesc orice imaginaţie. Cîtă vreme Biserica tradiţio
nală a deţinut monopolul asupra scrierii şi cititului, toate escapadele amo
roase ale preoţilor, decăderea lor morală şi fărădelegile clericilor în general 
erau necunoscute. Dezvoltarea şcolilor laice şi a tiparului a făcut posibilă 
cunoaşterea acestor fapte, dar pentru prima dată se publica şi opinia lui 
Dumnezeu despre fărădelegile amintite sau voia Lui în ce priveşte calitatea 
morală a celor chemaţi să fie slujitori ai Bisericii. Datorită stării generale de 
decădere morală a preoţilor şi pentru a scuza acest comportament s-a ajuns 
la o altă maximă celebră: „Să nu faci ce face preotu l , ci să faci ce s p u n e 
ei". 
- Corupţia şi adulterul din rîndul clerului: se vindeau slujbe bisericeşti; ma

joritatea preoţilor aveau concubine şi trăiau astfel în văzul lumii. 
- Existau tribunale bisericeşti unde se cumpărau sentinţele. 
- Se cumpărau locurile şi parohiile importante. 

- Se vindeau indulgenţe, spunîndu-se că acestea acopereau păcatele celor ce 
le cumpărau. 

- Luxul exorbitant al clerului în contrast cu sărăcia oamenilor. 

Ce au cerut reformatorii: 
- Recunoaşterea faptului că Isus Cristos este Capul Bisericii, nu papa sau 

patriarhul ecumenic. 
- întoarcerea la învăţătura Noului Testament - sursa originală a credinţei 

creştine. 
- M o d e l u l Bisericii să fie Biserica Noului Testament, adică Biserica aposto

lilor. 
- Să se renunţe la tot ceea ce nu se practica în Biserica Noului Testament. 
- Recunoaşterea faptului că autoritatea în materie de credinţă o are Biblia, 

nu Biserica sau Tradiţia. 
- Biserica să se aşeze sub autoritatea Bibliei. Toate practicile creştine să fie 

regăsite în Biblie. 
- Deposedarea Bisericii de marile proprietăţi funciare, considerate sursa 

corupţiei. 
- Excomunicarea şi îndepărtarea din rîndul clerului a preoţilor corupţi şi 

adulteri. 
•- Libertatea omului de a merge singur la Dumnezeu, prin Cristos, aşa cum 

spune Biblia. 

Crezul reformatorilor a fost: 

Sola Scriptura - Biblia trebuie să fie singura autoritate în materie de 
credinţă şi practică religioasă. 

Sola Graţia - Mîntuirea este posibilă numai datorită harului [graţiei] 
(favorii nemeritate) lui Dumnezeu. 

Sola Fide - Omul este mîntuit numai pe baza credinţei personale, pe care 
şi-o dovedeşte făcînd voia Iui Dumnezeu. 



Consideraţii asupra ortodoxiei 

Cu toate că nu se conteneşte cu ridicarea în slăvi a „credincioşiei" Bise
ricii Ortodoxe şi cu afirmaţii că „doar" aceasta ar fi păstrat adevăratul creşti
nism, realitatea este alta. Ierarhii ortodocşi au păstrat aceeaşi deschidere faţă 
de „încreştinări" şi faţă de păgînizarea creştinismului apostolic, ca şi Biseri
ca catolică. Nimeni nu poate contesta aceasta, de vreme ce o mie de ani au 
mers braţ la braţ. Spiritul exclusivist este evident atît la preoţii catolici, cît şi 
ta cei ortodocşi, cu toate că Biserica Catolică este deschisă mai mult spre 
universalism, în vreme ce cea Ortodoxă este orientată spre naţionalism. 
Acest spirit naţionalist nu este generat, după cum pare, de interesul naţio
nal, ci de interesul de a fi „unica" Biserică a statului. Se ştie că atîta vreme 
cît eşti singur şi Iară o concurenţă, ai totdeauna cîştig de cauză. Este exact 
ceea ce-şi doresc ierarhii ortodocşi. 

Part icu lar i tă ţ i ale ortodoxiei 

Este destul de dificil să vorbeşti despre ortodoxie, deoarece nu există do
cumente care să provină şi dintr-o altă sursă în afara celor bisericeşti. Lipsa 
altor surse se datorează faptului că în spaţiul ortodox nu a avut loc o Renaş
tere de anvergura celei din vest, care să cuprindă şi sfera religioasă a vieţii, 
din pricina alianţei stat-biserică. In anumite sensuri ale vieţii religioase se 
păstrează încă starea de dinaintea Reformei. Atitudinea clericilor ortodocşi, 
influenţa mare a misticismului monahal şi faptul că ierarhii ortodocşi se 
raportează deseori la autorităţile statului de pe picior de egalitate (uneori 
şanlajînd), aspect care se păstrează din epoca bizantină pînă în zilele noas
tre, sunt exemple elocvente în acest sens. Clericii ortodocşi au deţinut în 
mare parte monopolul asupra mijloacelor de publicitate pînă la începutul 
secolului al XÎX-lea; deşi tiparul a apărut în secolul ai XV-lea, în spaţiul 
ortodox tiparniţele au funcţionat doar pe Ungă mănăstiri şi biserici şi nu au 
fost folosite pentru emanciparea culturală şi literară a poporului. 

Deşi ruptura creştinismului s-a oficializat doar la 1054, diferenţele şi 
divergenţele dintre vestul şi estul acestuia au apărut încă din secolul al II-lea 
şi au fost cauzate de apropierea sau depărtarea de iudaism. Diferenţele de 
vederi s-au acutizat tot mai mult, iar cele două părţi au început să-şi cristali
zeze un specific propriu; catolicismul a copiat structura şi practica imperială 
a Romei, în vreme ce ortodoxia s-a dezvoltat după modelul iudaic. Speci
ficul iudaic a constituit la un moment dat pentru ortodoxie cel mai puternic 
element de distincţie, evidenţiat atît prin organizarea bisericească, cît şi prin 
evoluţia ulterioară a relaţiilor Biserică-Stat. 

Incepînd cu secolul al V-lea şi pînă în secolul al XV-iea, ia căderea 
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* Eliade, op. cil., p. 508.. 

Constantinopolului, ortodoxia s-a dezvoltat mult mai mult în ceea ce priveş
te ierarhia clericală, fastul ierarhic şi semnificaţiile mistice ale ritualului. Nu 
se poate observa însă aproape nici o schimbare în ce-1 priveşte pe credincio
sul simplu sau cărturarul laic care să exprime o poziţie obiectivă, sau măcar 
diferită de cea oficială. Cele mai importante particularităţi ortodoxe sunt: 

L i t u r g h i a Bizant ină . Deşi ortodoxia folosea mai multe liturghii, o dis
tincţie clară a Bisericii răsăritene a fost adusă prin apariţia liturghiei bizan
tine, care a cunoscut în secolele VI-VIII o înflorire şi strălucire fără prece
dent. Dezvoltarea explozivă a liturghiei bizantine s-a produs pe fondul fap
tului că a rămas singura patriarhie liberă din ceie patru situate în Est. Ce
lelalte au intrat într-un proces de stagnare după şocul cuceririi arabe, în timp 
ce Bizanţul a continuat lupta pentru supremaţie cu Roma. Serviciul liturgic 
copleşea privitorul prin fastul ei hieratic, splendoarea sa rituală şi artistică. 
Liturghia se desfăşura ca un „mister" rezervat iniţiaţilor* Astfel a fost de-
săvîrşită ideea că liturghia este ceva sacru şi misterios, ceva ce numai pre
oţii puteau face, transformîndu-se astfel din slujire publ ică (închinare în 
comun cu participarea tuturor) în slujire cu public, în care preotul se închi
nă şi slujeşte lui Dumnezeu asistat de cei ce participă. In fapt, exact aşa 
stăteau lucrurile în iudaism. Prin fastul şi splendoarea lui, ritualul devine cel 
mai important element, lăsînd impresia că Dumnezeu doreşte înainte de ori
ce ca închinătorii să practice doar ritualul. Biblic vorbind. Biserica nu li slu
jeşte pe Dumnezeu prin ritual, ci prin trăirea şi împlinirea Cuvîntului Său. 

In creştinismul apostolic, lucrurile nu stăteau nici pe departe aşa. Cuvîntul 
„liturghie" înseamnă slujirea lui Dumnezeu, slujirea publică, slujire comu
nă, îndeplinirea unei slujbe date de Dumnezeu. In Noul Testament, „litur
ghie" este folosit cu mai multe sensuri, dar nici unu! nu seamănă cu dimen
siunea dată de preoţi liturghiei. Astfel, găsim cuvîntul „liturghie" cînd este 
vorba de-a face colectă pentru ajutorarea sfinţilor: Această lucrare de bine
facere, pe care o săvîrşim [cu care slujim, „liturghisim" împreună] spre 
slava iui Dumnezeu (2.Corinteni 8:19). Apostolul Pavel spune că toţi dregă
torii sunt nişte slujitori [liturghisitori] ai lui Dumnezeu (Romani 13:6), iar 
despre sine spune că este slujitorul [liturghisitorul] lui Isus Cristos între 
Neamuri (Romani 15:16). Pare surprinzător faptul că acelaşi cuvînt „litur
ghie" este folosit cu referire la îngeri: Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare 
[liturghisitoare] trimise să îndeplinească o slujbă (Evrei 1:14). Făcînd o 
analiză atentă, vom observa că acest cuvînt „liturghie" se referă la slujirea 
Iui Dumnezeu de către toţi credincioşii, indiferent de mod sau situaţie. Orice 
lucru sau acţiune pe care un credincios, fie preot sau episcop, fie simplu 
credincios, le face ca o slujire sau închinare adresată lui Dumnezeu, este 
deci, potrivit Scripturii, o liturghie. 
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* Hloca, op. cil., Voi. II, p. 298, 
" Eliade, op. cit., p. 528, 

Aceasta este dimensiunea reală a liturghiei (slujirii lui Dumnezeu), din 
păcate însă, sub maşinaţiile clericilor, s-a pierdut dimensiunea trăirii credin
ţei şi împlinirii ei prin viaţa de zi cu zi, iar ceea ce a rămas este un ritual fără 
viaţă, însă plin de mister şi semnificaţii „profunde" care nu-i sunt permise 
credinciosului de rînd. De aceea, în biserică, liturghia, adică slujirea, nu mai 
este făcută de către toţi participanţii, ci numai de către preot şi diacon, iar 
mulţimea care asistă este asigurată că prezenţa lor acolo unde se oficiază 
liturghia este suficientă pentru exprimarea credinţei declarate. începînd cu 
secolul al Vfll-lea, cînd s-a fixat ritualul liturgic, şi pînă în zilele noastre, 
prezenţa în locul unde se săvîrşeşte liturghia a devenit un loc de „spectacol". 
De atunci şi pînă în zilele noastre, a fi credincios presupunea să priveşti la 
ritualul bisericii ca la un spectacol şi să fiu văzut la acesta...să mergi la „ o 
priveală " pentru a fi privit, pentru a sta sub „privirea oamenilor ".* 

A r h i t e c t u r a şi a r t a b izant ină. Este vorba mai exact de arhitectura bizan
tină a lăcaşelor de cult care încep să fie o copie a Templului iudaic şi a func
ţiunilor lui. Astfel, bisericile sunt împărţite în trei părţi distincte: pronaosul 
- rezervat catehumenilor şi penitenţilor; naosul - unde se desfăşurau sluj
bele, şi altarul - în care intrau numai preoţii. Naosul este despărţit de altar 
prin iconostas, care are trei uşi, cea din mijloc fiind „uşa împărătească" sau 
„uşa raiului". Misticismul simbolizat este deplin dacă ţinem seama de faptul 
că în săptămîna Pastel ui aceasta rămîne deschisă, explicaţia fund aceea că 
Mîntuitorul înviat dintre cei morţi a deschis uşa raiului. 

Din perspectiva biblică, această practică pare mai degrabă o reeditare a 
ruperii perdelei din Templu, la moartea Domnului: Isus a strigat iarăşi cu 
glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a 
rupt în două. de sus pînă jos (Matei 27:50-5 la). Explicaţia acestei ruperi a 
perdelei este aceea că intrarea la Dumnezeu este liberă datorită morţii lui 
Cristos, Mielul lui Dumnezeu, care a făcut ispăşire cu sîngele Său pentru pă
catele oamenilor. Oricine are de atunci intrare liberă la Dumnezeu prin jert
fa lui Cristos. înainte de moartea Mîntuitorului în prezenţa iui Dumnezeu, 
adică în Sfînta Sfintelor din Templu, nu avea voie să intre decît marele preot 
o singură dată pe an. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată 
pe an, şi nu fără sînge pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păca
tele din neştiinţă ale norodului. Prin aceasta, Duhul .Sfînt arăta că drumul 
în Loculpreasfînt nu era încă deschis cîtă vreme sta în picioare cortul din
tîi (Evrei 9:7-8). Acel drum spre Dumnezeu, deschis prin Cristos, rămîne 
deschis o dată pentru totdeauna, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare 
slobodă în Locul preasfînt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschi
s-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său (Evrei 10:19-20), şi nu 
numai în săptămîna Paştelui, cum sugerează practica liturghiei bizantine. 

Teologia b i z a n t i n ă . A treilea particularitate majoră este dată de înclinaţia 
teologiei bizantine spre misticismul oriental promovat de călugării asceţi, 
care se vor bucura de o autoritate şi influenţă mult prea mare pentru nişte 
credincioşi rupţi de realitatea lumii în care trăiau. Influenţa călugărilor asceţi 
explică atît misticismul ortodox, cît şi lipsa dimensiunii practice în viaţa co
tidiană a credinciosului simplu. Totul se rezumă la vorbe şi ritual. încă din 
secolul al V-lea, structura ierarhică era clar definită, iar titulatura de „Bise
rică" se referea deja la ierarhia preoţească şi cei ce o conduceau. Prin ei. 
Biserica îşi asuma un rol şi nişte responsabilităţi pe care Dumnezeu nu i 
le-a dat. 

Ident i f icarea ce s tatul . în Răsărit, Biserica continuă să-şi menţină şi 
să-şi întărească poziţia tocmai pentru că devenea un aliat din ce în ce mai 
mare al puterii imperiale.* Colaboraţionismul bisericesc cu statul secular, 
după declararea creştinismului ca religie de stat, a atins în spaţiul ortodox un 
asemenea nivel, încît se poate vorbi despre Biserică ca despre un departa
ment sau o anexă a statului. Politica religioasă a lui Constantin cel Mare l-a 
pus în postura de a avea în mîinile sale toate forţele religioase a imperiului, 
creştine sau păgîne, spre a le folosi în scopurile sale politice. Se poate spune 
că Biserica a devenit unealta politicului, fapt deosebit de grav dacă avem în 
vedere că ea trebuia să slujească împărăţiei lui Dumnezeu şi scopului Său. 
Preoţii nu aveau un alt interes decît al lor. Aceasta reiese în cel mai clar mod 
şi din cele scrise de Eliade: Dar cea mai originală revalorizare a moştenirii 
păgîne a fost atribuirea titlului de Christus Domini, „Uns al Domnului". 
Regele devine astfel inviolabil; orice complot împotriva persoanei sale este 
socotit un sacrilegiu. De acum înainte, prestigiul religios al Suveranului nu 
mai derivă din originea sa divină, ci din încoronarea sa, care îl proclamă 
„Unsul lui Dumnezeu". Ceea ce implică supunerea suveranului faţă de 
episcop.** 

împăratul lustinian devine căpetenia civilă a Bisericii, aşa cum înainte de 
creştinism împăratul roman era supranumit Ponţi tex Maximus, adică „mare
le preot". De altfel, între anii 884-886 este recunoscut prin lege dreptul 
împăratului bizantin de Pontifex Maximus al Bisericii, idee care este nebi
blică, deoarece Scriptura spune că Isus Cristos este Marele Preot al Bisericii. 
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care 
S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri Dar Cris
tos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela 
mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este făcut de mîini, adică nu este din 
zidirea aceasta (Evrei 8:1; 9:11). Acest exces de zel din partea clericilor este 
răsplătit pe măsură de puterea politică: Toţi episcopii devin demnitari de 
stat, în sensul că primesc o poziţie de reprezentanţi direcţi ai împăratului, 
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na le sau zonale de a fi autonome. Uneori, aberanta nesocotire a dreptului de 
autocefalie a mers pînă acolo că unele Biserici naţionale au fost declarate 
schismatice, cum este cazul bulgarilor. Pentru exemplificare, amintesc doar 
cîteva situaţii: 
- în 1019, împăratul bizantin desfiinţează prima patriarhie bulgară. 

în 1766, Patriarhia ecumenică de la Constantinopol desfiinţează patriarhia 
sîrbă. 

- în 1833, Biserica Greciei se declară autocefală, dar Patriarhia ecumenică 
de la Constantinopol nu a recunoscut această autocefalie decît în 1850. 
Biserica Ortodoxă a Greciei nu a fost niciodată recunoscută ca Patriarhie. 

~ în 1882, Patriarhia ecumenică de la Constantinopol nu recunoaşte noua 
patriarhie a Bulgariei reînfiinţată şi o declară „schismatică". 

- Patriarhia Georgiei are şi ea o istorie aparte. în 1053, Patriarhia Georgiei, 
care nu era sub jurisdicţia Constantinopolului, devine autocefală, pentru 
ca în 1817, după intrarea sub autoritatea ruşilor, să fie arondată Patriarhiei 
de la Moscova. în 1918, Patriarhia Georgiei devine din nou autonomă, dar 
(culmea!) Moscova nu-i mai recunoaşte statutul de patriarhie decît după 
al II-lea război mondial. 

- Ortodocşii din zona Kareliei (Finlanda) s-au constituit în biserică indepen
dentă de Moscova în anul 1918. Patriarhia ecumenică de la Constantino
pol, fiind în dispută pentru întîietate cu Patriarhia Moscovei, a recunoscut 
această autocefalie şi a. conferit finlandezilor rangul de arhiepiscopie. Pa
triarhia Moscovei nu a recunoscut această arhiepiscopie decît în anul 
1958. La fel se întîmplă şi în anii 2000, cînd Moscova nu recunoaşte Mi
tropolia Basarabiei, pentru ca şi pe viitor aceasta să aparţină tot Mosco
vei. 

- De consemnat sunt şi drepturile la autonomie pe care patriarhul Moscovei 
„le-a acordat" Bisericii Ortodoxe Ruse din America în 1970 şi indirect 
Bisericii Ortodoxe din Japonia, care „aparţinea" celei din America. 
Acest j o c de-a desfiinţarea sau recunoaşterea autocefaliei este ca o joacă 

copilărească de-a autocefalia. O Biserică există oare sau nu există în funcţie 
de recunoaşterea cuiva? Identitatea unui grup de credincioşi creştini nu este 
dată de recunoaşterea celor care se consideră „mai mar i " şi „preafericiţi", 
deşi înaintea lui Dumnezeu ei nu sunt mai mari, ci de prezenţa lui Cristos cel 
înviat. Mîntuitorul a spus; Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 
Numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei 18:20). Biserica este a iui 
Cristos, nu a patriarhilor, iar Mîntuitorul recunoaşte identitatea unui grup 
prin prezenţa Sa în mijlocul celor care se adună în Numele Lui. Mîntuitorul 
nu condiţionează prezenţa Sa de aceea a vreunui episcop sau a unei ierarhii 
fabricate de preoţi, cum spun clericii: Caracterul autocefal al bisericii loca
le se exprimă cel mai bine în adunarea euharistică, deoarece ea posedă 

nesupuşi celorlalţi demnitari de stal* adică cei mai privilegiat statut posi
bil! 

Aceste exemple nu fac altceva decît să arate faptul că Biserica şi-a pier
dut scopul existenţei sale fiind supusă în totalitate stăpînirii politice de dra
gul poziţiei, puterii sau al averilor ia care tînjeau ierarhii ortodocşi. în ce pri
veşte starea credinciosului simplu, nimic nu se schimba în afara impozitelor 
şi taxelor bisericeşti pe care trebuia să ie plătească. Viaţa religioasă a omu
lui simplu nu a cunoscut o schimbare profundă şi fiecare îşi păstra cu rigu
rozitate ritualurile şi practicile strămoşeşti păgîne fără ca preoţii să încerce 
a-i învăţa noţiunile elementare ale credinţei creştine. „încreştinările" diferi
telor practici sau obiceiuri au continuat şi s-au diferenţiat de la stat la stat şi 
dc la zonă la zonă. 

P r o b l e m a autocefa l ie i în o r t o d o x i e 

Autocefal, autocefalie, sunt termeni care definesc conducerea autonomă 
şi de sine stătătoare în cazul unei biserici locale, zonale sau naţionale. Altfel 
spus, independenţa unei biserici locale de a se autoguverna şi a se autogos-
podări fie în conformitate cu principiile lui Dumnezeu, fie cu cele ale Tradi
ţiei bisericeşti. 

Problema autocefaliei în ortodoxie nu este o problemă legată de autono
mia vreunei biserici locale, ci de cea a recunoaşterii bisericilor naţionale sau 
zonale. în ortodoxie, autocefalia este o problemă de control, influenţă şi in
teres şi este una artificial creată, ca majoritatea altor probleme de acest gen. 
Cu toate că, aşa cum aminteam în prima parte a cărţii, se recunoaşte că ide
ea de autocefalie este constitutivă bisericii locale, deoarece aceasta repre
zintă poporul lui Dumnezeu (laos) adunai într-un anumit loc, preoţii orto
docşi leagă artificial această autocefalie de structurile ierarhice şi de episcop 
ca fiind elementele care dau identitate bisericii locale, ceea ce este nebiblic 
şi anormal. 

Am arătat că la începutul creştinismului fiecare biserică era autocefală 
(independentă), ceea ce şi clericii ortodocşi recunosc: In perioada apostoli
că şi postapostolică, comunităţile locale şi-au păstrat intactă această con
stituţie eclezială.** Abia după cîteva secole, cînd teritoriile creştine au fost 
împărţite între cele cinci patriarhii mai importante, autocefalia a fost submi
nată, iar conceptul de autocefalie a devenit unul teoretic, folosit în propagan
da naţionalistă contra catolicilor care depind de Roma, sau cu referire la cul
tele evanghelice, despre care preoţii spun că îşi au centrul în Statele Unite. 
In realitate, doar bisericile evanghelice sunt cu adevărat autocefale. 

Timp de secole, Patriarhia ecumenică de la Constantinopol, apoi şi cea de 
la Moscova, s-a opus cu vehemenţă diverselor tentative ale Bisericilor naţio-
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acea structură eclezială fără de care nu există biserica. * (!) 

Faptul că problema autocefaliei în ortodoxie este una însufleţită doar de 
influenţa şi de interesul de a controla pîrghiile ecleziastice este clar demon
strat de exemplele de mai sus. Această chestiune devine mult mai categorică 
dacă ne gîndim că în sfera creştinismului ortodox era stăpînirea turcească, 
iar ortodoxia trebuia să fie cu atît mai unită. Ce interes a primat cînd turcii 
musulmani au recunoscut o patriarhie ortodoxă, iar Patriarhia ecumenică de 
la Constantinopol, „ inima" ortodoxiei de atunci, nu a recunoscut-o? Ce inte
res a primat ori de cîte ori Patriarhia ecumenică dc la Constantinopol a des
fiinţat patriarhii pe criterii arbitrare, deşi acestea existau cu îngăduinţa tur
cilor păgîni? in aceste situaţii nu a primat în nici un caz cauza creştinismu
lui ortodox, ci interesele pămînteşti ale ierarhilor. 

Şi în cazul Bisericii Ortodoxe Române lucrurile stau la fel. Bisericii Orto
doxe Române nu i s-a recunoscut dreptul la autocefalie decît în 1925. Despre 
această problemă, fostul mitropolit al Olteniei Nestor Vornicescu, evocînd 
vechimea Bisericii Ortodoxe Române, îşi exprima nemulţumirea scriind: Bi
serica Ortodoxă Româna, ar fi fost cu atît mai îndreptăţită să i se recunoască 
această supremă treaptă bisericească.** 

Dincolo de orice speculaţie, trebuie spus faptul că Patriarhia ecumenică 
de la Constantinopol era şi funcţiona sub directa stăpînire a sultanului. Aces
ta numea Patriarhul după aceleaşi criterii după care numea sau recunoştea şi 
domnitorii ţărilor române: fidelitate şi supunere. Această stare de lucruri ne 
pune în postura de a recunoaşte că deşi Ţările Române nu au fost paşalîc tur
cesc, prin faptul că turcii numeau atît domnitorii ţărilor române, cît şi patri
arhii, iar Biserica românească era sub jurisdicţia Constantinopolului, con
trolul turcesc asupra societăţii româneşti se manifesta indirect la ambele ni
veluri. 

Menţinerea s p i r i t u l u i m e d i e v a l 

lntrucît Imperiul Bizantin a folosit Biserica ca un departament al său, iar 
episcopii erau consideraţi demnitari ai statului, s-au pus bazele ideologiei de 
parteneriat biserică-stat. Acest sistem s-a extins în toate locurile în care or
todoxia era declarată ca religie a poporului, fapt recunoscut de altfel. în vo
ievodatele româneşti, ca şi în cele slave, relaţia dintre biserică şi stat a luat 
înfăţişarea celei din Imperiul Bizantin: Ierarhii şi stareţii aveau peste tot 
aceeaşi poziţie ca şi în Bizanţ, adică întruneau pe lîngă calitatea de demni
tari bisericeşti şi pe aceea de demnitari politici şi de sen lori feudali. * * * 

Urmarea unei astfel de situaţii a dus la o situaţie aberantă, şi anume la 
confundarea celor două dimensiuni: cea cerească şi cea pămîntească. Cu 
toate că Dumnezeu nu a chemat Biserica să guverneze lumea, ci să predice 

« Ion Bria, op. cit., p. 43. 
*' Nestor Vornicescu, op. cit., p. 507. 
*** Floca, o/j. cil.,p. 305 
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Evanghelia mîntuirii, ierarhii şi-au luat singuri acest drept, contopind ide
alurile lor personale cu Biserica. Dumnezeu Şi-a chemat slujitorii să fie slu
jitori ai Săi pentru oamenii din biserică (adunare), nu să fie demnitari şi se
niori feudali! Pentru puterea politică era un mare avantaj să poată dispune 
de masele populare prin intermediul Bisericii şi să exploateze evlavia popu
lară. De aceea se afirmă astfel: Chestiunile religioase s-au împletit mereu cu 
acelea ale vieţii de stat şi naţionale, mergînd pînă la identificarea interese
lor naţionale cu cele bisericeşti şi invers* Aşa s-a dezvoltat ideea că Biseri
ca face posibilă existenţa statului şi că numai fiind ortodox eşti un adevărat 
cetăţean al statului. De foarte multe ori, ierarhii ortodocşi şi-au atribuit 
merite în păstrarea valorilor culturii şi civilizaţiei popoarelor respective. 
Aceste situaţii, specifice societăţii medievale, nu au permis oamenilor să se 
apropie de adevăr. 

Prin prerogativele de stăpîni pe care le-au avut atît în Imperiul Bizantin şi 
în ţările autonome, cît şi în cadrul Imperiului Otoman, ierarhii au dezvoltat, 
pentru protecţia clerului, un principiu original ortodox de „stat în stat", pe 
care îl aplică şi în zilele noastre, după cum se şi recunoaşte: Relaţiile dintre 
Biserică şi Stat în orînduirea feudală au supravieţuit feudalismului şi s-au 
păstrat pînă aproape de zilele noastre.** Originalitatea acestui principiu 
ortodox este dată de faptul că clericii pot beneficia de bunurile statului, dar 
nu dau socoteală nimănui, deoarece Biserica este „autonomă". Totuşi, acest 
principiu nu se aplică decît clericilor. Un preot dispune de toate bunurile 
parohiei şi nu poate fi tras la răspundere de către organele statului, deoarece 
sunt probleme „interne" ale Bisericii, dar acelaşi lucru nu se mai aplică cre
dinciosului simplu. Pe el îl cercetează organele de anchetă, deşi are, teore
tic, acelaşi drept asupra bunurilor parohiei ca şi preotul. Nu se poate ca un 
cetăţean ai statului, mă refer Ia cler, să fie avantajat de credinţa sa, iar celă
lalt, enoriaşul, deşi are aceeaşi credinţă, să nu mai fie avantajat, in aceasta 
constă originalitatea acestui principiu. 

în realitate, deşi au fost demnitari ai statului şi se bucură şi azi de multe 
avantaje ale funcţiei bisericeşti, deşi sunt susţinuţi financiar de la bugetul 
statului, preoţii reclamă dreptul de „neamestec" al statului în treburile Bise
ricii. Acest principiu al neamestecului în treburile Bisericii ar trebui să deter
mine separarea în toate sferele de activitate. Nu se poate primi sprijin finan
ciar din banii publici ai cetăţenilor, dar atunci cînd este vorba de controlul 
cheltuielilor banilor alocaţi de la buget să se invoce tară ruşine principiul 
autonomiei şi al neamestecului în treburile Bisericii. Nu se poate ca princi
piul să funcţioneze numai cînd este vorba de a ascunde fraude, furturi şi de
lapidări ale feţelor bisericeşti. Biserica este potrivit Noului Testament o 
organizare voluntară a celor care cred în Isus Cristos ca Fiu al lui Dum-
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nezeu, ca Domn şi Mîntuitor, ca unică cale de acces Ia Dumnezeu. Biserica 
nu înseamnă clericii care îşi cer drepturile şi care reclamă stăpînirea asupra 
sufletelor oamenilor, ci adunarea credincioşilor care o compun. Conform 
spiritului de autocefalie, biserica nu trebuie să primească finanţe de la buge
tul statului. Biserica nu aparţine statului. Bugetul statului aparţine cetăţe
nilor indiferent de credinţa, cultul sau religia lor, deoarece ei constituie sta
tui. Biserica este asocierea voluntară a oamenilor pe baza a ceea ce cred ei, 
nu pe baza cetăţeniei lor. A finanţa un cult sau o biserică de la bugetul sta
tului înseamnă a lua din contribuţia celorlalţi cetăţeni de alte religii sau con
fesiuni. Dacă însă biserica este finanţată de stat, ea este un departament al 
statului, care slujeşte statul şi nu pe Dumnezeu în folosul credinciosului, iar 
ideea cie neamestec al statului în treburile bisericii nu-şi mai are rostul, 
deoarece acea biserică este a statului, nu a lui Cristos! 

R e s p i n g e r e a Sibertăţii de gîiîdire, conşt i inţă şi c r e d i n ţ ă . Dreptul de a 
dispune de sufletele oamenilor născuţi în spaţiul declarat ortodox este tot o 
reminiscenţă a gîndirii medievale pe care au promovat-o aceşti clerici. Nu
mai în societatea medievală omul nu avea dreptul şi libertatea de gîndire, 
conştiinţă şi credinţă. în Evul Mediu i se spunea omului ce este el: catolic, 
protestant, ortodox sau musulman, fără ca el să poată decide în ce-I priveşte 
sau să spună ceva. Trist este că la noi se menţine şi în anul 2003 acest spi
rit al societăţii medievale, sub puternicul impuls a! clericilor, iar Biserica' 
Ortodoxă încă socoteşte că cei născuţi în ţările declarate ortodoxe aparţin 
Bisericii. Aceasta nu este o gîndire creştină! 

Potrivit acestei opinii, omul nu are dreptul de a-şi aiege ce să creadă sau 
ce să nu creadă. El este un simplu pion fără personalitate, de vreme ce nu 
este întrebat nimic. A refuza omului dreptul de a şti, de a-şi alege credinţa în 
cunoştinţă de cauză este spiritul medieval menţinut de Ierarhi care, dincolo 
de vorbele frumoase, îşi conservă drepturile de stăpîni spirituali. Biserica 
Ortodoxă respinge orice altă formă de credinţă creştină, afirmînd, în cel mai 
pur spirit sectar, că este singura credinţă adevărată. 

Credinţa creştină apostolică nu este un ritual pe care să-î îmbrăţişezi fără 
să-ţi afecteze personalitatea, valorile sau gîndirea. Credinţa creştină apos
tolică este credinţa în Persoana lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Expresia 
credinţei creştine autentice este viaţa trăită în ascultare de Cristos, adică în 
conformitate cu învăţătura Lui. Aici nu se pune problema de ceea ce a hotărît 
Biserica, ci de ceea ce a spus Dumnezeu prin Cuvîntul Său. în consecinţă, 
credinţa creştină autentică este în Isus Cristos şi valorile promovate de învă
ţătura Sa. A fi creştin are de-a face cu acceptarea sau respingerea Persoanei 
lui Isus Cristos şi implicit a Valorilor Sale. Aceasta nu se rezumă la a spune 
„ d a " sau „nu" ; „cred" sau „nu cred", ci la a le accepta trăindu-le sau a le res
pinge netrăind în conformitate cu ele. Cine iubeşte poporul român nu poate 
rămîne indiferent şi nici nu poate accepta la nesfîrşit „poezia naţionalistă" a 

unor ierarhi. Cîtă vreme poporul nostru nu va citi singur ce scrie în Cuvîntul 
lui Dumnezeu va crede doar ceea ce i se spune. 

Trist este că ierarhii ortodocşi şi o bună parte a intelectualităţii consideră 
că a căuta adevărul în Scriptură şi adevăratele valori creştine este o rătăcire, 
iar promovarea adevărului Sfintei Scripturi şi învăţarea oamenilor în pri
vinţa adevărului lui Dumnezeu sunt considerate prozelitism. Dar ce şanse 
mai poate avea un popor ţinut într-o stare de întuneric spiritual de a se redre
sa, de a trăi cu Dumnezeu, dacă ceea ce spune Dumnezeu este ascuns? 

Rezistenţa la R e f o r m ă 
Nu putem vorbi despre o Renaştere în Răsăritul Europei. în spaţiul orto

dox, renaşterea intelectuală s-a produs mult mai tîrziu, în secolul al X V111-
lea, şi cu un impact mult mai mic. Specificul societăţii ortodoxe s-a menţi
nut unul feuda! moşieresc pînă la mijlocul secolului al XlX-lea. în ce priveş
te reforma religioasă, ea nu s-a putut produce din multe cauze. Amintesc 
doar cîteva: 
- Nu s-au înfiinţat şcoli şi universităţi care să ridice nivelul intelectual al 

poporului, cu excepţia şcolilor mănăstireşti, unde învăţau numai copiii 
preoţilor şi ai moşierilor. In spaţiul ortodox se poate vorbi de extinderea 
învăţămîntul universitar abia în secolul al XVIlI-Iea, cu aproape 400 de 
ani mai tîrziu decît în Apus. 

- Nu exista ştiinţă de carte. Acest lucru nu a permis oamenilor să se infor
meze asupra multor invenţii şi descoperiri. In ce priveşte creştinismul, oa
menii nu au putut compara Biserica din vremea lor cu Biserica apostolilor 
aşa cum o arată Noul Testament, datorită faptului că numai preoţii ştiau 
carte. 

- Nu s-au dezvoltat decît foarte tîrziu relaţiile de producţie capitaliste care 
să permită oamenilor să-şi depăşească condiţia socială prin muncă, aşa 
cum se întîmplă în vest. Foarte rar scăpau copiii de ţăran de mediul satu
lui. 

- Spaţiul era în mare parte sub control turcesc (Grecia, Balcanii, Asia Mi
că), iar societatea turcă era prin excelenţă una feudală. Unde nu stăpîneau 
turcii (Rusia, România, Armenia) s-a menţinut acelaşi climat feudal (mo
şieresc) pînă la începutul secolului al XX-lea, din cauza marilor boieri şi 
din lipsa industriei. 

- Identificarea Bisericii cu statul. Interesele clericilor şi cele ale puterii po
litice erau susţinute de această relaţie. Utopia unui „stat creştin" este ba
zată ori pe interpretarea eronată a ideii de „domnie a lui Cristos", ori pe 
pămînteasca idee de stăpînire a Bisericii în virtutea faptului că este agen
tul lui Dumnezeu în lume. 
Din punct de vedere teologic, lucrurile au fost tranşate încă din secolul al 

XlV-lea. Varlaam, un grec cu vederi umaniste, a venit la Constantinopol şi, 
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Primele erezii şi rupturi în sînul creştinismului au fost în spaţiul ortodox 
al creştinismului! Acesta este adevărul istoric, şi aşa spun datele istorice! 
Este cît se poate de clar că împletirea învăţăturii apostolilor cu tot felul de 
practici şi învăţături păgîne sau spiritiste specifice Orientului antic a dus la 
formarea diverselor mişcări şi secte ieşite din ortodoxie. 

Reforma protestantă s-a dorit o încercare de revenire Ia învăţătura Sfintei 
Scripturi şi nu a avut la bază vreo erezie, aşa cum s-a întîmplat cu multe Bi
serici Ortodoxe. Reforma protestantă nici nu a dorit la început ruptura în sî
nul creştinismului, ci a dorit curăţarea creştinismului de toate păgînismele 
încreştinate care se regăsesc în proporţie de 9 5 % şi în ortodoxie. Ruptura 
s-a produs abia atunci cînd s-a constatat că preoţii şi episcopii nu vor renunţa 
pentru nimic în lume la poziţia lor şi că nu exista nici o şansă de a se reali
za curăţarea din interior. In acest sens, da, ortodoxia nu a cunoscut nici refor
ma şi nici ruptura, dar a rămas pe mai departe păgînă în practica ei. Pentru 
edificare voi enumera principalele erezii teologice care au apărut în spaţiul 
ortodox şi care au produs rupturi în sînul ortodoxiei: 

- Marcionismul, erezie gnostică apărută în sec. II în Asia Mică 
- Montanismul, controversă apărută în sec. II tot în Asia Mică 
- Maniheismul, erezie gnostică apărută în sec. III în Persia 
- Arianismul, erezie teologică apărută în sec. IV în Egipt 
- Mesalianismul, erezie teologică apărută în sec. IV în Siria 
- Monofizismul, erezie teologică apărută în sec. IV în Constantinopol 
- Apolinarianismul, erezie teologică apărută în sec. IV în Asia Mică 
- Nestorianismul, erezie teologică apărută în sec. V în Constantinopol 
- Aftarodochetismul, erezie teologică apărută în sec. VI în Asia Mică 
- Teoparsismul, erezie teologică apărută în sec. VI în Constantinopol 
- Bogomilismul, erezie teologică apărută în sec. IX 
Toate aceste erezii şi controverse au dat naştere mai multor secte şi gru

puri eretice de sorginte ortodoxă. Cu toată încercarea disperată a împăraţilor 
bizantini şi a Patriarhului Ecumenic reprimarea acestora nu s-a putut realiza 
pe deplin. Multe dintre acestea, sau reminiscenţe ale acestora, se regăsesc 
chiar şi în zilele noaste în spaţiul geografic în care au apărut. 

O schiţă a ortodoxiei păstrînd specificul fiecăreia este utilă, însă trebuie 
specificat că ceea ce este comun acestor biserici e numele şi temelia, în rest 
întîlnim diferenţe semnificative atît în sensul doctrinar al teologiei, cît şi în 
cel al practicii credinţei. Totuşi, ele sunt incluse de către Dicţionarul Orto
dox în rîndul Bisericilor Ortodoxe. în urma schimbărilor care au avut loc 
s-au cristalizat, în funcţie de rit, trei mari ramuri: 

cu acordul împăratului, a încercat o reconciliere a bisericilor. După mai 
multe întîlniri cu călugării isihaşti asceţi, a combătut misticismul şi predis
poziţia spre viziunile lor mistice. în apărarea lor s-a ridicat Grigorie de Pa la
ma, care a realizat o împletire între misticism şi teologia bizantină, ampli-
fîcînd importanţa tainelor. Cîştigînd bunăvoinţa împăratului bizantin, a fost 
acceptat acest misticism al isihasmului, iar tendinţa de a reveni la o teologie 
mai raţională a fost abandonată. Avînd un control total asupra societăţii, Bi
serica a îndepărtat elenismul şi influenţa umanismului. Eliade spune': „Re
naşterea" elenismului, cu exaltarea filozofiei platoniciene, n-a avut urmări; 
altfel spus, Bizanţul şi ţările ortodoxe nu au cunoscut umanismul. Unii au
tori consideră că graţie dublei victorii a lui Palama - împotriva ockhamis-
mulul lui Varlaam şi împotriva filozofiei greceşti - ortodoxia n-a dat loc nici 
unei mişcări de reformă.* Părerea multor cărturari şi savanţi este aceea că, 
prin adoptarea teologiei lui Palama, preoţii ortodocşi au întors spatele Refor
mei, fapt care a reuşit datorită contopirii stat-biserică. Prin aceasta, totali
tarismul clerical s-a manifestat în toate sferele de activitate. Totodată, victo
ria misticismului isihasmic a deschis larg uşa asocierii ortodoxiei cu spiritis
mul şi a făcut inutilă delimitarea făcută în mod categoric de apostoli în se
colul I. 

M i t u l unităţ i i lumii ortodoxe 

Una dintre cele mai des invocate minciuni din ultimul t imp de către ier
arhii ortodocşi este aceea a unităţii lumii ortodoxe. Formula folosită în ge
neral este: „Biserica Ortodoxă este singura Biserică adevărată, deoarece a 
păstrat neschimbată 'învăţătura Mîntuitorului şi nu a cunoscut nici o ruptură 
sau schismă care să-i afecteze unitatea". Cei ce folosesc asemenea argument 
uită că însăşi Biserica Ortodoxă este „produsul" unei rupturi care nu s-a da
torat fidelităţii faţă de adevăr, ci luptei pentru putere, control şi supremaţie. 
Nu se poate vorbi de păstrarea neschimbată a învăţăturii Mîntuitorului, de 
vreme ce Biserica Ortodoxă este expresia Tradiţiei bisericeşti şi nu a Cuvîn
tului Iui Dumnezeu. Deoarece timp de o mie de ani a fost una cu Biserica 
Catolică în ceea ce priveşte adoptarea şi „încreştinarea" practicilor păgîne. 
clericii ortodocşi nu pot evoca acest element al păstrării neschimbate a învă
ţăturii Mîntuitorului. 

Adevărul este altul şi de această dată. Argumentul unităţii este totdeauna 
adus cînd este vorba de reforma religioasă. Rostul acestui mit este de a crea 
oamenilor impresia că, de vreme ce nu a existat nici o schismă sau ruptură 
în sînul ortodoxiei, aceasta trebuie să fie Biserica adevărată.. . Din păcate, 
datorită necunoaşterii adevărului istoric, acest raţionament funcţionează, de
şi totul este o minciună. 
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Biserica O r t o d o x ă 

Biserici Ortodoxe Biserici Ortodoxe Biserici Ortodoxe 
de rit bizantin de rit oriental slavone de rit vechi 

începînd cu sec. IV începînd cu 431 începînd cu sec. XV 

Fiecare dintre acestea îşi are specificul ei, deşi în cazul unora avem de-a 
face cu un amalgam bizantino-slavon. 

Bisericile ortodoxe de rit bizantin sunt considerate a fi „ in ima" ortodo
xiei clasice, deoarece Constantinopolul era capitala Imperiului Bizantin, iar 
Patriarhia Ecumenică revendica egalitatea cu Papalitatea din Roma. Speci
ficul bizantin a fost considerat o marcă a ortodoxiei clasice. Pînă la primele 
rupturi din anul 431, toate Bisericile Ortodoxe aparţineau jurisdicţiei Con-
stantinopohilui, apoi bizantinismului, care s-a dezvoltat mai tîrziu. 

Bisericile ortodoxe de r i t oriental sunt cele care s-au rupt primele din sî
nul ortodoxiei, în anul 4 3 1 . Ele sunt biserici ortodoxe cu adevărat eretice 
(secte) care s-au fondat avînd la temelie fie nestorianismul, fie erezia mono
fizită. Cu toate acestea, ele sunt considerate ortodoxe, adică „drept-credin-
cioase"! Ciudat este faptul că deşi au apărut şi s-au dezvoltat avînd la teme
lie grave erezii, fiind adevărate exemple de secte şi grupuri eretice, clericii 
şi ierarhii ortodocşi, ori de cîte ori discută despre secte şi grupuri eretice, nu 
le amintesc pe acestea, ci fac doar aluzii tendenţioase atît la Bisericile Pro
testante, cît şi la cele Evanghelice, cu toate că acestea nu au la temelie nici 
una dintre ereziile sau controversele care au lovit creştinismul! Cum este po
sibil să numeşti sectă şi eretică o Biserică, sau o grupare religioasă, care are 
aceeaşi învăţătură despre Dumnezeu, despre Isus Cristos, despre Sfînta Trei
me, sau despre Duhul Sfînt, doar fiindcă nu acceptă elementele păgîne „în
creştinate"? Greu de dat un răspuns care să aibă adevărul la temelie şi să nu 
se recunoască necesitatea Reformei. Aceasta ar fi însă o recunoaştere impli
cită a faptului că şi ortodoxia are nevoie de Reformă, întrucît toate ereziile 
teologice demascate de Reforma religioasă se regăsesc şi azi în învăţătura 
preoţilor ortodocşi. 

Anul 431 a însemnat apariţia acestor biserici orientale şi în mod specific 
a Bisericii Ortodoxe Siriene. în anul 451 s-a desprins Biserica Ortodoxă 
Greacă Jvlelkită. în anul 520 se desprinde Biserica Ortodoxă Armeană Apos
tolică, în anul 542 se rupe şi ia fiinţă Biserica Ortodoxă Egipteană coptă, 
pentru ca în secolul a! VUI-lea Biserica Ortodoxă a Etiopiei să se rupă defi
nitiv de Imperiul Bizantin. Avînd în vedere aceste evenimente, este greu să 
mai credem în mitul unităţii lumii ortodoxe şi să nu observăm că spaţiul 
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ortodox s-a dovedit a fi o adevărată pepinieră de secte şi mişcări eretice. 
Bisericile ortodoxe de rit slavon. Sunt bisericile slave care şi-au conso

lidat specificul în special după căderea Constantinopolului, cînd Moscova 
s-a numit „a treia R o m ă " şi a revendicat la un moment dat supremaţia în lu
mea ortodoxă. Ele au constituit totdeauna o concurenţă, aproape totdeauna 
distructivă, pentru bisericile care aveau ritul bizantin. 

M i t u l „ L u m i n i i Sf inte" de la Ierusal im 
De departe, cea mai mare „minune" a ortodoxiei este „Lumina Sfînta" de 

la Ierusalim. Legenda „Luminii Sfinte" care apare la Ierusalim în Biserica 
Sfîntului Mormînt este un alt exemplu de manipulare religioasă practicată de 
preoţii şi ierarhii ortodocşi. Privit din perspectiva luptei pentru întîietate du
să cu Biserica Catolică, este vorba de aceleaşi încercări disperate de a găsi 
elemente unice care să facă ortodoxia cît mai credibilă, în ciuda decăderii 
morale a slujitorilor săi. Fraza care spune că acea lumină apare „numai în 
Biserica Ortodoxă" arată dorinţa de a accentua „unicitatea". 

în cursul istoriei, ori de cîte ori una dintre cele două Biserici surori a emis 
pretenţia de „unicitate" prin minuni, obiecte „sfinte" sau relicve, replica din 
partea celeilalte nu s-a lăsat prea mult aşteptată. Apariţia „sfintei cruci", a 
„giulgiului de la Torino", a „casei lui Petru", a „cinstitului lanţ al sfîntului 
apostol Petru, a brîului Maicii Domnului sau a „suliţei sfinte", etc. şi a mul
tor altor lucruri de acest gen confirmă încercările de impunere a supremaţiei 
prin astfel de mijloace. Păstrînd proporţiile, atît clericii catolici, cît şi cei 
ortodocşi au fost din punct de vedere moral la fel de decăzuţi de-a lungul 
secolelor. Figurile reprezentative ale catolicismului sau ale ortodoxiei sunt 
doar cei care şi-au trăit viaţa de credinţă aşa cum trebuie să o trăiască un 
creştin adevărat, însă dimensiunea reală a catolicismului sau a ortodoxiei nu 
este dată de aceştia, ci de majoritatea slujitorilor şi de credincioşii de rînd. 
Cei clintii au mers pe urmele Mîntuitorului, au învăţat de la El, au trăit în
văţătura Lui şi L-au slujit cu viaţa lor, însă marea majoritate al clericilor şi 
ierarhilor s-au slujit pe ei înşişi. Cunoscînd starea morală a preoţilor şi ierar
hilor, zugrăvită în parte şi pe aceste pagini, este imposibil să crezi că lumi
na apare „numai în Biserica Ortodoxă" datorită vredniciei acestora. 

Puţini oameni iau în calcul realitatea istorică a unor fapte care au avut loc 
şi care într-o formă sau alta infirmă multe dintre evenimentele, minunile sau 
manifestările supranaturale vehiculate în zilele noastre. La fel stau lucrurile 
şi în cazul „luminii sfinte" de la Ierusalim. Există Biserica Sfîntului Mor
mînt de la Ierusalim, dar locul unde a fost ridicată nu a fost indicat de cerce
tările arheologice, ci de Tradiţia bisericească. Arheologii nu au putut şi nu 
pot să-şi spună cu adevărat opinia, deoarece ei nu au posibilitatea să facă să
pături. Există o „Via Dolorosa" în Ierusalim, dar nimeni nu este sigur că pe 
acolo ar fi trecut paşii Mîntuitorului. Există „Sfîntul Mormînt" , dar nimeni 
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nu poate garanta că este cel adevărat. Există „Sfîntă Cruce" pe care ar fi fost 
crucificat Domnul Isus, dar nimeni nu poate garanta că este cea reală. în se
colul I an fost crucificaţi mii de oameni. Numai în perioada asediului Ierusa
limului, numărul celor crucificaţi era atît de mare, încît nu se mai găseau 
cruci pentru ca alţii să fie crucificaţi.* Legenda potrivit căreia a fost identi
ficată prin faptul că a săvîrşit minuni este o mistificare specifică. De fapt, o 
examinare sumară a evenimentelor istorice infirmă aceste pretenţii. 

E v e n i m e n t e istorice. In anul 70 d.Cr., după un asediu de 143 de zile, 
oraşul Ierusalim a fost cucerit de către romani şi transformat în ruine. Po
trivit lui losephus Flavius, mai mult de un milion de oameni au fost ucişi 
(alte surse indică 1.375.000) iar aproximativ 96.000 au fost duşi la R o m a 
pentru a lucra la Coiosseum. Oraşul a rămas o ruină vreme de 65 de ani, 
deoarece evreilor le-a fost interzis accesul în perimetrul fostului oraş. Dis
trugerea Ierusalimului a fost desăvîrşită cu prilejul revoltei din 132-135 
conduse de Simon Bar Kochba, un descendent al casei lui David. Potrivit is
toricului roman Cassius Dio, se pare că revolta a fost determinată de intenţia 
romanilor de a construi un oraş roman pe locul ruinelor Ierusalimului şi, 
ceea ce era mai grav, construcţia unui templu păgîn pe ruinele Templului lui 
Irod.** 

In 135, romanii au început lucrările pentru construcţia unui mic orăşel 
roman numit Aelia Capitolina. în 137, peste Golgota şi locul presupus al 
mormîntului în care fusese pus trupul Domnului, după ce locul a fost nive
lat şi toate mormintele acoperite, s-a construit un templu roman dedicat zei
ţei Venus (după alte surse Jupiter) şi alte clădiri de utilitate publică. Evident 
că aceste noi străzi şi edificii nu au fost făcute după planurile vechi, ci după 
nişte planuri romane, deci pe amplasamente diferite. Evreilor Ii s-a interzis 
să intre în noul oraş sau să locuiască în ruinele vechiului oraş distrus. Inter
dicţia a fost ridicată doar pe vremea împăratului Constantin, deci cu aproape 
200 de ani mai t îrziu.*** Acest amănunt este extrem de important în contex
tul localizării exacte a mormîntului unde a fost aşezat trupul Domnului . Da
că evreii ar fi locuit permanent în zona aceea, s-ar mai fi putut spera ca, din 
tată în fiu, să se păstreze indicaţii asupra unor elemente de localizare. Avînd 
în vedere distrugerea oraşului din anul 70, cît şi cea din timpul revoltei con
duse de Simon Bar Kochba din 132 asociată cu interdicţia evreilor de a se 
apropia de Ierusalim, este aproape imposibil să admitem că identificarea lo
curilor sfinte ar fi una reală. 

Se presupune că Elena, mama împăratului Constantin, ar fi descoperit 
Crucea şi mormîntul Domnului în 326. întrebarea care se pune este: Cum de 
a fost pusă crucea în mormîntul Domnului, de vreme ce nu se spune nicăieri 

acest lucru, şi nici nu se obişnuia în acele vremuri să se pună şi crucea în 
mormînt? Biblia spune că trupul a fost coborît de pe cruce şi aşezat în mor-
mînt. Despre cruce nu se spune nimic, deoarece ea a rămas sus pe dealul 
Golgota. 

Ţinînd seama de evenimentele istorice amintite mai sus, apare o altă pro
blemă. Cum s-a reuşit găsirea mormîntului, dacă el se afla sub templul ro
man? Este greu de crezut că mai întîi s-a distrus templul roman, apoi s-a 
găsit crucea şi mormîntul. Tradiţia spune totuşi că, după descoperirea mor
mîntului şi a „crucii sfinte", templul roman ar fi fost demolat (!) şi s-a con
struit Basilica lui Constantin. Se presupune că deasupra mormîntului a fost 
ridicată o mică clădire circulară numita „Rotonda". De altfel, aşa cum am 
mai amintit, „epocala" descoperire a împărătesei Elena a fost făcută publică 
abia peste o sută şi ceva de ani, deci este clar o făcătură a preoţilor, iar iden
tificarea mormîntului este mai mult decît incertă. 

Revenind ia fenomenul „Luminii Sfinte", trebuie să determinăm cîteva 
elemente. 

Importanţa primei referiri. Cînd se pune problema validităţii unor 
fenomene este mai mult decît indicat să cauţi originile lui şi contextul în care 
a fost „remarcat" pentru prima dată. 
- Prima referire la „lumina sfîntă" se pare că a făcut-o Grigore de Nyssa 

(+394). El a spus că apostolul Petru a văzut pentru prima dată „lumina 
sfîntă" în anul 34. 

- A I doilea „martor" ar fi Teodosie cel Mare (+395), care ar fi vizitat în se
cret (!) Ierusalimul şi Biserica Sfîntului Mormînt. Pe cînd se afla în bise
rică, „lumina sfîntă" a coborît în toate candelele, iar un înger i s-a arătat, 
spunîndu-i că ceea ce vede nu este pentru un om simplu, ci pentru sfintul 
împărat Teodosie. 

- Aceeaşi „lumina sfîntă" pare să fi fost văzută de o pelerină, Silvia de Aqui-
tania. 
Toate mărturiile sunt din aceeaşi perioadă: 385-395. 
Următoarea referire la „lumina sfîntă" se mai face peste aproximativ 400 

de ani de către Ioan Damaschinul, care a spus şi el că apostolul Petru ar fi 
văzut acea lumină. Alte referiri se fac aproape în fiecare secol pînă în se
colul al XI 1-lea, apoi în secolul al XIV-lea şi apoi al XVIII-lea. 

C r e d i b i l i t a t e a surse lor . Al doilea element important în cercetarea unor 
fenomene este dat de credibilitatea surselor de informare. Cu cît sursele de 
informare sunt mai numeroase şi mai demne dc încredere, cu atît se întăreşte 
mărturia. Mărturia unuia cunoscut ca mincinos sau ca unul care exagerează 
nu va fi niciodată credibilă. în ce priveşte afirmaţiile legate de „lumina sfîn
tă", majoritatea acestor date sunt citate din surse ruseşti. Cînd vorbeşti însă 
de surse ortodoxe ruseşti, te afli pe terenul mistificării. Există nenumărate 
afirmaţii venite dinspre „a treia R o m ă " care sunt de-a dreptul aberante. Ma-
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joritatea „martorilor" sunt citaţi din aceeaşi sursă: Krachkovsky î. Y, „Focul 
sfînt". Mai mult de atît, afirmaţiile lui Grigore de Nyssa şi ale Iui îoan Da
ni aşchii i că apostolul Petru ar fi văzut „lumina sfînta" sunt luate ca infaili
bile doar pentru că cei doi sunt socotiţi Părinţi „sfinţi". 

C a l i t a t e a afirmaţiilor. A afirma în jurul anului 400 despre un lucru care 
s-a petrecut cu 350 de ani în urmă şi despre care nu s-a mai afirmat nicio
dată nimic este de-a dreptul hilar. Falsitatea unei astfel de afirmaţii este mai 
mult decît: evidentă. Cînd vorbim însă de Tradiţia bisericească, aceste prac
tici sunt atît de numeroase, încît nimeni nu Ie mai ţine seama. în cazul „lu
minii sfinte" există cîteva curiozităţi evidente care stau în spate. Dacă apos
tolul Petru a văzut acea lumină în anul 34, cum se face că în predicile sale 
relatate în Fapte, deşi vorbeşte despre învierea Domnului, nu face referire la 
un eveniment atît de „minunat"? De ce nu aminteşte nimic în epistolele sale 
scrise ia peste 20-25 de ani de la apariţia luminii? Cum de nici una dintre 
epistolele scrise de ceilalţi apostoli nu aminteşte nimic? Să nu fi povestit 
apostolul Petru şi celorlalţi despre un astfel de eveniment? Dacă nu Se-a po
vestit, de unde ştia cineva Sa peste 350 de ani despre eveniment? Este clar că 
avem de-a face cu o înşelătorie grosolană! 

Pe lîngă cele cîteva mărturii ale celor care au văzut „lumina sfînta", există 
zeci şi sute de mărturii aie celor care au fost în zilele Pastei ui la Ierusalim 
pentru a vedea evenimentul, dar au fost dezamăgiţi de făptui că lumina nu 
s-a arătat! In timpul unei emisiuni dedicate locurilor sfinte de la Ierusalim, 
Ia care au participat un preot ortodox, o artistă şi un arheolog ortodox, s-a 
ajuns şi ia fenomenul „luminii sfinte". Distinsul arheolog a mărturisit că a 
stat într-o noapte a învierii pregătit să filmeze fenomenul, dar el nu s-a pro
dus! Replica preotului a fost mai mult decît elocventă: „Dacă aţi stat cu ca
mera de luat vederi, nici eu în locui lui Dumnezeu nu aş fi dat lumina ! " Oare 
Se ascunde Dumnezeu? Pentru cine este „lumina sfînta"? Doar pentru oame
nii care „cred şi nu cercetează"? Să fim oneşti atît faţă de noi înşine, cît. şi 
faţă de adevăr! 

Toate minunile, fenomenele şi descoperirile care îi îndepărtează pe oa
meni de la Cuvîntul lui Dumnezeu s-au făcut „în secret", nu pot fi dovedite 
cu nimic şi cu atît mai puţin nu pot fi cercetate. Există nenumărate exemple 
pe care clericii catolici şi ortodocşi le folosesc pentru a dovedi falsitatea 
unor adevărate secte care s-au întemeiat pe astfel de „viziuni": viziunea Iui 
John Smith - fondatorul „bisericii" mormone, revelaţiile lui Ellen White -
care au dat identitate adventismului, „mandatul" primit de „Turnul de ve
ghe" de a da învăţătura „curată" Martorilor iui lehova, etc. Curios este că 
niciodată clericii catolici sau ortodocşi nu-şi evaluează propriile „revelaţii", 
care de fapt îi aşază pe acelaşi taler cu cei amintiţi mai sus. Cînd încerci să 
pui prea multe întrebări, să cauţi dovezi şi să-ţi manifeşti îndoiala, eşti deja 
un eretic! De ce nu apare „lumina sfînta" decît rareori, după ce interesul şi 

atenţia publică dispar? Pentru că fenomenul nu se poate „regiza" cu reflec
toarele aprinse! Este nevoie de discreţie pentru pregătirea evenimentului. 
Cum stau de fapt lucrurile? 

Lumina vine doar în Biserica Sfîntului Mormînt, care este în fapt o nişă 
aflată în interiorul unei capele şi în care poate intra numai patriarhul Ierusa
limului. Intrat înăuntru, el este ferit de ochii celor prezenţi în capelă. Proce
durile chimice sau fizice pentru un astfel de eveniment sunt suficiente. Pro
blema „verificărilor" nu stă în picioare decît pentru cei care nu-şi pun serios 
problema. Musulmanul care are cheile este scos din calcul, deoarece el are 
cheile exterioare ale incintei şi nu are nici un amestec în ceea ce se petrece 
în interior. Singurul argument credibil ar rămîne moralitatea patriarhilor, dar 
aici istoria este de-a dreptul cinică cu moralitatea clericilor. Lucrarea de faţă 
este o dovadă a „onestităţii" feţelor bisericeşti în decursul istoriei, deşi sunt 
amintite doar o mică parte din sutele de mii de exemple. Amintesc doar că 
acum cîţiva ani patriarhul Ierusalimului a fost asasinat, iar bănuiala a planat 
asupra unui alt patriarh care ar fi plănuit acest asasinat din dorinţa de a-i lua 
locul în Ierusalim, considerat un loc cu mult mai multe „posibilităţi" finan
ciare. Cu aşa slujitori să se poată mîndri cineva şi să spună că „numai în Bi
serica Ortodoxă vine sfînta lumină"? 

Concluzia este una singură: Fenomenul „sfintei, lumini" este un element 
de manipulare specific Bisericilor istorice pentru a-şi dovedi credibilitatea. 
Este aceeaşi practică medievală de a face uz de buna-credinţă şi sinceritatea 
oamenilor pentru a-i ţine în stăpînire. Este metoda care a dat roade vreme de 
secole şi va mai da, atît timp cît oamenii nu vor înţelege că sunt înşelaţi şi 
duşi în rătăcire din cauza intereselor preoţeşti, că teama lor de divinitate, da
torată necunoaşterii Cuvîntului lui Dumnezeu, este folosită spre ridicarea în 
slăvi a „cinstitelor" feţe bisericeşti, iar evlavia populară este un mijloc ne
preţuit de îmbogăţire a unui cler corupt care trăieşte pe zi ce trece tot mai 
bine, în t imp ce oamenii sunt disperaţi din cauza greutăţilor. 

Biserica O r t o d o x ă sub s tăpînirea turcească 
Mist i f icarea f o r ţ a t ă a istoriei. începînd cu secolul al VI 1-lea. spaţiul or

todox a fost cucerit treptat de către arabi, în primă fază şi apoi de către mu
sulmani, în secolul al XVI-lea se aflau sub stăpînire turcă: Nordul Africi pî
nă la Alger, Asia Mică, Peninsula Balcanică, Georgia, partea de nord a Mării 
Negre şi Grecia. 

Analiza obiectivă a ortodoxiei sub ocupaţia turcilor este o provocare pen
tru oricine. Istoria care s-a predat de generaţii a fost una contrafăcută care 
scotea în evidenţă „eroismul" ortodox al celor care veneau în contact cu tur
cii, cum este spre exemplu cazul lui Brîncoveanu, pe care-1 voi aminti în pa
ginile care urmează. O examinare a puţinelor surse de informare existente îa 
noi scoate la iveală nu numai lucruri noi, ci şi surprinzătoare. Realitatea este 
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diferită de ceea ce se predă copiilor în şcoli! 

La fiecare conflict armat între europeni şi turci sau între ţările române şi 
turci se aminteşte despre faptul că creştinii se luptau cu musulmanii, dar ni
ciodată nu se amintea de credinţa celor care au dorit să ne stăpînească: aus
trieci, ruşi, unguri sau polonezi. Niciodată nu s-a pomenit, în cazul sutelor de 
războaie dintre statele europene, de credinţa creştină a celor care se luptau şi 
nici de mişeliiie fraţilor ortodocşi de la Răsărit în relaţiile cu Ţările Române. 
Aşa cum la acea vreme nici ruşii ortodocşi şi nici austriecii catolici nu-şi ale
geau ţările pe care să le cotropească dintre cele musulmane, tot aşa nici turcii 
nu-şi alegeau ţările pe care să le atace pe criterii de credinţă. Nu se prea po
meneşte de alianţele împăraţilor ortodocşi bizantini cu turcii împotriva atacu
rilor ortodoxe, sîrbeşti sau bulgăreşti asupra Constantinopolului şi nici de că
sătoriile fiicelor împăraţilor ortodocşi bizantini cu sultanii turci, pe temeiuri 
de alianţă, tară ca religia să fie un impediment în acest sens. 

In realitate, factorul credinţă nu conta decît în măsura în care servea inte
resului. Ideea de „poartă a creştinătăţii" era una menită să fie mai convingă
toare pentru cei care ar fi putut să ajute ţările române în luptele cu turcii, ni
mic mai mult. Dacă factorul „credinţă" ar fi contat aşa de mult, nu am fi asis
tat niciodată la alianţe între turcii musulmani şi ruşii ortodocşi împotriva 
austriecilor catolici sau invers, şi cu atît mai puţin la alianţe prin căsătoria 
dintre fiicele împăraţilor ortodocşi bizantini şi sultanii turci pentru a primi 
ajutor turcesc împotriva atacurilor bulgarilor şi sîrbilor ortodocşi. 

Nimeni nu contestă faptul că spiritul războinic al turcilor a fost bazat pe 
factorul religios. Acest lucru este normal, dacă avem în vedere cruciadele 
creştine şi alte coaliţii sau alianţe pe temei religios ori în numele unor idea
luri religioase specifice epocii medievale. Ideea actuală a „războiului sfînt -
j ihad" promovat de lumea arabă conta prea puţin în contextul politicii de 
atunci. Sigur, aceasta nu exclude existenţa fanatismului religios islamic, dar 
el nu s-a manifestat ca un fenomen general. Dacă suntem obiectivi, fanatis
mul izolat s-a manifestat şi în lumea creştină. Redau două exemple sugesti
ve: Primul, fanatismul călugărilor, care se transformă în forţă de şoc la sfîr-
şitul secolului al 1 V-lea pentru a distruge tot ceea ce nu era creştin şi pentru 
a găsi pe cei care se închinau la idoli. Ei erau manipulaţi de episcopi şi au 
săvîrşit un val de violenţe şi abuzuri pătrunzînd în casele oamenilor. Ai doi
lea exemplu este cucerirea Constantinopolului de către cruciaţii celei de-a 
IV-a cruciade, deşi ţelul acesteia a fost alungarea turcilor şi eliberarea Locu
rilor Sfinte. într-adevăr, animaţi de ambiţii materiale şi roşi de intrigi, cru
ciaţii, în loc să se îndrepte către Ţara Sfîntă, ocupă Constantinopolul, masa
crează o parte a populaţiei şi jefuiesc tezaurele oraşului* Atrocităţile să-
vîrşite în Constantinopol au inclus de la violarea femeilor pînă la arderea de 
vii a oamenilor. Aceste practici barbare erau expresia creştinismului păgî-

* Eliade. op. cit., p. 530. 
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nizat, nu a celui apostolic, ca şi conceptul de cruciadă în sine. 
Eliade este suficient de obiectiv atunci cînd spune: Conduita sălbatică a 

cruciaţilor i-a ridicat pe musulmani împotriva tuturor creştinilor şi nume
roase biserici, care supravieţuiseră unei dominaţii musulmane de şase seco
le, au fost acum arse.* Altfel spus, conduita barbară a cruciaţilor care se 
numeau creştini a determinat riposta turcilor. 

Pasivitatea islamică a turcilor. Pentru respectarea adevărului istoric, 
trebuie spus că la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al 
XV-lea, politica religioasă otomană nu avea drept scop imediat răspîndirea 
islamismului pe orice cale, procedeele clasice fiind istoriceşte depăşite în 
perioada respectivă.** Turcii nu erau fundamentalişti islamici care să fi ce
rut popoarelor cucerite să îmbrăţişeze religia islamică, aşa cum deseori se 
insinuează la orele de istorie din şcoli. Referindu-se la acest aspect al poli
ticii otomane, marele istoric Nicolae lorga spunea: Turcii lui Urcan, Murad, 
Baiazid, Mohamed l-iu, Murad şi Muhamed al îî-lea - cei şase sultani ai 
cuceririi - n-au răzbunat Islamismul pentru atacul creştin al cruciade
lor.*** 

Turcii nu au practicat islamizarea forţată şi cu atît mai puţin racolări ale 
domnitorilor sau ale regilor, cum se spune despre mai mulţi domnitori ro
mâni care, potrivit mistificării, ar fi fost ademeniţi spre a îmbrăţişa islamis
mul. Dacă turcii ar fi practicat fundamentalismul islamic sau islamizarea 
forţată, atunci se cuvine să ne întrebăm şi să găsim răspuns la cîteva între
bări simple, dar profunde. 

Existenţa Patriarhiilor şi a Bisericilor în I m p e r i u l Otoman. Dacă tur
cii ar fi dorit islamizarea creştinilor, cum am putea explica existenţa Patriar
hiilor şi a Bisericilor Ortodoxe aflate pe teritoriile care au fost cucerite şi 
stăpînite de turci t imp de mai multe sute de ani? Putem enumera aici: 
- Patriarhia Alexandriei (cel mai vechi scaun patriarhal) care se află în 

Egipt, iar Egiptul a fost cucerit, încă din jurul anului 650, de arabi, iar din 
1517 s-a aflat sub otomani vreme de alte aproape trei secole. Patriarhia a 
existat şi după aproape 1200 de ani de stăpînire mai mult sau mai puţin 
musulmană, cînd Egiptul a fost eliberat. 

- Patriarhia greacă a Ierusalimului a existat şi există, deşi oraşul a fost cuce
rit de arabi în 1099, apoi a trecut sub stăpînire turcă, fiind eliberat abia în 
secolul al XlX-Iea. 

- Bulgaria a fost cucerită şi transformată în paşalîc, rămînînd sub stăpînire 
turcă t imp de aproape 500 de ani, dar aici a existat Biserica Ortodoxă şi 
înainte de venirea turcilor şi după plecarea lor. Ştim chiar că în 1879 turcii 
au recunoscut dreptul bulgarilor de a avea o patriarhie, lucru cu care patri
arhia din Constantinopol nu a fost de acord decît 73 de ani mai tîrziu, 

* Eliade, op. cit.,ţ. 531. 
• « Mustafa Aii Melnned, Istoria turcilor, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 142. 
*** N, lorga, Istoria statelor balcanice in epoca modernă, Vălenii de Munte, 1913, p. 13. 
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a Bisericii, dar ierarhii ortodocşi s-au bucurat de toate prerogativele. Greul 
l-au dus credincioşii simpli, care nu erau socotiţi demnitari ai statului oto
man. De asemenea, Bisericile Ortodoxe au avut o evoluţie diferită de cea a 
Bisericilor Catolice, întrucît nu au avut nici forţa politico-militară şi nici ca
pacitatea financiară a catolicilor, dar s-au dezvoltat din plin conceptul de 
„stat în stat" şi naţionalismul care le-a conservat preoţilor toate avantajele 
posibile. De altfel, Karl Marx scria în lucrarea sa Opere că turcii au permis 
teocratici bizantine să se dezvolte într-o formă care nu le-a trecut vreodată 
prin minte nici măcar împăraţilor greci* 

Autonomia rel igioasă şi juridică a creştinilor din Imperiul Otoman, 
în 1454, la un an după cucerirea Constantinopolului, sultanul Mohamed al 
II-lea restabileşte pe patriarhul ortodox George Scholarios sub numele de 
Ghenadios Scholarios, iar în anul 1461 pe marele rabin asupra comunităţii 
evreieşti şi pe patriarhul armenilor din imperiu. Iată cum relatează croni
carul bizantin contemporan Critobul din Imbros evenimentul înscăunării lui 
Ghenadios Scholarios la Patriarhia de la Constantinopol: Sultanul... l-apus 
patriarh şi arhiereu al creştinilor, cu multe onoruri şi privilegii de neapăra
tă trebuinţă; îi dă lui, între alte favoruri, şi stăpînirea asupra bisericii şi 
cealaltă putere şi conducere, întru nimic mai puţin de cum le avea înainte, 
în vremea împăraţilor bizantini.** în acelaşi an este recunoscută şi calitatea 
Rabinului de şef al cultului mozaic. 

Actul recunoaşterii patriarhiilor şi rabinatului va constitui punctul de ple
care pentru autonomia religioasă şi juridică a comunităţilor creştine şi a ce-
or evreieşti din cadrul Imperiului Otoman. Mai mult de atît, cu unele excep
ţii, politica turcească a manifestat o largă toleranţă pentru toate credinţele, 
iar într-o anumită limită a dat facilităţi speciale altor credinţe. Amintesc în 
sprijinul acestei idei un citat din acelaşi Drept canonic ortodox: Biserica, 
deşi pierde multe din bunurile sale, totuşi păstrează numeroase poziţii din 
cele pe care le avea în Imperiul Bizantin. La fel, episcopii îşi păstrează cali
tatea de demnitari de stat, însă numai cu aplicare la populaţia creştină.*** 
Pare de necrezut ca un episcop ortodox să fie socotit un demnitar al Impe
riului Otoman, dar acest adevăr este afirmat şi recunoscut de însăşi Biserica 
Ortodoxă! 

Imperiul Otoman a fost nu numai multinaţional şi etnic, ci şi multireli-
gios. Am fost deosebit de surprins să găsesc aceste adevăruri nu numai în 
Istoria turcilor, ci şi în cărţile ortodoxe, care nu prea sunt citite de credincio
şii de rînd: Paralel cu viaţa publică turcească, s-a dezvoltat viaţa publică 
creştină, în limba şi cultura greacă, încît imperiul otoman ni se înfăţişează 
cu această caracteristică: a convieţuirii dintre organizaţia politică şi mili-

* Karl Marx, Opere, Bucureşti, 1967, voi. 28, p. 315. 
** Critobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al II-lea. Anii 1451-1467, citat de Mustafa Ah Mehmed în 

I.sloria turcilor, p. 162. 
*** Floca, op. cit., voi. 2, p. 304. 

adică în anul 1945. Dacă s-ar fi urmărit islamizarea creştinilor din Bulga
ria, mai erau aceştia creştini după 500 de ani de robie? Am putea accepta 
ideea că, t imp de cîteva zeci de ani, luptînd pentru credinţa lor, creştinii 
ortodocşi ar fi reuşit să-şi transmită credinţa noilor generaţii, dar oare 
aceiaşi lucru s-ar fi întîmplat şi t imp de cîteva sute de ani, în condiţiile în 
care majoritatea acestor creştini nu aveau cele mai elementare cunoştinţe, 
decît că s-au născut creştini? 

- Ungaria a fost transformată în paşaiîc turcesc în anul 1541 şi a rămas pa-
şaiîc vreme de un secol şi jumătate. Cînd a fost cucerită de turci, ungurii 
erau creştini catolici şi reformaţi şi aşa au rămas şi după plecarea turcilor. 
Abia în 1699 Ungaria a trecut împreună cu Transilvania sub stăpînire aus
triacă, dar ştim că pentru românii din Transilvania stăpînirea „creştină" a 
austriecilor a fost mult mai grea decît cea „păgînă", adică musulmană. 
Expresia: „românii au schimbat jugul de lemn (stăpînirea turcă) cu unu! 
de fier (stăpînirea austriacă)" este edificatoare. 

- Biserica Ortodoxă a Greciei a existat şi există, deşi turcii au cucerit şi stă
pîn it Grecia între 1393-1881, deci t imp de aproape 500 de ani. 

- Poate cei mai elocvent exemplu este acela al Muntelui Athos, care a stat 
de asemenea vreme de 500 de ani. sub stăpînire turcă. Dacă turcii ar fî fost 
interesaţi să distrugă creştinismul, ar mai fi rămas vreo mănăstire? Ar fi 
permis turcii ajutoarelor venite din Ţările Române sau din Rusia să ajun
gă la Muntele Athos? Ar mai fi permis construcţia de mănăstiri? Evident 
că nuî 
Acestea sunt adevăruri istorice care, din respect pentru adevăr, nu ar tre

bui ascunse, ci aduse la cunoştinţa noilor generaţii. Problema este că nu se 
doreşte cunoaşterea şi scoaterea la lumină a adevărului tocmai pentru ca mi
turile gen Brîncoveanu să mai stea în picioare, sau să mai vedem în preoţii 
ortodocşi adevăraţi „eroi" ai credinţei. 

O r g a n i z a r e a s i n o a d e l o r ecumenice sau locale. Un alt element care tre
buie făcut cunoscut este acela al organizării mai multor sinoade ecumenice 
sau regionale în spaţiul Imperiului Otoman. Acest lucru nu s-ar fi putut în
tîmplă dacă turcii ar fi luptat pentru exterminarea creştinismului sau dacă 
doreau să-i islamizeze pe creştini. 
- La Constantinopol, deşi aflat sub ocupaţie turcă, au avut loc opt sinoade 

„ale ortodoxiei: 1459, 1638, 1642, 1672, 1691, 1727, 1836-1838, 1895. 
- In 1672, la Ierusalim are loc un sinod locaî al Bisericii Ortodoxe. 
- î n 1638 are loc sinodul de la Constantinopol, în 1640 Ia Kiev, iar în 1642 

la Iaşi. O activitate religioasă atît de ferventă nu s-ar fî putut desfăşura 
dacă nu ar fi fost legislaţia care să permită ierarhilor ortodocşi să se depla
seze în libertate. Dacă turcii ar fi fost interesaţi de islamizare, ar fi arestat 
toate căpeteniile ortodoxe cu prilejul oricărui astfel de sinod. 
Ocupaţia otomană a fost foarte grea şi a împiedicat activitatea misionară 
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tară turcească şi organizaţia naţională şi religioasă bizantină, care a dăinu
it sub această formă pînă după eliberarea popoarelor creştine de sub stăpî-
nirea otomanilor (veacul al XLX-lea şi alXX-lea).* Drept urmare, comuni
tăţile religioase creştine din Imperiul Otoman nu vor fi supuse, sub toate as
pectele, justiţiei musulmane, ele avînd propriile lor sisteme legale şi insti
tuţii, administrate de reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe, care se conduceau 
mai mult după legile greco-romane şi mai puţin după principiile sacre ale 
religiei musulmane exprimate prin Şeriat.** Mai trebuie adăugat faptul că 
comunităţile nemusulmane erau scutite de obligaţii militare, lucru care s-a 
menţinut pînă aproape de sfîrşitul Imperiului Otoman. Acest lucru este re
marcabil din toate punctele de vedere. 

Comunităţile creştine din Imperiul Otoman au funcţionat şi s-au dezvoltat 
pe baza unor acte normative numite capitulaţii interne ale sultanului, care 
erau considerate „acte de bunăvoinţă" faţă de supuşii nemusulmani ai suve
ranului otoman. Capitulaţiile interne au favorizat evoluţia diverselor comu
nităţi potrivit cu specificul fiecăreia: etnic sau religios, după cum am văzut 
din citatele de mai sus. Istoricul grec Pantuzoupoulos scrie că în contextul 
capitulaţiilor găseşte un teren prielnic de acţiune îndeosebi Biserica Orto
doxă, şi cu atît mai mult patriarhul de la Constantinopol, care nu numai că 
îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte conducerea lumii ortodoxe, dar îşi ex
tinde şi autoritatea politică asupra creştinilor din Imperiul Otoman.*** 
Datorită acestor prerogative, preotul cumula o sumedenie de funcţii şi era un 
adevărat stăpîn în parohia sa, iar amestecul preoţilor sub tutela Bisericii a 
putut pătrunde în toate sferele societăţii. în esenţă, aici găsim începuturile 
atitudinii de „stat în stat" a Bisericii Ortodoxe. 

Totuşi, aceste adevăruri nu sunt predate în şcoli, deoarece clericii nu ar 
mai fi priviţi ca nişte veritabili eroi ai credinţei, ci ar ieşi la lumină alte lu
cruri, adică colaboraţionismul şi slugărnicia lor. în realitate. Biserica Orto
doxă nu a luptat nicăieri pentru adevărurile credinţei creştine, ci pretutindeni 
unde exista slujea cu stoicism puterea politică. Unde se întîmplă să se schim
be aceasta, cum s-a întîmplat la căderea Constantinopolului, sau la instaura
rea comunismului, ierarhii ortodocşi s-au grăbit să-şi ofere serviciile pentru 
a fi siguri că privilegiile le vor fi păstrate. Biserica Ortodoxă prin ierarhii săi 
s-a grăbit să recunoască dreptul sultanului de a investi pe patriarhii Constan
tinopolului. 

Evocarea acestor adevăruri nu are ca scop să creeze impresia că turcii ar 
fi fost „mai puţin turci", nici aceea că aş fi un simpatizant al acestora. Dar 
necunoaşterea acestor fapte serveşte mitizării şi minciunii promovate de ie-

* Floca, op. cil., voi 2, p. 304. 
** Zeine Z. Zeine, The limcrgence pf Arab Naţionalism, Beirut, 1966, p. 21, citat de Mustafa Aii Mehmed în 

istoria turciior, p. 162. 
*** N.I. Pantazoupoulos, Church and Law in the Balkan Peninsula during Ihe Otoman Rule, Tliessaioniki, 1967, p. 

24, citat de Mustafa Aii Mehmed în Istoria turcilor, p. 163. 
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rarhii ortodocşi, care vor să apară acum ca nişte veritabili eroi ai credinţei, 
dar atunci se bucurau de privilegii greu de imaginat. Adevăraţii eroi ai cre
dinţei sunt oamenii simpli peste care stăpîneau preoţii cu acordul factorilor 
de decizie din Imperiu Otoman. 

Patr iarh i i m a i i m p o r t a n t e ş i e v e n i m e n t e notab i l e 

Scopul acestei secţiuni este acela de a arăta adevărata faţă şi preocupare 
a ierarhilor ortodocşi, care nu au arătat niciodată interes real pentru altceva 
decît pentru propria bunăstare şi prosperitate. De departe se poate vedea că 
interesul lor nu a fost acela al împărăţiei lui Dumnezeu şi nici măcar al orto
doxiei pe care au creat-o şi au adus-o într-o formă care să servească aceluiaşi 
interes al ierarhilor. 

- Patriarhia E c u m e n i c ă de la C o n s t a n t i n o p o l . A fost la început doar o 
episcopie care aparţinea Traciei, dar prin mutarea capitalei a devenit patri
arhie. Vremea de glorie a acestei patriarhii a fost în secolul al IX-lea, cînd 
sub jurisdicţia sa intrau toate teritoriile considerate ortodoxe la acea vreme, 
chiar dacă unele dintre acestea erau deja sub stăpînire arabă sau turcă. La 
acea vreme, nici Rusia nu era declarată ortodoxă şi nici statutul teritoriilor 
româneşti nu era clar stabilit. 

După cucerirea Constantinopolului de către turcii otomani, lucrurile nu 
s-au schimbat prea mult, iar controlul preoţilor asupra comunităţilor creştine 
a devenit mai efectiv din cauza stăpînirii turceşti. în comunităţile creştine 
din Imperiul Otoman, preoţii erau veritabili stăpîni. Ei erau conducători, ju
decători, preoţi şi învăţători. Jurisdicţia Constantinopolului se restrînge o 
dată cu formarea bisericilor naţionale autocefale abia în secolul al XX-lea. 

- Patriarhia Alexandriei. Este cea mai veche patriarhie. A fost pentru un 
timp al doilea scaun episcopal după Roma. în 457, Biserica Alexandriei s-a 
scindat în 2 grupuri: ortodocşi melkiţi, care au acceptat Cristologia de la 
Calcedon (451), şi ortodocşi egipteni copţi, care nu au acceptat-o. Ambele 
fracţiuni sunt intitulate patriarhii. Patriarhul ortodocşilor melkiţi se numeşte 
„papă şi patriarh al Alexandriei şi al Africii". Ei au recunoscut autoritatea 
împăratului bizantin asupra Bisericii şi au adoptat ritul bizantin. Celălalt 
grup, al ortodocşilor copţi, nu a recunoscut autoritatea împăratului bizantin 
şi nici nu a adoptat ritul bizantin. Patriarhul acestei fracţiuni se numeşte 
„papă al Alexandriei şi patriarh al scaunului Simţului Marcu". 

Patriarhia Antiohiei şi Damascului. în 610 a fost cucerită de perşi. în 
secolul al V-lea se produce aceeaşi schismă ca şj în Alexandria. 

Patriarhia Ierusalimului. înfiinţată în 451 . în 638, Ierusalimul este cu
cerit de arabi, iar patriarhul Heraclius devine monotelit. 

Patriarhia Serbiei . întemeietorul Bisericii sîrbe este considerat a fi sfin-
tul Sava la începutul secolului al XH-lea. Existenţa acestei patriarhii are trei 
etape care trebuie menţionate în contextul subiectului tratat. A fost înfiinţată 
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- in 1346 este instituit de către Ştefan Duşan primul patriarhat care va fi des

fiinţat de turci în 1459. 
- In 1557, sub stăpînire turcească, se înfiinţează al doilea patriarhat, dar a 

fost desfiinţat de Patriarhia ecumenică a Constantinopolului în 1766. 
- In 1920, după întemeierea statului iugoslav, a fost reînfiinţată patriarhia. 

In 1959, Biserica autonomă a Macedoniei s-a separat de patriarhia sîrbă, 
dar nu a fost recunoscută de nici o Biserică Ortodoxă. 
P a t r i a r h i a b u l g a r ă . Se presupune că bulgarii ar fi fost „încreştinaţi" de 

misionarii bizantini î n j u r a i anului 865, primind astfel creştinismul în ritul 
bizantin. Acest punct de vedere ridică însă serioase semne de întrebare pie
rind de !a afirmaţia Dicţionarului Ortodox, care spune: în timpul ocupaţiei 
otomane, Biserica [bulgară] s-a aflat sub Patriarhia de Constantinopol, care 
a încercat să suprime liturghia în limba slavă* Evenimentele istorice ridică 
de asemenea semne de întrebare, care vor fi greu de înlăturat dacă avem în 
yedere că lipsesc sursele obiective de informare, altele decît cele bisericeşti, 
în timpul celor două tarate (imperii) bulgare, aceştia au avut vreme de se
cole nenumărate războaie cu Imperiul Bizantin, în care se manifesta din plin 
totalitarismul clerical. 

Plecînd de la afirmaţiile istorice legate de încreştinarea bulgarilor de către 
bizantini se ridică cîteva probleme serioase: 1. Dacă cu adevărat bulgarii au 
fost încreştinaţi de ortodocşii bizantini, atunci este clar că factorul credinţă 
nu a contat deloc în relaţiile cu Imperiul Bizantin, de asemenea ortodox, dar 
cu care s-au aflat într-un permanent conflict. 2. Turcii musulmani au ajutat 
de nenumărate ori pe ortodocşii bizantini împotriva ortodocşilor bulgari. 
Din nou, credinţa nu a însemnat nimic. 3. Dacă bulgarii au fost încreştinaţi 
de bizantini şi au primit liturghia greacă, de unde au avut atît de puternic 
impregnată liturghia slavonă, încît Patriarhia de ia Constantinopol nu a pu
tut-o suprima? 

înfiinţarea patriarhatului bulgar constituie de asemenea o epopee. Ca şi 
cea a Serbiei, patriarhia bulgară cunoaşte mai multe înfiinţări şi desfiinţări. 
- înfiinţată în 1017, prima patriarhie bulgară este desfiinţată doi ani mai tîr

ziu, în 1019, de către împăratul bizantin, în urma războiului cîştigat de 
bizantini şi a transformării taratului bulgar în provincie bizantină. Apa
rent, am spune că Biserica nu are nici o legătură cu politica. Totuşi, nu 
este nici o mirare că s-a întîmplat aşa, de vreme ce, în Răsărit, Biserica 
era un departament al statului (!?). 

- In 1186 se înfiinţează al doilea patriarhat, după instaurarea celui de-al 
doilea tarat, dar în 1393 este desfiinţat de către turci. Pentru a vedea ade
vărata faţă a clericilor ortodocşi trebuie consemnat de asemenea faptul că 
între 1271-1280, în timpul unei răscoale în Imperiul Bulgar, se leagă din 

* Eliade, op. cil., p. 530, 

Consideraţii asupra ortodoxiei 2 1 3 

nou o alianţă ciudată: ţarul bulgar, nobilii feudali şi clericii ortodocşi se 
aliază cu tătarii pentru a înăbuşi răscoala ţăranilor, care nu mai puteau su
porta exploatarea feudală şi clericală. 

- In 1879, bulgarii înfiinţează din nou patriarhia cu acordul turcilor, dar 
patriarhul Constantinopolului nu a fost de acord (!) şi, trei ani mai tîrziu, 
patriarhia bulgară e declarată schismatică de către patriarhul Constanti
nopolului ( ! ! ) . Abia în 1945 o recunoaşte patriarhia Constantinopolului. 
P a t r i a r h i a Moscovei - Reuneşte sub conducerea patriarhului de la Mos

cova ortodocşii din Rusia şi Ucraina. A fost recunoscută ca patriarhie de 
către Constantinopol în 1589. Istoria Bisericii Ortodoxe Ruse este pe cît de 
interesantă, pe atît de ciudată. Amintesc doar cîteva repere mai importante: 
- în 988, Vladimir de Kiev impune botezul în masă şi îşi declară toţi supuşii 

ortodocşi, pe fondul unor practici păgîne şi oculte slave foarte puternice. 
Marii nobili ruşi ajutaţi de Biserică şi cnejii ruşi au transformat ţărănimea 
în ţărani dependenţi. 

- între 1240 şi 1442, creştinismul rus a fost inexistent pe fondul stăpînirii 
mongole şi tătare. 

- Ivan al Ill-lea, deşi un mare om politic, a fost cel care a reaşezat creştinis
mul, însă după o metodă foarte originală. A trimis emisari în toate marile 
centre religioase pentru a aduce informaţii. El a adoptat unele învăţături 
de sorginte catolică, vestimentaţia şi fastul bizantin şi arhitectura islamică 
pentru lăcaşele de cult. Vestita cupolă în formă de ceapă nu se mai găseşte 

. la nici o denominaţiune creştină. De altfel, creştinismul ortodox rusesc 
este în totalitatea lui original. Ruşii şi-au permis chiar să mai adauge un 
braţ crucii. 

-Autor i ta tea patriarhilor era la concurenţă cu cea a ţarului. în 1721, în urma 
încercării de a se sustrage autorităţii ţarului, a fost desfiinţat patriarhatul. 

- între 1652-1658, în Biserica rusă, pe fondul lipsei de cunoaştere a învăţă
turii biblice, dar şi al despotismului preoţesc, se produc mari mişcări 
schismatice. Cea mai importantă este aceea a „raskolnicilor" conduşi de 
patriarhul Nikon. 

- în 1917 se restabileşte patriarhia sub dictatura comunistă, iar Biserica de
vine unul dintre instrumentele securităţii r u s e N K V D , apoi K G B . 
în urmă cu cîţiva ani, patriarhul Alexei anunţa că întemeietorul Bisericii 

Ortodoxe Ruse este apostolul Andrei. Avînd în vedere datele istorice, este 
clar că avem de-a face cu modelul stalinist de căutare a unui suport istoric 
solid. De fapt, este aceeaşi manie de a mistifica istoria. După instaurarea co
munismului în Rusia, Biserica a fost transformată de securitatea stal in istă în 
colaborare cu ierarhii ortodocşi într-o adevărată „coloană a V-a", folosin-
du-se de relaţiile bisericeşti pentru a recruta spioni din ţările învecinate lor 
şi în acelaşi t imp pentru a ţine poporul rus sub control. 
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Total: 100-120.351.500 

Consideraţii asupra ortodoxiei româneşti 

Pentru cititorul român, născut şi educat într-o cultură ortodoxă fondată pe 
Tradiţia bisericească împletită deseori pînă la identificare cu practicile sis
temului totalitar, adevărul istoric este şocant. Noi nu am fost obişnuiţi să 
avem acces decît la datele pe care le-a permis regimul totalitar politic sau 
ecleziastic. Deseori ni se întîmplă să avem acces la date şi informaţii care au 
fost ţinute departe de ochiul şi urechea cetăţeanului, iar atunci devenim real
mente uimiţi. La temelia societăţii româneşti din ultimii 60 de ani nu au fost 
aşezate întîi adevărul istoric, transparenţa, libertatea de gîndire, de conştiinţă 
şi credinţă, nici libertatea de exprimare nu a fost cunoscută, aşa cum nici ac
cesul la informaţii nu a fost cunoscut. După căderea comunismului s-a spe
rat că se va intra într-o normalitate în care toate aceste valori absolute ale de
mocraţiei să se exprime şi să dea o nouă dimensiune societăţii, una reală. 
Am uitat că oamenii crescuţi şi educaţi în sistemul totalitarist vor fi totdeau
na aceiaşi, oricît de mult s-ar strădui să se schimbe. 

Urmărind firul păgînizării creştinismului apostolic, nu putem ocoli acest 
aspect în ceea ce priveşte creştinismul ortodox românesc. Am văzut că de 
nenumărate ori preoţii ortodocşi şi cei catolici au apelat la cele mai josnice 
mijloace pentru a-şi conserva poziţia şi avantajele. Am putut constata putre
gaiul care stă la temelia Bisericilor tradiţionale. Niciodată ceva clădit pe 
minciună, ură şi fărădelege nu poate fi un locaş al Adevărului. 

Caracteristicile generale ale ortodoxiei sunt aceleaşi oriunde este vorba de 
aceasta, iar ortodoxia românească nu face excepţie. Minciuna, manipularea, 
ura şi şovinismul sunt la ele acasă în structurile ierarhice ale ortodoxiei ro
mâneşti. Voi aborda pe scurt doar cîteva dintre* cele mai elocvente exemple 
care să dea dimensiunea reală a temeliei „castelului de nisip" construit pen
tru ochii poporului român de către ierarhii ortodocşi. 

Teori i a le încreşt inăr i i în spaţ iu l geograf ic r o m â n e s c 

Această temă este una foarte delicată şi dificilă în acelaşi t imp. Nici în 
anul 2000 nu se ştie cu exactitate care sunt „originile" creştinizării popula
ţiei din spaţiul românesc. Există cîteva teorii ale încreştinării, însă nici una 
dintre ele nu stă în picioare la o analiză serioasă. în altă ordine de idei, do
vezile arheologice lipsesc cu desăvîrşire în perioada scursă între secolul al 
IV-lea şi al XllI-lea. Acest lucru este un indiciu a faptului că nu putem vorbi 
nici măcar de o elementară organizare a Bisericii în prima parte a acestei 
perioade şi poate nici chiar de existenţa unor adunări locale organizate, aşa 
cum am văzut la bisericile din secolul I. Asupra acestui aspect voi reveni la 
timpul potrivit. 
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Statistica mondială a credincioşilor ortodocşi: 
Constantinopol - 471.500 
Antiohia - 800.000 
R u s i a - 5 0 - 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
S e r b i a - 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R o m â n i a - 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 : 
B u l g a r i a - 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
Grecia - 8.000.000 
Georgia - 1.000.000 
Alexandria şi Ierusalim - 130.000 
America - 6.300.000 
Polonia, Cehia, Cipru, Slovacia, Albania, Australia, Finlanda si Chi 

împreună: 1.650.000 
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* Revista ortodoxă Sfiniul Andrei, Bucureşti, nr. 9-12/2000, p. 26. 
** Andrei Andreicuţ, op. cil., p. 63. 
*** Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române, Sibiu, 1921, p, 13. 

Să nu ne facem iluzii şi să vedem în cele cîteva obiecte cu simbolistică 
creştină descoperite în această perioadă o dovadă a creştinizării populaţiei 
din spaţiul geografic românesc! Să. fim oneşti! Este o diferenţă imensă între 
„dovezi ale prezenţei creştinilor în acest spaţiu" şi „dovezi ale faptului că 
încă. de atunci populaţia era deja creştină în totalitate'"', aşa cum vor preoţii 
să credem. Nu se poale numi creştin un popor doar pentru că s-au găsit cîte
va obiecte cu o anumită conotaţie creştină, deşi t imp de aproape o mie de ani 
lipsesc orice alte dovezi în acest sens. Dintre cele mai răspîndite teorii aie 
încreştinării voi aminti doar trei, care sunt şi cele mai cunoscute. 

- Prima teorie şl cea mai răspîndită este aceea a încreştinării poporului 
nostru prin predicarea sfîntului Andrei. Teoria este cu preponderenţă susţi
nută de ierarhii mai fundamental işti şi care de regulă au un grad de inteli
genţă şi cumpătare mai redus. Potrivit spuselor: Sfîntul Apostol Andrei a 
propovăduit credinţa creştină în Sciţia. Tradiţia, afirmă că el a trecut din 
Asia în Sciţia Mare (Sudul Ucrainei de azi), apoi în Sciţia Mică (Dohrogea 
de azi), unde a predicai în oraşele greceşti de pe ţărmul Mării Negre. Unele 
colinde şi creaţii folclorice din Dohrogea sau din stingă Prutului, ca. şi unele 
toponimice (peştera Sf. Andrei, pîrîiaşul Sfi Andrei), de asemenea atestă 
prezenţa şi predicarea sa pe aceste teritorii* Teoria nu este susţinută de oa
menii respectabili sau de istoricii reprezentativi ai poporului nostru decît ca 
o probabilitate, din lipsă de dovezi. 

Observa ţ i i : Formularea Tradiţia afirma, oricît de mult s-ar strădui preoţii 
să-i confere greutate, este doar o formă care poate ascunde orice afirmaţie 
sub protecţia anonimatului, conferindu-i în acelaşi t imp „autoritatea" dată de 
titulatura respectivă. Şi pe vremea comunismului se spunea că la cererea oa
menilor nimicii ziua de 1 Mai se sărbătoreşte prin muncă, dar cu toţii ştiam 
că nu oamenii muncii au cerut aceasta, ci demnitarii comunişti au hotărît. Să 
fim oneşti ! Formulări poetice cum ar fi: In munţi, incintele sacre după mo
delul, dac se transformă acum în biserici alcătuite din ţarcuri de brazi,** 
sau: Vorbind despre Biserica Ortodoxă, în suflet îţi pătrunde o sfînta sfială 
(!), ca şi atunci cînd eşti nevoit să vorbeşti despre propria-ţi mamă, bineşti-
ind că Eminescu a numit Biserica strămoşească mama neamului româ
nesc,*** nu constituie argumente istorice, nu adeveresc un adevăr şi nici un 
fapt istoric. Ele au menirea de a stimula şi manipula emoţionai. Nu putem 
admite că trecerea apostolului Andrei prin Dobrogea este dovedită de co
linde, pîrîiaşul sau peştera Sf. Andrei. Să fim realişti! La intrarea dinspre 
Aiud în municipiul Alba lulia există pîrîul Iovului, dar nimănui nu-i trece 
prin minte să spună că numele pîrîiaşului ar dovedi prezenţa pe acele melea
guri a personajului biblie. Uneori, în dorinţa de a căuta argumente cît mai 

* Mircea Păcurarul, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1978, p. 15, citat de Andrei Andreicuţ în Legea 
Românească, Ed. Episcopiei, Alba hdia, 1994, p. 64. 

** Vulcănescu, op. cil., p. 134, 
•*** Andrei Andreicuţ, op. cil., p. 63. 

solide, unii îşi pierd măsura şi susţin tot felul de inepţii. Iată un exemplu luat 
dintr-o revistă ortodoxă, care ne scuteşte de orice comentariu: Arhitectul 
Cerchez a descifrat pe Columna lui Traian de la Roma monograma lui Isus 
Cristos pe steagul regelui Decebal şi, de asemenea, figura lui Isus şi oameni 
îngenunchiaţi făcîndu-şi cruce* Indirect, ni se spune că de fapt Decebal era 
creştin, la fel ca şi oastea lui! Ce comentariu ar putea face un om de bun-
simţ la această bizară afirmaţie? 

Dacă se acceptă o astfel de teorie, doar pentru că sună frumos sau pentru 
a da o oarecare greutate ortodoxiei româneşti, este clar că nu mai e vorba de 
nici un fel de cercetare a afirmaţiilor „tradiţiei". Dacă însă dorim să aflăm 
adevărul istoric, chiar şi cu preţul rescrierii istoriei, şi aşa mistificată şi fal
sificată de grupurile de interese care au deţinut puterea, trebuie să ne punem 
problema în cel mai serios mod. Este de neconceput ideea că a cerceta isto
ria şi a pune la îndoială această teorie e o insultă, după cum spun ierarhii or
todocşi: Românii, de cînd s-au născut ca popor au fost ortodocşi, ortodoxia 

fiind religia lor de la început. După schisma cea mare au rămas tot orto
docşi. Este o insultă grosolană la adresa neamului nostru că ne-ar fi încreş-
tinat bulgarii sau ruşii, popoare care s-au încreştinat cu sute de ani mai tîr
ziu ca noi.** Ierarhul ar trebui să-şi amintească că, dacă despre prima orga
nizare bisericească din spaţiul geografic al poporului român se vorbeşte abia 
în 1359, cînd se înfiinţează Mitropolia Ţării Româneşti, Patriarhia Bulgară 
a fost înfiinţată în anul 1017, ceea ce înseamnă că existenţa structurilor bise
riceşti inferioare patriarhiei era o realitate cu mult t imp înainte de data înfi
inţării Patriarhiei! Deşi nimeni nu afirmă că bulgarii sau ruşii ne-ar fi încreş
tinat, adevărul istoric nu trebuie să insulte. Am fost mult t imp dependenţi de 
bulgari în cele religioase. Asupra acestui aspect voi reveni. Mă voi rezuma 
doar la a consemna ce spune Sextil Puşcariu: înainte ca neamul românesc 
să poată deveni un popor, vecinii noştri slavi au ajuns la organizaţii puter
nice de stat şi la o înflorire culturală atît de remarcabilă, încît ne-au silit să 
ne dezvoltăm la umbra lor.*** Ierarhii ortodocşi ar trebui să renunţe la ma
nipulare şi să accepte istoria aşa cum este ea. 

Dacă se admite că apostolul Andrei ar fî trecut prin Dobrogea şi ar fi în
creştinat poporul român în trecerea lui, se ridică cîteva semne de întrebare 
peste care nu putem trece: 

1. Dacă apostolul Andrei ar fi fost în Dobrogea, aceasta nu s-ar fi putut 
întîmplă nici mai repede de anul 40, nici mai tîrziu de anul 70, dar în această 
perioadă nu se poate vorbi de poporul român, de vreme ce era în plină vi
goare regatul dac independent. Abia peste aproximativ o jumătate de secol 
se poate vorbi de cucerirea Daciei, iar după cucerire au mai trecut cîteva sute 
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* Revista ortodoxă Sfîntul Andrei. Bucureşti, nr. 9-12/2000, p. 25. 
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* Nestor Vornicescu, pătimirea martirilor lipictet şi Axlion, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei, 1990, p. 39. 
** Vulcănescu, op. c/7, p. 127. 

pe martirii Epictet şi Astion,* dacă populaţia Dobrogei, fiind încreştinată de 
apostolul Andrei, era deja creştină de peste 300 de ani? Dacă lucrurile ar fi 
stat aşa, cucerirea traiană ar fi trebuit să găsească o Dacie creştină sau cel 
puţin parţial creştină. 

Realitatea este alta. Istoricii spun că romanii au găsit la cucerirea Daciei 
un popor la fel de păgîn şi idolatru pe cît erau şi ei. Iată ce spune Silviu Sanie 
citat de Vulcănescu: Atracţia exercitată asupra populaţiei dacice de zeii în
vingătorilor şi a divinităţilor celorlalte etnii ex toto orbe Romano nu este bi
ne atestată epigrafic. Aderarea la noile culte n-a contribuit implicit la aban
donarea zeilor strămoşeşti.** Nici vorbă de creştinism! 

Chiar dacă am admite această trecere a apostolului Andrei prin Dobrogea 
şi chiar dacă unii ar fi primit Evanghelia, nu se poate spune sub nici o formă 
că populaţia a fost creştină. Nu se poate vorbi de existenţa vreunei „ţări creş
t ine" pînă la aberanta situaţie în care statul politic îşi declara supuşii creştini; 
deci un „stat creştin". însă această modalitate de-a face creştin pe cineva, 
doar prin declarare şi nu prin primirea benevolă a mesajului creştin, este una 
păgînă prin excelenţă şi contravine învăţăturii biblice, care sună astfel: Cei 
ce au primit propovăduirea... şi... cei ce n-au crezut, arătînd prin aceasta 
libertatea oamenilor de a deveni sau nu creştini. Mai trebuie făcută o preci
zare importantă: La nivelul anilor 40-70 nu exista nici cea mai vagă idee a 
specificului ortodox sau catolic. Acest specific a apărut abia peste mult t imp. 
Sunt cel puţin manipulatoare şi tendenţioase afirmaţiile de genul „românii 
de cînd s-au născut au fost ortodocşi, ortodoxia fiind religia lor de la înce
put". Cum să vorbim de ortodoxie la nivelul secolului I sau al 11-lea. cînd 
aceasta s-a cristalizat sute de ani mai tîrziu şi a fost oficializată aproape cu 
o mie de ani mai tîrziu? Se cuvine să precizăm că în ultimul t imp şi Biserica 
Ortodoxă Rusă îl aşază pe apostolul Andrei, la fel ca şi noi, la temelia încreş-
tinării lor, deşi, în ce-i priveşte, decretul din 988 al lui Vladimir al Kievului 
le explică originea „încreştinării"! 

-A doua teorie a încreştinării în spaţiul geografic al poporului român este 
susţinută de preoţii mai pregătiţi din punct de vedere istoric şi care au înţe
les că este imposibil de susţinut prima teorie fără a părea lipsit de bun-simţ. 
Teoria, deşi o contrazice pe prima, este în mod surprinzător susţinută de Dic
ţionarul Ortodox şi nu leagă încreştinarea de apostolul Andrei, ci de cuceri
rea Daciei. Este clar că de vreme ce nici „specialiştii" ortodocşi nu se pot în
ţelege asupra acestui subiect, fiecare va lua ce doreşte. Iată cum sună teoria 
aceasta: Creştinismul a pătruns în Dacia încă de la începutul secolului al II-
lea, în perioada cuceririi acestei regiuni de către romani şi deci o dată cu 

formarea poporului român. Deja în 325, un „episcop al Goţilor" asistă la 
sinodul de la Niceea. Preotul arian Ulfila (cea 310-381) traduce Biblia în 

de ani pînă să putem vorbi de formarea poporului şi a limbii române. Abia 
între secolele VI şi VIII se poate vorbi despre poporul şi limba română, ca 
un amestec dintre limbile şi culturile: dacă, romană, gotică, hună şi slavă. 

Chiar dacă am admite că apostolul Andrei a trecut prin Dobrogea, putem 
crede că a reuşit încreştinarea poporului dac doar cu trecerea sa prin .zonă? 
Cu toate că din exces de zel unii fac afirmaţii aberante de genul: Dacii erau 
pregătiţi pentru a primi marile adevăruri creştine. Istoricul Herodot spunea 
despre daci că „sunt cei mai viteji dintre traci şi mai drepţi... şi se socot ne
muritori... Cred că prin moarte omul învie la viaţa veşnică* Aceste afir
maţii nu fac altceva decît să stîrnească zîmbetul oricărui om serios şi onest 
care are o minimă cunoaştere a creştinismului apostolic. Noi nu discutăm 
despre basme frumos meşteşugite şi nici despre poveşti nemuritoare, ci des
pre o problemă de viaţă şi de moarte: autenticitatea creştinismului ortodox 
românesc de care depinde mîntuirea fiecărui român! Conceptul nemuririi nu 
este o invenţie a creştinismului, ci el se regăseşte la toate religiile păgîne 
precreştine, deoarece omul, fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dum
nezeu, are această dimensiune a eternităţii în conştiinţă! Numai o minte cre
dulă sau ignorantă în ce priveşte creştinismul secolului I poate afirma că, da
torită conceptului de nemurire pe care îl aveau dacii, erau gata să primească 
adevărurile creştine. 

2. Biblia spune că apostolul Pavel a stat trei ani de zile în oraşul Efes pen
tru a vesti Evanghelia şi un an şi jumătate în Corint. Privind Epistolele apos
tolului adresate celor două biserici înţelegem cît de dificil era pentru oameni 
nu numai să primească şi să se conformeze învăţăturii Mîntuitorului, ci şi să 
renunţe Ia practicile păgîne, imorale sau idolatre. Acum, dacă apostolul Pa
vel a stat trei ani într-un oraş şi numai un mic număr de oameni au devenit 
creştini; dacă şi în rîndul celor ce au devenit creştini mai existau probleme 
în ce priveşte trăirea unei vieţi creştine adevărate, ne punem întrebarea dacă 
a reuşit apostolul Andrei, doar în trecerea sa, să încreştineze toată Dobrogea 
şi Dacia? Cu adevărat, acestea sunt basme! Să nu uitam totuşi că însăşi tre
cerea apostolului prin Dobrogea este o probabilitate. 

3. In altă ordine de idei, dacă destinaţia apostolului Andrei a fost ţinuturile 
Ucrainei de azi, iar prin Dobrogea doar a trecut, cum se face că pe noi ne-a 
încreştinat doar trecînd pe teritoriul geografic al României, în vreme ce pe 
cei din ţinuturile Ucrainei nu a reuşit să le încreştineze, deşi a stat mai mult 
timp acolo? Ştim că în 988 Vladimir al Kievului a poruncit botezul în masă 
şi i-a declarat ortodocşi pe toţi supuşii săi. De vreme ce doar atunci au fost 
declaraţi creştini, este clar că apostolul Andrei nu prea a avut succes în în
creştinarea lor. Să fi avut mai mult succes în părţile noastre? Mă îndoiesc! 
De altfel, dacă a avut succes şi a încreştinat populaţia din Dobrogea, cine 
i-a omorît pe martirii de Ia Niculiţel cîteva secole mai tîrziu? Cine i-a ucis 
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limba gotică* 

Observaţ i i : Formularea deci odată cu formarea poporului român este 
destul de curajoasă, dacă avem în vedere că despre începutul formării popo
rului român putem vorbi numai după retragerea aureliană, iar despre forma
rea limbii române se poate vorbi abia de ia începutul secolului al VîII-lea. 
500 de ani e un timp peste care nu se poate trece ia fel cum spui „două-trei 
zile". De asemenea, prin cuvintele: deja în 325 se creează impresia că dez
voltarea creştinismului era una la scară mare, ceea ce este o mistificare. Tot 
spre a manipula se insinuează că acest episcop al goţilor ar fi fost deja unul 
„de-a! nostru", iar preotul arian care a tradus Biblia în limba gotică de ase
menea, înţeleg frustrarea preoţilor şi ierarhilor care nu-şi găsesc un argu
ment valid, dar ce legătură au acestea cu poporul român? Am fost vreodată 
goţi? Faptul că unii goţi s-au stabilit în această regiune şi au fost asimilaţi nu 
înseamnă că ei au fost majoritatea şi nici nu putem vorbi de „gotizarea" po
pulaţiei. Mai mult, dacă creştinismul a pătruns la începutul secolului al 
II-!ea, cum susţine teoria, este cît se poate de trist că nu s-a găsit un „epis
c o p " român pentru a asista la sinodul niceenian la peste 100 de ani. în reali
tate, prin aceste amănunte se recunoaşte indirect că la nivelul acelei perioade 
nu se poate vorbi nici de poporul român şi nici de prezenţa bisericilor româ
neşti. 

Desigur că această teorie pare mai credibilă decît prima, dar pentru a ar
gumenta se face apel la aceleaşi mijloace ieftine de a arăta că evenimentele 
s-au desfăşurat aşa. Preotul Dumitru Călugăr, în cartea sa „Şapte cărţi de 
religie", susţine aceeaşi teorie, însă este de-a dreptul ridicol. Vorbind despre 
romani şi daci ca fiind strămoşii noştri, el are numai cuvinte de laudă: Troian 
cel drept şi Decebal cel harnic. Preotul uită că în dreptatea sa Trai an a per
secutat crunt şi a ucis mii de creştini care nu se închinau lui şi nu-1 recunoş
teau ca „alesui zeilor". Preotul spune că „romanii au luptat cu bărbăţie, iar 
dacii cu o vitejie fără seamăn în lume". Probabil, cinstita faţă bisericească 
se gîndea că urmaşii acestora, adică poporul român, nu puteau fi altfel! Lo
cuitorii Daciei au primit „cu toată inima" creştinismul. Concluzia preotului 
este că poporul astfel rezultat era gata născut creşt in!** 

Cercetătorii şi istoricii spun cu totul altceva: Vulcănescu aminteşte de cer
cetători care vorbesc despre sincretismul zeilor autohtoni daci cu cei romani 
în secolele II şi IU şi despre dezvoltarea acestor cul te .*** Mai mult de atît, 
este citat Silviu Sanie, care face o inventariere a inscripţiilor latine şi stabi
leşte originea a 18 divinităţi siriene şi palmiriene atribuite unor dedicanţi 
militari şi civili „.cîteva temple.**** Constatarea etnologului Vulcănescu 
este categorică: Întregul panteon roman [zeităţile] pătrunde în Dacia. Unele 

* Ion Bria, op. cil., p, 65. 
** Dumitru Călugăr, Şapte cărţi de religie, Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, p, 430-431, 
*** Vulcănescu, op. cil., p. 126-127. 
**" Ibid., p. 126. 
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* Vulcănescu, op. cit., p. 124. 
** Ibid., o. 134. 
"•Constant in C. Giurăscu, citat de Vulcănescu în op. al., p. 134. 

din divinităţile romane în secolele II şi III e.n. au fost încărcate de atribute 
mitice străine, aduse de legionari, de negustori şi cetăţeni romani de altă 
origine etnică din imperiu. Aşa se face că în mitologia daco-romană la în
ceput au avut pondere divinităţile romane propriu-zise, ca şi divinităţile ro
mane corupte de dedicanţi străini. Apoi au avut pondere divinităţile romane 
contaminate de cele străine omologe (Jupiter Ammon, Isis Myrionyma, al 
Soarelui invincibil, Mithras, etc.).* La acea vreme, creştinismul nu era nici 
măcar un cult între mai multe, fiind în afara legii vreme de 300 de ani. Nu 
se poate vorbi despre existenţa creştinismului în Dacia la începutul secolu
lui al 11-lea, dar nici de aducerea lui de către romanii care îi persecutau pe 
creştini. 

în final, aş dori să fac referire la două citate pe care acelaşi etnolog le fo
loseşte în lucrarea sa: Primul se referă la opera istorică a lui Tertullian (160-
220/225), din care ar reieşi faptul că în secolul al Il-lea în mai toate provinci
ile romane ar stăpîni numele lui Cristos. Al doilea citat este preluat din Co
mentariile lui Origen (185-253/254). în aceste scrieri se spune: „Barbarii 
daci, sarmaţi şi sciţi (...), cei mai mulţi încă nu au auzit cuvîntul Evanghe
liei.** Origen infirmă afirmaţiile lui Tertullian după cîteva decenii, ceea ce 
conferă o mai mare credibilitate afirmaţiilor lui. Pentru noi însă este demn 
de consemnat faptul că afirmaţiile lui Origen anulează ambele teorii despre 
încreştinarea în spaţiul românesc pe care le-am amintit anterior. Origen este, 
probabil după Augustin, al doilea mare scriitor al primelor secole. 

-A treia teorie a încreştinării în spaţiul românesc este susţinută mai mult 
de oamenii de ştiinţă, istorici şi cercetători, deşi se recunoaşte lipsa dovezi
lor concludente. în Istoria României, începuturile creştinismului primitiv (!) 
sunt consemnate în Dacia Pontică la începutul secolului al IV-lea e. n. Mai 
departe se spune: Creştinismul introdus în secolul al IV-lea la daco-romani 
(...) era de factură populară, propagat nu de misionari oficiali, ci din om în 
om, prin contact direct cu populaţia creştină din imperiu (...) Nu avea o 
organizare ecleziastică superioară (...) se reducea la însuşirea elementelor 
de bază ale noii credinţe şi la practica simplă a cultului, în mijlocul unor 
comunităţi mici, probabil fără legătură între ele şi nesupuse vreunei anume 
jurisdicţii bisericeşti.*** 

O b s e r v a ţ i i : Această teorie pare a fi cea mai apropiată de adevărul istoric. 
Faptul că acel creştinism era mai mult de factură populară este adeverit de 
lipsa unor structuri ecleziastice ierarhice, cristalizate într-o măsură oarecare 
la acea vreme. De asemenea, lipsa organizării statale şi a cunoaşterii învăţă
turii apostolilor a făcut posibilă implementarea cu atîta putere, vreme de se
cole, a slavonei şi litografiei chirilice, şi chiar a puternicelor influenţe gre
ceşti, deşi noi suntem prin excelenţă latini. 
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* Yuri Stoianov, Tradiţia ascunsa a Europei. Istoria secretă a ereziei creştine în Evul Mediu, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 
** Dumitra Onciul, Românii in Dacia Traiană, Bucureşti, 1902, p, 36. 
*** A.D. Xenopol, Istoria Românilor în Dacia Traiană, voi. 2, p, 115. 
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* Xenopol, op. cit.t p. 119. 
** Dumitru Călugării, op. cil., p. 432. 

Cu toată repulsia şi vehemenţa preoţilor manifestată faţă de acest subiect, 
nu putem trece mai departe iară a aminti şi acest trist episod specific orto
doxiei româneşti. Slavizarea a fost o puternică frînă în calea dezvoltării cul
turii româneşti latine şi a identităţii naţionale, dacă avem în vedere că doar 
sub umbrela Bisericii se cunoştea scrisul şi cititul. 

Nimeni nu afirmă că bulgarii ne-ar fî încreştinat, ci faptul că realmente au 
stăpînit peste puţinele adunări creştine care existau în spaţiul teritorial româ
nesc. Am citat mai sus ceea ce spune Sextil Puşcariu, şi anume că înainte ca 
noi să fi fost definiţi ca popor, bulgarii aveau puternice structuri statale şi 
ecleziastice. Iată o altă mărturie mai mult decît grăitoare: La sfîrşitul secolu
lui al VH-lea, au întemeiat în partea de Est a Balcanilor primul imperiu bul
gar, care se înfrunta cu Bizanţul pentru controlul asupra interiorului penin-
sidei... primul imperiu bulgar a fost una din cele mai puternice formaţiuni 
politice (statale) din Europa Evului Mediu timpuriu; în unele perioade 
istorice, graniţele sale se întindeau de la Ucraina şi Europa Centrală pînă 
la Marea Adriatică şi Albania de azi.* Despre apariţia primelor voievodate 
şi cnezate româneşti se poate vorbi abia peste cinci sau şase secole! Orice 
comentariu este inutil, aşa cum inutile sunt şi mimările de ofensă ale unor 
ierarhi ortodocşi care par fideli principului: „Ceea ce eu nu ştiu este fără im
portanţă". 

Lipsa organizării statale şi bisericeşti din spaţiul românesc a făcut ca, o 
dată intraţi sub stăpîn irea bulgară: Românii din nordul Dunării au primit or
ganizaţia lor bisericească sub ierarhia bulgară, cu limba bisericească sla
vă, introdusă în Bulgaria prin discipolii lui Ciril şi Metod, apostolii slavi
lor.** în acelaşi context, A.D.Xenopol scrie: întoarcerea Românilor de la 
creştinismul roman la cel bulgar a fost datorită unei apăsări exterioare, căci 
nu exista nici un motiv care să fi făcut pe Români a lepăda o formă de religie 
pe care o înţelegeau şi a lua una pentru care nu aveau nici o înţelegere.*** 
Istoricul nu scapă din vedere nici poziţia clerului, spunînd: Astfel, în puţin 
timp, sprijinit de braţul autorităţii seculare, pe care totdeauna clerul a ştiut 
să-l iee în ajutorul său, s-a lăţit şi întărit creştinismul bulgăresc între Româ
nii din Dacia Traiană. Specificul ortodoxiei bizantine a fost totdeauna sim
bioza cu statul, aşezîndu-se de fiecare dată în slujba puterii politice. Prin 
urmare, dependenţa structurilor bisericeşti (aşa cum erau ele) a fost de ase
menea legată de cele bulgare. A.D. Xenopol scrie referindu-se la un hrisov 
al împăratului bulgar Vasile al II-lea. prin care se recunoşteau atît episcopi
ile existente, cît şi autocefalia mitropoliei din capitala imperiului bulgar Oh-
rida: Nu se vede trecută nici o episcopie cu reşedinţa dincoace de Dunăre; 
dar împăratul adaugă în acest hrisov că lasă sub jurisdicţia Ohridei şi pe 

Valahii din toată Bulgaria, de al cărui scaun trebuiau să asculte cu toţii* 
Aberantă situaţie ca structurile ecleziastice să cuprindă cetăţenii unui alt 
stat, suprapunîndu-se peste autoritatea administrativă civilă. 

Abia după constituirea voievodatelor româneşti se întrevede o schimbare 
în ceea ce priveşte aspectul religios, deşi încă cîteva secole slavona va apăsa 
din greu asupra culturii româneşti. Primii domnitori au înţeles relativ repede 
că, prin intermediul structurilor ecleziastice susţinute de stat, poporul va fi 
mai uşor de stăpîn it, dar, în acelaşi timp, clericii şi enoriaşii nu vor mai fi 
dependenţi de bulgari. Preotul Dumitru Călugăr spune: Preoţii români, ca 
să-şi primească darul, trebuiau să alerge peste graniţă la episcopii sîrbi sau 
bulgari.** Oricît de J i g n i t o a r e " le-ar părea acum unor ierarhi, situaţia ace
lor vremi este clar arătată de istorici. Acest lucru a încetat o dată cu organi
zarea mitropoliei Munteniei şi cea a Moldovei. Sigur că principiul neames
tecului sau al stăpînirii bulgarilor peste români invocat anterior ar 11 trebuit 
să funcţioneze şi în sens invers; de vreme ce Transilvania, Muntenia şi Mol
dova erau trei state diferite, este greu de privit ca „legit imă" titulatura de 
„Mitropolit al Ungrovlahiei şi Exarh al plaiurilor", prin care. zice-se, mitro
politul Munteniei ar fi avut drepturi asupra ortodocşilor din Transilvania. 
Cum să stăpîneşti peste cetăţenia altui stat? Dacă acest principiu a fost repu
diat în cazul bulgarilor, se impunea aplicarea lui întocmai şi în cazul orto
docşilor din Transilvania. Nu a fost aşa, şi nici nu ne surprinde. Este al n-lea 
exemplu de totalitarism clerical şi de lipsă de onestitate manifestată de ie
rarhii ortodocşi. 

în concluzia acestui subiect atît de disputat nu se poate spune altceva decît 
că rămînem în continuare, ca şi popor, în sfera incertitudinii cu privire la 
creştinizarea populaţiei din spaţiul românesc, pînă cînd tinerele generaţii de 
istorici vor rescrie manualele de istorie după care învaţă copiii la şcoală. 
Sper că aceştia nu vor mai privi istoria prin „ochii" clericilor ortodocşi, ci 
vor avea curajul de a privi şi scrie istoria aşa cum reiese ea din documente. 
Cine va avea curajul să dea la o parte perdeaua de fum lansată de clerici pen
tru a ascunde faptele istorice şi să lase lumina să strălucească? Nu putem 
aştepta la nesfîrşit ca acest lucru să-1 facă preoţii. Ei nu au acest interes şi 
nici nu sunt preocupaţi de adevăr, fie că este vorba de cel istoric, fie de cel 
transcendent. 

Teoria „legii r o m â n e ş t i " 
Conceptul de „lege românească" sau „lege strămoşească" vehiculat cu 

ostentaţie de ierarhii ortodocşi este un mijloc foarte eficient de păstrare a 
oamenilor în sfera de control al Bisericii Ortodoxe. Teoria este atît de mult 
vehiculată, încît orice observator neutru poate trage doar o singură conclu-
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* Andrei Andreicuţ. op. cil, p. 4. 
**//>«,., p. 5. 
*** Ibid., p. 6. 
**** Daniei Barbu, op. cil., p. 161. 

Consideraţii asupra ortodoxiei româneşti 2 2 5 
zie: creştinismul românesc se prezintă a fi unul original şi în acelaşi t imp su
perior oricărui alt creştinism. Cîteva citate din lucrarea episcopului ortodox 
Andreicuţ sunt mai mult decît necesare: Creştinismul în forma lui răsări
teană, este puterea fundamentală a poporului nostru.* Credinţa în Dumne
zeu şi preocupările de natură religioasă s-au împletit în sufletul romanului 
cu dragostea faţă de ţară, ctînd naştere la ceea ce poporul va numi atît de 
sugestiv: legea românească.** în realitate, nu poporul a numit tradiţia să
tească „legea românească", ci preoţii. Episcopul continuă: De aceea, cel mai 
vechi, cel mai sfînt şi cel mai de folos aşezămînt al neamului nostru, din 
toate vremurile, rămîne Biserica Ortodoxă. Fiinţa noastră s-a ţesut în jurul 
sfintelor a/tare...de aceea...statorniciapoporului nostru în legea româneas
că a fost în stare să spargă toate valurile potrivnice ce s-au năpustit asupra 
Bisericii neamului.*** 

Care este de fapt substratul? De ce ţin preoţii atît de mult la această pre
tinsă „lege românească"? Nu cumva această lege românească este de fapt 
camuflajul monopolului bisericesc asupra unui important segment al popo
rului român? 

Dacă facem un apel la istoria poporului român constatăm că în perioada 
premergătoare formării structurilor administrative, adică a cnezatelor şi vo
ievodatelor româneşti, în societatea românească, mai bine zis în spaţiul ro
mânesc, nu exista nici o altă formă de organizare în afara celei bisericeşti. 
Rolul preotului în comunitate era acela de a conduce efectiv după modelul 
bizantin, perpetuat de stăpînirea otomană. în lipsa unei autorităţi oarecare, 
preotul era mai degrabă un „legiuitor" local care împletea legea civică cu 
tradiţia religioasă. Nu spun credinţa creştină, pentru că la acea vreme erau 
foarte puţini preoţii care ştiau ce este în realitate creştinismul apostolic. 

Citînd din mărturiile unor călători prin ţările române, Cristian Preda scrie 
în „Firea românilor": Preoţii şi călugării [românilor] sunt foarte puţin lumi
naţi". Ignoranţa preoţilor înseamnă mai multe lucruri...Mai exact, ei nu cu
nosc Biblia, ci cîntă „mai ales din obişnuinţă"; nici măcar rugăciunile nu 
sunt ştiute şi „chiar Tatăl Nostru îl ştiu foarte puţini oameni din toată ţa
ra... [Românii] impun drept adevăr divin basme băbeşti"...De altfel, mai 
curînd decît după religie, ei trăiesc „ după legea firii".**** Dacă ia sfîrşitul 
secolului al XVII-lea aceasta era realitatea, putem crede că lucrurile erau alt
fel cîteva secole mai devreme? Este cert că nu e vorba de o adevărată cre
dinţă creştină care se exprimă prin raportarea personală la Dumnezeu, ci mai 
degrabă o conformare la sistemul legal-religios condus de preot. Nu este 
vorba despre credinţă ca opţiune personală, ca angajament subiectiv, ci 

despre credinţă ca practică de încadrare în norma!itatea socială.* Prin 
urmare, creştinismul nu este gîndit la români, fie ei clerici sau laici, în ter
meni de persoană sau de comunitate, ci în termeni de naţiune.** 

Rînduielile aşezate şi perpetuate au devenit cunoscute ca „legea româ
nească", fiind un ansamblu de reguli şi comportamente moştenite, capabil 
să dea identitate românilor în mijlocul celorlalte neamuri, dincolo de orice 
considerent de natură teologică sau canonică.*** Fiind o lege, este clar că 
se cere supunere necondiţionată, orice comentarii sau sustragere fiind echi
valente cu „erezia". Cristalizarea autorităţii statului la toate nivelurile a 
determinat acceptarea ca „valide" a rînduielilor deja existente, „oficializîn-
du-le" în acelaşi t imp. Ca atare, ceea ce funcţiona în mediul rural (aprox. 80 
% din ţară) a devenit recunoscut ca „legea românească", un model-etalon, 
deşi era o rînduială determinată de preoţi, care erau un fel de „capi" ai sate
lor. Simbioza Bisericii cu autoritatea statului era aşezată astfel pe un făgaş 
care se menţine pînă în zilele noastre într-o formă indestructibilă. 

Concluzia este aceea că „legea românească", ca expresie a ortodoxiei, nu 
este o tradiţie izvorîtă din practica religioasă, ci e mai degrabă o tradiţie for
mulată fără o practică a credinţei creştine autentice, determinată de conser
varea poziţiei şi avantajelor preoţilor. Acest tip de „ortodoxie" nu cere par
ticipare, ci supunere, nu presupune să crezi în ceva sau în cineva, ci să te 
conformezi pur şi simplu opiniei majoritare. Pentru români, ortodoxia este 
mai puţin o credinţă personală, cît o lege organică chemată să organizeze 
şi să guverneze corpul politic al naţiunii.**** 

Din aceste motive, „legea românească" este atît de des aclamată de cle
rici şi de ortodocşii conservatori, deşi aceştia nu înţeleg că e vorba de un efi
cient mod de control al poporului. 

D i m e n s i u n e a p ract ică a ortodoxiei r o m â n e ş t i 

Desigur că între ceea ce susţin teoretic ierarhii ortodocşi de rang superior 
şi ceea ce se întîmplă practic la nivelul preotului paroh şi cel al credinciosu
lui de rînd este o discrepanţă totală. Deşi morala creştină este un element de 
referinţă, chiar un indiciu al validităţii credinţei mărturisite, ea nu a consti
tuit niciodată o preocupare de căpătîi a preoţilor, cu toate că teoretic este sus
ţinută. Iată cîteva caracteristici ale vieţii creştine luate din Dicţionarul Orto
dox, din care reiese frumuseţea trăirii creştine, aşa cum se manifesta la ni
velul primelor secole ale creştinismului: Creştinii nu se deosebesc de restul 
oamenilor nici prin patriotism, nici prin limbă, nici prin obiceiuri...Ei îşi 
petrec viaţa în orice oraş, grec sau străin, urmînd obiceiul local firesc în ce 
priveşte portul, hrana şi alte stări. Deşi locuiesc acasă, în ţările în care 

* Daniel Barbu, op. cit., p. 80, 
»* Ibid., p. 109, 
"* Ibid.,p. 107, 
**»* Ibid., p. 121-122. 
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* Cotidianul Libertatea, 17.05.2001 

comunismului ! Bolile cu transmitere sexuală, cum este sifilisul, sunt în creş
tere alarmantă, suntem şi la acest trist capitol pe locul I în Europa.* Fete de 
liceu pozează goale pentru bani, încurajate de faptul că cele care au pozat 
goale în revistele pentru bărbaţi au fost invitate la ştirile zilei şi prezentate 
ca „vedete". Multe fete tinere practică prostituţia imediat după ce termină 
şcoala. Numărul acestora este estimat la începutul anului 2003 a fi peste 
350.000. 

Se pune în cel mai serios mod întrebarea: Ce viitor avem ca naţiune dacă 
nu se schimbă radical lucrurile? în toate situaţiile amintite mai sus este vor
ba în proporţie de 99 % de creştini ortodocşi! Cei peste 1.500 de minori in
ternaţi pentru delicventă sunt ortodocşi educaţi într-o societate ortodoxă; cei 
30.000 de tineri bucureşteni care se droghează sunt ortodocşi; cei 3.486 de 
oameni care s-au sinucis au fost ortodocşi care nu au mai găsit nici un motiv 
de a-şi trăi credinţa lor „cea dreaptă"; cele 2.000 de mame care şi-au aban
donat copiii sunt ortodoxe, ca de altfel şi cele peste 1.200.000 de femei care 
au avortat; tot creştine ortodoxe sunt şi cele peste 350.000 de prostituate. 
Toţi aceşti oameni, bărbaţi şi femei, au fost şi au rămas pe mai departe creş
tini ortodocşi, adică „drept-credincioşi".. . 

Mai mult de atît, în ultimii ani s-au înmulţit nepermis de mult manifestă
rile sataniste cu inscripţii pe ziduri, profanări de morminte şi cimitire devas
tate. La începutul lunii decembrie 2003 s-a putut constata un vîrf al activită
ţii lor. Pe pereţii unei biserici care a ars în cartierul Cotroceni s-au găsit in
scripţii sataniste şi simboluri oculte. Biserica era un monument de artă, fiind 
singura construită în stil italian. în acelaşi t imp, la Calafat un grup de sata-
nişti au ţinut capul de afiş, reuşind prin profanări de morminte şi prin mani
festările lor extrem de violente să semene panică în întreaga localitate. Ulte
rior s-a descoperit că sataniştii erau liceeni... din familii respectabile (orto
doxe, desigur). Ce să mai spui cînd te gîndeşti că ei au făcut opt-doisprezece 
ani de religie la şcoală? Am putea continua cu sute de exemple similare. 

Dacă la atît de multe aspecte negative suntem pe primul loc în Europa 
creştină, înseamnă că numai în lumea a treia păgînă, adică în Africa şi în 
Asia de Sud-Est vom găsi termeni de comparaţie pentru societatea noastră! 
Nu este trist? Este dezolant: pentru o ţară creştină care nu mai pridideşte 
să-şi trîmbiţeze religiozitatea, credincioşia şi vechimea de peste 2000 de ani 
şi care se consideră mai credincioasă şi mai fidelă lui Dumnezeu decît toate 
celelalte ţări europene. 

Ceea ce ar trebui să dea de gîndit este faptul că toate acestea se întîmplă 
în vreme ce fiecare generaţie din ultimii doisprezece ani face religie la şcoa
lă, şi nimeni nu realizează inutilitatea sau lipsa de rezultate al acestui mod 
de redresare a societăţii româneşti ! De ce nu-i ajută acest lucru? Pentru că 
aceşti copii şi tineri nu sunt învăţaţi ce spune Dumnezeu în Cuvîntul Său, ci 

s-au născut, ei se comportă ca nişte străini. Participă la toate ca cetăţeni, 
dar ei rabdă pe toţi şi pe toate ca străini...Ca toţi oamenii, ei se căsătoresc 
şi nasc copii, dar nu leapădă pe cei născuţi. Orice creştin este liber să se 
împărtăşească la masa altuia, dar niciodată nu are pat comun. Trăiesc pe 
pămînt, dar cetăţenia lor este cerească. Ei ascultă legile hotărîte, dar în 
viaţa lor particulară ei sunt mai presus de legi...Ei răsplătesc calomnia cu 
binecuvînlarea, insulta cu delicateţea. Pentru binele pe care îl fac sunt 
pedepsiţi ca nişte răi* O scurtă, dar superbă caracterizare a creştinismului 
adevărat! Care este dimensiunea practică a creştinismului românesc? Se 
poate asemăna creştinismul românesc cu cel descris mai sus? Iată cum apare 
creştinismul ortodox românesc la nivelul credincioşilor de rînd. 

în cei 13 ani care au trecut de la evenimentele din 1989, criminalitatea a 
crescut de 300 de ori, şi aprox. 7 5 % dintre delicte sunt comise de tineri între 
17 şi 25 de ani, care au avut parte de educaţie religioasă. în 2003, în ţara 
noastră există peste 1500 de minori în şcoli de corecţie ca urmare a delic
ventelor.** O problemă foarte gravă în şcoli este consumul de droguri. 10 % 
din totalul elevilor capitalei consumă droguri şi 20 % dintre liceenii din în
treaga ţară fac acelaşi lucru. în primele luni ale anului 2002, media tinerilor 
drogaţi internaţi pentru dezintoxicare depăşeşte 150 lunar. Numărul tinerilor 
sub 29 ani din Bucureşti care sunt dependenţi de droguri a crescut numai în 
4 ani de la 1.000 la 30.000. Ca urmare a stărilor depresive creşte alarmant 
numărul de sinucideri. Numărul românilor care au ales sinuciderea ca mijloc 
de a scăpa de viaţă a crescut semnificativ în 2002, ajungînd la 3.486 de ca
zuri, respectiv 3 1 % din totalul morţilor violente, tot atîtea victime cît au ge
nerat accidentele rutiere şi omuciderile la un loc .*** Consumul de alcool a 
devenit o problemă la scară naţională. Ultimele studii arată că 65 % dintre 
elevii din România au cel puţin unul dintre cele trei vicii de bază: consum 
de alcool, tutun sau droguri. Mass-medîa promovează căsătoria de probă, 
pornografia şi libertinajul sexual. Ca urmare a relaţiilor sexuale întreţinute 
în afara căsniciei, anual în România sunt abandonaţi mii de nou-născuţi. In 
primele 5 luni ale anului 2002, în România au fost abandonaţi peste 2000 de 
copi i ,**** iată datele prezentate într-o emisiune de ştiri la o oră dc maximă 
audienţă. Este greu de crezut, dar fiecare maternitate din România are un sa
lon al copiilor abandonaţi! . . . iar 9 din 10 sarcini nedorite s-au finalizat prin-
tr-un avort .***** Suntem pe primul loc în Europa într-o statistică a femeilor 
bătute de soţii lor, precum şi în ceea ce priveşte avortul, cu peste 300.000 de 
avorturi anual, etc. Ultimele estimări ale criminalităţii prin avort vehiculează 
cifre absolut uluitoare: 1.200.000 de avorturi în aceşti 13 ani de la căderea 

* Epistola către Diognei, p 176-177, citată de Ion Bria în op. cil., p. I U . 
" Cotidianul Curierul National, 22.10.2002. 
*** Cotidianul Ziua, 17.05.2003. 
**** Antena i, Emisiunea de ştiri Observator, 20.09.2002. 
* * * * * Cotidianul România Liberă, 2S.10.2002 
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Cu toate acestea, se înmulţesc „semnele" pe care oamenii le iau ca o con
firmare a „credincioşiei" poporului nostru, de parcă lucrurile arătate mai sus 
nu sunt cunoscute şi de Dumnezeu: Un cartof mai ciudat la care s-au închi
nat oamenii; un ou în formă de stea despre care preotul spune că este un 
semn; o piatră în formă de lună; o sfeclă cu un semn de cruce în ea; un copac 
cu un semn de cruce în mijloc; o pleiadă de chipuri „sfinte" pe plopii din 
Panteiimon; o gulie cu semnul crucii în ea, icoane care plîng; icoane care fac 
minuni, icoane care scapă din incendii, icoane care se mişcă, etc. Din punct 
de vedere popular, toate aceste lucruri sunt expresia ortodoxiei româneşti. 
La fel stau lucrurile şi în ce priveşte diferitele obiceiuri şi manifestări popu
lare zonale care, cu toate că nu au de-a face cu Dumnezeu sau cu credinţa 
creştină, sunt asociate acesteia şi prezentate ca manifestare a credinţei stră
moşeşti. 

Ce concluzii am putea trage privind la realităţile existente în societate? Că 
România este o ţară creştină ortodoxă în care găsim credincioase ortodoxe 
prostituate, ghicitoare, vrăjitoare, ortodocşi bolnavi de sifilis sau satanişti, 
ortodocşi care-şi maltratează familia şi copiii sau care-şi violează propriii 
copii. Seamănă aceşti creştini cu cei din citatul prezentat la începutul subca
pitolului? 

Creştinismul ortodox românesc al anilor 2000 şi-a pierdut dimensiunea 
personală cotidiană, iar Dumnezeu şi credinţa sunt privite ca fiind un acce
soriu necesar. . . de care se va ocupa preotul. E suficient ca oamenii să nu-şi 
pună prea multe întrebări, să nu citească Sfîntă Scriptură, să nu facă compa
raţie între ceea ce scrie şi ceea ce vede la preoţi şi la întreaga societate. Aces
ta este creştinismul românesc. . . o „făcătură" a ierarhilor ortodocşi, a Tradi
ţiei bisericeşti ridicate la rang de autoritate în materie de credinţă creştină. 
Realitatea este alta: Credinţa şi încrederea în Dumnezeul revelat prin Isus 
Cristos e ceea ce călăuzeşte viaţa! 

în faţa acestei realităţi existente în ortodoxia practică românească, impo
sibil de negat, de vreme ce datele sunt făcute publice, s-a manifestat aceeaşi 
mizerabilă practică de a nu se recunoaşte adevărul şi de a se căuta „explica
ţii", în loc să se recunoască deschis că majoritatea românilor ortodocşi sunt 
creştini numai cu numele, s-a preferat inventarea termenului de „credincios 
nepracticant". Altfel spus: Credinciosule nepracticant, tu eşti creştin (adică 
eşti mîntuit prin faptul că te-ai născut ortodox), chiar dacă trăieşti ca şi pa
ginii! Tu ai statut de urmaş al lui Cristos, dar eşti „nepracticant". Poţi spune 
că eşti ucenicul lui Isus Cristos, dar că nu practici aceasta? Nu este o sfidare 
a Mîntuitorului, o batjocorire a învăţăturii şi a jertfei Sale? Doamne, ai milă 
de noi! 

Nu este aceasta o iluzorie poziţie de creştini care, în realitate, prin trăirea 
zilnică, se dovedeşte că nu există? Dacă credinţa în Dumnezeu şi valorile 
Sale îţi călăuzesc viaţa, dacă modelul Mîntuitorului şi învăţătura Lui sunt 

li se predă învăţătura Tradiţiei bisericeşti şi istoria diferiţilor sfinţi. Cuvîntul 
lui Dumnezeu este acela care schimbă viaţa omului, a tinerilor, a copiilor, şi 
prin ei, a întregii societăţi, pentru că el are putere să cureţe şi să sfinţească 
vieţile oamenilor. Cristos a spus: Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul 
Tău este adevărul (Ioan 17:17). lată sursa sfinţeniei şi a unor vieţi schimba
te! Tradiţia bisericească promovată de preoţi este moartă şi nu are cum să 
schimbe viaţa omului. Dumnezeu îi sfinţeşte pe oameni prin Cuvîntul Său, 
Tradiţia îi sfinţeşte fie prin stropirea cu apă „sfinţită", fie prin declarare. 
Cine este vinovat de această stare de lucruri? Dumnezeu? Categoric, nu! Eu 
cred că vinovatul, sau mai bine zis vinovaţii, trebuie căutat în altă parte, în 
rîndurile celor care călăuzesc „spiritual" poporul şi care au de cîştigat de pe 
urma manipulării acestuia. Dar se deosebesc ei oare de grosul societăţii? 
Sunt ei nişte repere morale? 

Asistăm la o explozie fără precedent a practicilor oculte. Tehnici yoga în 
direct la televiziune. Proiecte mediatizate pentru crearea unui centru naţio
nal de ghicire. Mediatizări ale congresului vrăjitoarelor. Posturile de televi
ziune invită la emisiuni de maximă audienţă ghicitoare şi vrăjitoare care 
să-şi săvîrşească în direct ritualurile. Culmea paroxismului este atinsă de o 
emisiune la care o ţigancă ce se ocupa de vrăji a rostit „binecuvîntări" asupra 
poporului român, încheind cu expresia „cine nu c r e d e . . . " Ce să creadă cine
va? Am ajuns ca practicile oculte să fie binecuvîntarea noastră ca popor? 
Unde este Dumnezeu în viaţa poporului nostru? Unde este luarea oficială de 
poziţie a Bisericii? Preoţii şi ierarhii apar pe aceleaşi posturi doar pentru 
imagine şi nu pentru a lua poziţie împotriva acestor practici, deşi atît ghici
toarele, cît şi vrăjitoarele sunt ortodoxe! Ceea ce societatea în general, şi 
Biserica în special, ar trebui să marginalizeze, este promovat de mass-media 
ca elemente pozitive, deşi toţi redactorii sunt creştini ortodocşi. Undeva ce
va nu merge. . . ceva nu este în regulă cu creştinismul românesc . . . Dar oare 
putem vorbi de un creştinism românesc, sau creştinismul este universal. . .? 

Sub patronajul ierarhilor ortodocşi, Tradiţia bisericească la români a de
terminat crearea unui specific românesc, în care orice lucru este pus pe sea
ma credincioşiei sau a exprimării credinţei creştine ortodoxe. Ierarhii orto
docşi au creat pentru poporul român un Dumnezeu al său, aproape naţional 
- r e p r e z e n t a t de clerici, clădirile bisericilor şi mănăstiri . . . un Dumnezeu aşa 
cum ştiu ei că le place oamenilor. Dar este oare aşa? Deseori auzim vorba: 
„Doamne, nu lăsa România la greu!" sau: „Aşa să ne ajute D u m n e z e u ! " Sunt 
doar nişte vorbe goale, atîta t imp cît clericii nu sunt interesaţi de adevărul lui 
Dumnezeu, ci numai de conformarea oamenilor în raport cu Tradiţia biseri
cească, care L-a scos pe Dumnezeu din vieţile şi conştiinţele oamenilor, în-
chizîndu-L în altare. Cum să-L chemi pe Dumnezeu în ajutor de vreme ce 
L-ai scos afară din viaţa cotidiană şi din conştiinţă? Aceasta a făcut Tradiţia 
bisericească, iar oamenii sunt deseori disperaţi şi fără nici un fel de speranţă. 
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esenţa trăirii creştine, atunci poţi spune că eşti creştin adevărat, fără adjec
tivele „practicant" sau „nepracticant". Tu poţi spune că eşti credincios, dar 
cînd adaugi şi „nepracticant", înseamnă că îţi trăieşti viaţa după alte valori, 
alte învăţături, alte modele! în realitate, eşti ceea ce crezi şi trăieşti. Biblia 
spune: Fiţi împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă 
singuri (Tacov 1:22). Credinţa are de-a face cu nişte convingeri interioare pe 
care le exteriorizezi trăindu-le. 

Dacă toţi românii ar trăi creştineşte (cum fac marea majoritate a celor ce 
aparţin bisericilor evanghelice neoprotestante), s-ar putea închide toate în
chisorile, s-ar desfiinţa orfelinatele şi s-ar scuti statul de a plăti uriaşele fon
duri care se plătesc pentru funcţionarea acestora. Ar fi fonduri care s-ar pu
tea folosi în învăţămînt, în sănătate sau la majorarea pensiilor şi a alocaţiei 
de hrană a bolnavilor. Aceste uriaşe fonduri de mii de miliarde se plătesc 
pentru păcatele şi fărădelegile săvîrşite de un popor declarat şi suprasaturat 
cu afirmaţii ale credincioşiei lui, Preoţilor şi ierarhilor ortodocşi ar trebui să 
le dea de gîndit faptul că într-o ţară cu un procent aşa mare de creştini există 
un număr aşa de mare de închisori, orfelinate şi şcoli de corecţie. Potrivit 
învăţăturii creştine apostolice, într-o comunitate, mai mică sau mai mare, cu 
adevărat creştină, acestea ar trebui să dispară, sau dacă nu, cel puţin să existe 
ca instituţii, nu să existe situaţii în care să fie nevoie de graţieri pentru că nu 
mai sunt locuri în închisori. 

Din păcate, aşa arată ortodoxia românească în domeniul practic. Repet în
trebarea: Seamănă societatea românească, numită creştină, cu aceea prezen
tată la începutul acestui subcapitol, care a fost preluată din Dicţionarul Orto
dox ca model al trăirii creştine? Se poate face o paralelă între creştinismul 
ortodox românesc şi creştinismul adevărat? Categoric, nu! Ce s-a schimbat, 
învăţătura lui Dumnezeu, sau ceea ce susţin preoţii şi ierarhii nu mai este 
învăţătura lui Dumnezeu? E cît se poate de clar că această stare de lucruri 
este urmarea păgînizării creştinismului apostolic. Puritatea creştinismului 
apostolic ne este dată de scrierile Noului Testament, nu de Tradiţia biseri
cească. Creştinismul ortodox românesc nu se va putea curăţa de putregaiul 
tradiţiei preoţeşti decît numai printr-o întoarcere la învăţătura Mîntuitorului 
din Noul Testament. 

D e c ă d e r e a m o r a l ă a c lerulu i o r t o d o x 

într-o asemenea societate declarată creştină, clericii care alimentează 
această stare de lucruri nu pot fi altfel. Ei sunt parte integrantă a unei socie
tăţi în care şi-au impus standardele sau, dacă nu, s-au conformat acestora, fă
ră a aduce decît sporadic acea lumină care să ajute la purificarea morală a 
societăţii. 

Voi încerca mai puţin să comentez acest subiect delicat şi mă voi axa mai 
mult pe mărturia altora. Starea morală a celor care spun că sunt slujitori ai 

lui Dumnezeu, un Dumnezeu drept şi moral, este sub orice critică. Pentru că 
sunt mult prea multe de spus, mă voi limita la a folosi cîteva titluri din 
colecţia cotidianului România Liberă apărute în ultimii ani: 
- Preotul i-a făcut clopotăriţei o fetiţă; 
- Preot, prins la amantă. . . şi dat afară în pielea goală sub privirile sătenilor 

adunaţi la un priveghi peste drum; 
- O echipă de la Patriarhie a intrat cu poliţia în altarul bisericii Sf. Ilie; 
- Preotul Popovici jupoaie de bani rudele unei moarte; 
- Preotul din Suceveni a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare pen

tru delapidare, fals şi uz de fals; 
- Bătaie în biserică de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril; 
- Escrocherie în sutană - Preotul Vasile N. a vîndut o casă şi apoi i-a dat-o 

moştenire fiicei sale; 
- Preot traficant de wolfram; 
- Preot traficant de maşini. . . 
- Preoţii blestemaţi - orbiţi de lăcomie, unii oameni ai Bisericii se apucă de 

vrăji, descîntece şi ghicit, etc. 
Nu este o noutate că la nivel de ţară se vorbeşte despre slujitori bisericeşti 

şi preoţi depravaţi, imorali, adulteri, beţivi şi lacomi de avere, care pentru 
bani leagă blesteme în numele unui Dumnezeu al dragostei şi toleranţei, 
despre slujitori bisericeşti escroci şi înşelători, despre homosexualitatea din 
mănăstiri . . . Istorisirea frecventă a unor „minuni" suprapuse peste această 
tristă realitate în ceea ce-i priveşte pe reprezentanţii bisericii i-au determinat 
pe oameni să considere creştinismul un basm frumos.. . doar o poveste plină 
de fabulaţii supranaturale, despre eroi şi minuni. De aceea, Dumnezeu nu 
este luat de către români în serios, doar bătrînii şi cei „creduli" mai vorbesc 
despre Dumnezeu. Duceţi-vă prin satele şi oraşele României şi luaţi infor
maţii despre preoţi . . . Acesta este barometrul adevărat al creştinismului pro
movat de preoţii şi ierarhii ortodocşi! 

Am putea invoca vremurile de libertate ca o explicaţie a acestei stări de 
lucruri, dar nu este aşa. După ce s-a format şi stabilizat clasa preoţilor, după 
ce şi-au creat propriul sistem de protecţie în numele „tainei", decăderea mo
rală a fost în cădere liberă. Fiind făcuţi creştini prin declarare, majoritatea 
preoţilor nu au avut parte dc o reală experienţă a întoarcerii la Dumnezeu şi 
nici de naşterea din nou, aşa cum spune Scriptura, ci doar au fost declaraţi 
născuţi din nou prin botezul cu apă. De aceea, ei nu pot trăi o adevărată viaţă 
de credinţă! 

Imoralitatea preoţilor şi toate celelalte fărădelegi sunt consemnate de toţi 
istoricii şi comentatorii români sau străini. Mă voi rezuma doar la cîteva: 
Xenopol citează dintr-o scrisoare a domnitorului Matei Basarab, în care 
acesta aminteşte de acuzaţiile aduse preoţilor şi călugărilor, şi anume: ...Că 
vă umblă cu femeile, de faceţi mănăstirea şi călugării de rîs şi de mascara 



2 3 2 Păgînizarea creştinismului apostolic 

* Xenopol, op. cit., voi, 8, p. 173, citat de Iosif Ton, Credinţa adevărată, S.M.R., 1991, p. 4 1 . 
** Daniel Barou, op. cit., p. 66. 
*** România Liberă, 13.04.1998. 
*»*» Evenimentul Zilei, 2.04.2001. 
***** România Liberă, 25.1 1.1997. 
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* România Liberă, 16.01,1999, 
**lhid, 23.09.1997. 

India şi America* Desigur că lista ar fi incredibil de lungă dacă am lua tot 
ce s-a scris în ultimii zece ani despre nevrednicia „cinstitelor" feţe biseri
ceşti. 

Ce să mai spui cînd acestea se întîmplă la cel mai înalt nivel? Cu ocazia 
vizitei pe care papa a fâcut-o în România, după tratative care au durat ani de 
zile, atît din cauza ineditului primei vizite a papei într-o ţară ortodoxă, cît şi 
datorită faptului că patriarhul nu a fost de acord, am asistat în direct la di
mensiunea „morală" a înaltei feţe bisericeşti: şi-a exprimat „bucuria că San
ctitatea voastră sunteţi aici cu noi". Nu este aceasta culmea ipocriziei, după 
ce timp de patru ani nu a trimis nici o invitaţie oficială papei pentru respec
tiva vizită? Cum se vor bucura de credibilitate adevărată şi respect ierarhii 
ortodocşi în condiţiile în care o ţară întreagă ştie că din cauza lor nu s-a făcut 
vizita, pentru ca apoi tot ei să îşi exprime „bucuria"? 

Fără să dau nume, voi face referire tot la cei mai importanţi prelaţi ai Bi
sericii Ortodoxe: Despre un oarecare episcop se spune că, scriind o carte, 
şi-a fabricat o nouă biografie, despre un altul se vorbeşte că ar fi un „Dinu 
Păturică" al Bisericii Ortodoxe, care primeşte orice şi oricît şi care, pentru 
a-şi satisface poftele, merge oriunde şi face orice. Tot despre el se spune că 
ar avea peste 1.000.000 de dolari în bancă. Despre o altă „cinstită" faţă bise
ricească se spune că în tinereţea lui ar fi fost legionar, apoi homosexual. 
Despre un altul că ar fi luat un Mercedes şi cîteva miliarde Iară nici un fel 
de semnături . . . şi am putea continua. Este clar că avem de-a face cu un fe
nomen generalizat la scara întregii societăţi româneşti. Nu este de mirare 
nici acest lucru, de vreme ce „deprinderile" se formează chiar de la iniţierea 
în „taina" preoţiei. 

încă de la înscrierea pentru admiterea la teologie ortodoxă se observă tot 
felul de nereguli, se constată clar depunctarea unora şi admiterea altora de 
către cei „chemaţi" de Dumnezeu să-i înveţe slujirea pe Viitorii preoţi, iar 
mai-marii nu catadicsesc să ia vreo măsură. Iată cîteva titluri culese din pre
sa naţională: G r e v a foamei la Teologie, spune titlul unui articol care tratea
ză fraudele de la facultatea de teologie ortodoxă şi în care o tînără spunea că 
a hotărît să dea aici spermă că aici lucrurile vor decurge în mod cinstit, fără 
aranjamentele mafiote din alte părţi. Articolul scrie în continuare: în timpul 
examenelor s-a negociat admiterea la suma de 30 milioane de lei de persoa
nă La examene s-a copiat, chiar şi unii profesori de la Teologie sunt revol
taţi de modul cum se desfăşoară examenele de admitere la o facultate de un
de ar trebui să iasă adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu, nu ai lui Satan.** 

Peste numai cîteva luni, un alt articol sub titlul: Viitorii p r e o ţ i şi-au c u m 
p ă r a t e x a m e n e l e de a d m i t e r e pe dolar i relua o tematică din 21 ianuarie în 
acelaşi an: M i t ă p e n t r u s u t a n ă . A d m i t e r e a îa F a c u l t a t e a de Teologie O r -

cum nu s-ar cădea.* In cartea Firea românilor este citat Mitropolitul Antim 
Iv ireanu: Creştinismul semenilor săi i se pare a fi doar „un nume uscat şi 
sec ". Dovezile pe care le aducea sunt numeroase şi grave. Ca nicăieri altun
deva, crede mitropolitul, „preoţii sunt cei mai necinstiţi şi mai obidiţi".** 

Nici în ceea ce priveşte ierarhii superiori lucrurile nu sunt diferite, fie că 
vorbim despre trăire, fie că vorbim de integritatea caracterului. Din nou, cî
teva titluri din ziarele naţionale sunt edificatoare: Martiri şi demoni în frun
tea Bisericii Ortodoxe Române. Sub patriarhul Iustinian Marina - toţi pre
oţii Regiunii Iaşi au fost membri ai Partidului Comunist Român. Preoţi des
tituiţi şi caterisiţi pentru că aveau dreptate. Daţi afară din Biserică după ce 
au denunţat „mafia clericală". Deşi iniţial le-a dat dreptate. Arhiepiscopia 
Sibiului i-a aruncat pe drumuri. Corupţia din „Justiţia Clericală" a permis 
trucarea alegerii protopopului de Făgăraş. Patriarhii Teoctist şi Iustinian, 
persecutorii Cardinalului luliu Hossu. în anul 1998 se spunea sub titlul: 
I n t r e C r i s t o s şi c iolanul politic - impl icarea Bisericii O r t o d o x e în ale
geri le v i i toare : A fost bine că ierarhia Bisericii Ortodoxe a trecut mereu, la 

fiecare schimbare de macaz istoric, de partea celor veniţi la putere, de par
tea grecilor (pe vremea fanarioţilor), de partea Budapestei imperiale (în 
Transilvania), de partea ateismului stalinist, în ultimii 50 de ani...A slujit 
mai mult poporului român colaborarea sa cu puterea cuceritoare vremel
nică sau propriilor interese instituţionale.*** 

Pentru cine este imparţial, lipsa de integritate în caracter a preoţilor de-a 
lungul istoriei nu mai este un secret. Pus în faţa unui posibil scandal şi a unei 
dezbinări. Sinodul Bisericii Ortodoxe a hotărît la începutul anului 2004 re
tragerea preoţilor din politică. Mulţi s-au grăbit să laude „imparţialitatea" 
Bisericii, dar în realitate aceasta a fost o măsură care să împiedice dezbina
rea preoţilor. Mă refer la faptul că lupta electorală pentru putere ar fi putut 
aduce în competiţie preoţi aflaţi în cele două partide, cu majoritate în sonda
jele de opinie: PSD şi Alianţa D.A. Această situaţie posibilă a fost suficien
tă pentru ca înaltele „feţe bisericeşti" să realizeze că în focul luptei elec
torale s-ar fi putut face dezvăluiri care ar fi lovit şi mai mult în „integritatea" 
morală a ierarhilor. La urma urmei, nimeni nu crede că în urma acestei 
decizii B O R şi-a încheiat „mariajul" cu puterea politică, dar la imagine con
tează mult. Alte titluri sunt de asemenea sugestive: înalt Prea Sfinţitul N., 
preot cu microfon* * * * Mitropolitul A. a transformat Biserica într-o citade
lă a comunismului ortodox.***** Şi, nu în ultimul rînd, Patriarhia Română 
a fost un cap de pod al propagandei sovietice în Balcani, Orientul Mijlociu, 
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zilele noastre pe cei mai mulţi, Ş 
româneşti, preotul, primarul şi po 
oară. Avantajele poziţiei sunt sufic 
şcolilor de preoţi se intră în „circu 

Ori de cîte ori se dau publicităţi 
cei „chemaţ i" să călăuzească spir: 
spună fie că: Este un atac asupra B 
de discreditare a sfinţilor ierarhi a 

la nivelul secolului XXI, în multe sate 
istul sunt fruntea satului, cum era odini-

ient de mari, de vreme ce încă de la porţile 
itul" şpăgii şi al aranjamentelor, 

asemenea fapte şi fărădelegi săvîrşite de 
itual poporul se găseşte cineva care să 
'isericii Ortodoxe... sau: Este o încercare 

Bisericii Ortodoxe, etc. Nu despre dis
creditarea din partea cuiva este vorba, ci despre discreditarea pe care singuri 
şi-o fac aceşti aşa-zişi slujitori ai lui Dumnezeu. Faptul că în sondajele de 
opinie Biserica se află pe primul Ioc la capitolul încrederii populaţiei nu se 
datorează moralităţii şi integrităţii slujitorilor ei, ci din contră, faptului că 

* România Liberă, 19.02.1998. 
« Ihid, 29,09.1998. 
*« Ibid.,21.12.1999. 
**»» Q a n je i Barbu, op. cit., p. 72 
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t o d o x ă din Bucureşti, o m a s c a r a d ă de milioane, despre fraudele incredi
bile care s-au făcut la corectarea lucrărilor din toamna trecută.* Un alt titlu 
spune: D o s a r u l „Maf ia d o c t o r a t e l o r " , din care citez: Dezvăluiri referitoa
re la anumite cadre didactice -falşi profesori, falşi doctori în teologie etc. 
- cu falsă activitate universitară şi falsă operă ştiinţifică.** Anul următor, 
un alt titlu este vizibil: M u ş a m a l i z a r e a corupţiei dc la F a c u l t a t e a de Teo
logie O r t o d o x ă B u c u r e ş t i a g e n e r a t pro l i fe rarea d e g r a d ă r i i învăţămîn-
tului teologic. Din el citez doar cîteva subtitluri: „Malversaţiuni teologice" 
pentru noile posturi de decan şi prodecan... Rezultate catastrofale în pregă
tirea profesorilor de religie... Un scandalos „doctorat" al prodecanului din 
Piteşti... Furtul intelectual şi plagiatul -o „ normalitate ". * * * Am putea con
tinua astfel cu multe subiecte de acest fel. Vor face tinerii preoţi în sutană 
altfel decît dascălii lor? Cu siguranţă că nu, de vreme ce ei intră şi se con
formează unui sistem care funcţionează de zeci şi sute de ani. 

Cei care au dorit şi doresc să devină preoţi nu au fost atît de mult intere
saţi de a-L sluji pe Dumnezeu cît au fost preocupaţi de avantajele conferite 
de poziţia respectivă. „Dreapta credinţă" atît de des trîmbiţată era de cele 
mai multe ori lăsată pe ultimul plan, întîietatea avînd-o avantajele poziţiei, 
scutirile de impozit şi alte lucruri de acest gen. Ca dovadă, trebuie să spun 
că în timpul celei de-a doua domnii, Constantin Mavrocordat a fost determi
nat să decreteze obligativitatea ca preoţii să înveţe carte! Este de-a dreptul 
uimitor să vezi că la mijlocul secolului al XVIII-lea. după secole de creşti
nism, preoţii au fost alfabetizaţi în cel mai umilitor mod sub ameninţarea că 
dacă nu vor învăţa să citească vor plăti impozit la fel ca ţ ă r a n i i ! * * * * Cum 
citeau cei neştiutori de carte Evanghelia? Cît de preocupaţi erau preoţii să 
păstreze învăţătura curată a „dreptei credinţe" dacă nu ştiau citi? Se pune o 
altă întrebare firească: Ce-i atrăgea la preoţie? Exact ceea ce-i atrage şi în 

toate ticăloşiile sunt ţinute departe de ochii oamenilor, păstrîndu-se „aura" 
unei „Biserici a neamului", în care oamenii pot avea încredere şi pe care oa
menii o asociază cu Dumnezeu. în realitate, prin păstrarea acestei „aure", de 
Biserică infailibilă, se ia şansa oamenilor de a-şi îndrepta privirile spre 
Dumnezeu, singurul în care ar trebui oamenii să aibă încredere. Ei au în
credere într-o iluzie şi într-o minciună îmbrăcată în straie de „adevăr". Cîtă 
vreme corupţia şi religiozitatea fac casă bună fără nici o problemă, nu se 
poate vorbi de adevăr. 

Dacă Dumnezeu este drept, sfînt, curat şi adevărat, poate să aibă aseme
nea slujitori? Categoric, nu! Ei sunt slujitorii sutanelor şi ai Tradiţiei biseri
ceşti folosite în interesul personal, nimic mai mult! Aceşti slujitori au un alt 
dumnezeu, după cum spune şi apostolul Pavel: Căci v-am spus de multe ori, 
şi vă mai spun şi acum, plîngînd: Sunt mulţi care se poartă ca vrăjmaşi ai 
crucii lui Cristos. Sfîrşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pîntecele 
şi slava lor este în ruşinea lor, şi se gîndesc la lucrurile de pe pămînt 
(Filipeni 3:18-19). 

N a ţ i o n a l i s m u l f u n d a m e n t a l i s t o r t o d o x r o m â n e s c 

Există la nivelul societăţii româneşti o confuzie evidentă între identitatea 
naţională şi ortodoxie, între interesul naţional şi cel al ierarhilor şi clericilor 
ortodocşi. Sunt două lucruri absolut distincte, dar şi diferite în acelaşi t imp. 
Ierarhii ortodocşi au încercat prin toate mijloacele, atît în perioada interbe
lică, cît şi după evenimentele din 1989, să facă din clericii ortodocşi nişte 
salvatori ai neamului românesc. De aceea au încercat, şi într-o bună măsură 
au reuşit, să creeze în mintea oamenilor ideea că cele două: interesul naţio
nal şi cel al ierarhilor ortodocşi se suprapun atît de mult, încît temelia nea
mului românesc şi însăşi existenţa noastră ca popor se datorează Bisericii, 
adică ierarhilor şi preoţilor! Este un fals grosolan, avînd în vedere că despre 
o structură bisericească se vorbeşte abia începînd cu mijlocul secolului al 
XlV-lea. 

Conceptul de „naţionalism ortodox", creat şi vehiculat de clerici, a fost o 
stranie modalitate de distorsionare a adevăratului interes naţional cu scopul 
de a conserva interesele clasei preoţeşti şi a privilegiilor acesteia. Cît de „na
ţional" putea fi interesul ierarhilor şi preoţilor, cînd poporul trăia în cea mai 
cruntă mizerie şi sărăcie, iar ei huzureau în belşug şi bunăstare stăpînind 
peste o treime din suprafaţa ţării, înainte de secularizarea averilor mănăsti
reşti? Bazele acestui concept au fost puse cu mult t imp înainte. 

încă de la declararea creştinismului ca religie oficială a Imperiului Ro
man, lucrurile au început să se amestece, iar Biserica creştină s-a depărtat 
flagrant de scopul existenţei sale. Ridicarea episcopilor la rang de demnitari 
ai statului imperial şi recunoaşterea împăratului ca şi căpetenie civilă a Bi
sericii, adică „Pontifex Maximus" , a fost semnalul adresat poporului că 
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* D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Bucureşti, 1907, p, 357-358, citat de Iosif Ţon în Ctvdinla ade
vărată, p. 43, 

** Iosif Ţon, op. cit., p. 41. 
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Sunt cîteva voci care susţin că cei care aduc critici la adresa ortodoxiei 
sau care spun adevărul istoric aşa cum este el ar privi istoria numai din per
spectiva sa laică şi nu din punct de vedere ortodox! O aberaţie mai mare nici 
că se putea spune. Adică, se sugerează că datele şi evenimentele istorice sunt 
într-un fel din punct de vedere istoric şi cu totul altfel din punct de vedere 
ortodox! Dacă aşa se privesc lucrurile de către susţinătorii necondiţionali ai 
clericilor, atunci înţelegem de ce istoria României este una atît de mistificată 
şi falsificată pentru a ascunde adevărul: A fost privită din punct de vedere 
ortodox! Să fim oneşti! Patima nu trebuie să ne întunece minţile într-o ase
menea măsură. 

Revenind la confuzia dintre naţionalism şi ortodoxie, este mai uşor de 
perceput dacă plecăm de la însuşi termenul de naţionalism. Naţionalismul în 
cea mai simplă definiţie este ideologia şi atitudinea care are în vedere, în 
primul rînd, apărarea drepturilor şi aspiraţiilor naţionale ale poporului. Prin 
urmare, este normal ca fiecare cetăţean care-şi iubeşte ţara să aibă o doză de 
naţionalism, dacă doreşte binele, dacă urmăreşte interesul naţiunii şi al po
porului. Această doză de naţionalism nu trebuie însă să depăşească graniţa 
dincolo de care începe fundamentalismul şi xenofobia. Nu apartenenţa la un 
grup etnic sau religios, mai mic sau mai mare, este dovada faptului că cine
va îşi iubeşte ţara! Din contră, dacă grupul etnic sau religios este unul mai 
mare, idealul naţional este subordonat celui de grup. A nu fi ortodox nu în
seamnă că nu iubeşti România! îmi este greu să cred că un ortodox care a 
furat zeci şi sute de miliarde din avuţia naţională a poporului român, sau 
unul care a falintentat voit o fabrică lăsînd fără pîine mii de familii iubeşte 
mai mult ţara românească decît un creştin evanghelic care nu fură, nu înşală, 
nu-şi bate joc de avuţia naţională. A nu dori să accepţi istoria contrafăcută 
nu înseamnă că loveşti în „Biserica neamului". De exemplu, în nici o ţară 
din lume solidaritatea umană nu este mai mare ca în America, dar acolo sunt 
sute de grupuri etnice şi religioase! Nimănui nu-i trece prin cap să spună 
despre altul că nu iubeşte America pentru că nu este baptist, catolic sau prez-
biterian. 

Teologul ortodox Dumitru Stăniloaie spunea: Naţionalism este conştiinţa 
că aparţii cutărui grup etnic, iubirea acelui grup şi activizarea acestei iubiri 
în slujba binelui lui. Intr-o măsură oarecare este adevărat, numai că naţio
nalismul născut din iubirea de ţară nu se reduce la un grup, ci priveşte o naţi
une în care există mai multe grupuri. Naţionalismul fundamental ist se redu
ce de cele mai multe ori la un grup şi nu este altceva decît un slogan în spa
tele căruia se ascunde interesul grupului. Naţionalismul născut din iubirea 
de ţară coalizează, spre binele naţiunii, toate grupurile, toate forţele şi ideile 
constructive, în timp ce naţionalismul fundamentalist de grup urmăreşte ani
hilarea tuturor celor care se opun grupului respectiv. 

Acest lucru reiese din ceea ce spune acelaşi mare teolog: Ortodoxia are o 

Biserica - adică preoţii şi ierarhii (căci niciodată nu se aveau în vedere cre
dincioşii) - se identifica cu interesele statului. Evident că era o minciună! 
Despoţii aveau nevoie de preoţi şi ierarhi pentru a controla şi influenţa popo
rul, în vreme ce preoţii şi ierarhii aveau nevoie de despoţi pentru a-şi asigu
ra sprijinul politic şi legislativ. De aceea, cînd s-a prăbuşit Imperiul Bizantin, 
preoţi şi ierarhi au căzut repede la pace şi învoială cu sultanul: ierarhii recu-
noscîndu-i acestuia dreptul de a numi patriarh, iar sultanul ridicîndu-i pe ie
rarhi la rangul de demnitari ai Imperiului Otoman, şi toată lumea a fost mul
ţumită! 

In ţara noastră, lucrurile au fost şi sunt identice. Biserica Ortodoxă nu 
conteneşte să-şi asume merite în păstrarea identităţii naţionale, deşi clericii 
ortodocşi au schimbat totdeauna „stăpînu!" ori de cîte ori s-au schimbat cei 
ce conduceau ţara. Se spune că: „Biserica este păstrătoarea valorilor nea
mului românesc", a d i c ă clerul, ori de cîte ori este vorba de merite. Dacă se 
vorbeşte despre starea morală şi problemele societăţii, despre responsabili
tatea Bisericii faţă de acestea, răspunsul va fi: „Biserica suntem noi toţi", 
adică enoriaş i i . Acest cameleonism machiavelic al ierarhilor este o practică 
de pe vremea Bizanţului, care s-a perpetuat în timpul stăpînirii turceşti, apoi 
al domnitorilor români sau al celor fanarioţi, al comuniştilor şi mai nou al 
democraţiei. Prin toate schimbările istorice, ierarhii au trecut „biruitori", ali-
indu-se totdeauna cu puterea pentru a-şi conserva privilegiile, iar preoţii să 
fie în continuare plătiţi din banii publici. 

Majoritatea istoricilor obiectivi recunosc adevărul şi infirmă aura de „sal
vatori ai neamului" pe care şi-o atribuie preoţii şi ierarhii. Iată ce afirma la 
începutul secolului 20 un cunoscut cercetător român: S-a zis şi se repetă 

foarte des că biserica şi legea creştină ne-au scăpat neamul şi ţara de pieire. 
Iată un lucru afirmat de toţi şi prea puţin controlat. Cu tot atîta drept se 
poate afirma că legea creştina [aşa cum o practicau clericii ortodocşi], bise
rica noastră, duse neamul românesc, în mai multe rînduri, la marginea pier
zării. Dacă priveşti lucrurile mai de aproape, de mirare este cum de am scă
pat de prăpastia ce-a deschis de atîtea ori naţiunii noastre biserica creştină 
(ortodoxă)... In lumea pămînteană, legea creştină putea să ne dea pradă 
slavismului, de la chiar începutul înfiinţării noastre naţionale... Slavismul 
bulgar sau cel moscovit stătu gata, în două rînduri să ne înghită, mulţumită 
bisericii ortodoxe ce avem comun cu el...Dacă neamul nostru se păstră şi 
scăpă nu fu prin, ci peste biserică* Iosif Ton citează afirmaţia lui N.V. 
Pantea: Preoţimea şi biserica slavo-bizantină, străine şi chiar duşmane 
sufletului românesc, erau şi un instrument de slavizare şi grecizare.** Mulţi 
alţi cercetători şi istorici obiectivi au aceeaşi părere despre adevărata pre
ocupare a preoţilor şi ierarhilor ortodocşi: propria poziţie şi bunăstare. 
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* irineu Slătineanu, Profilul „civilizaţiei ortodoxe", Cotidianul Oltul, 14.12.2000. 

funcţie esenţială şi chiar capitală în viaţa românismului. Idealul naţional 
permanent al neamului nostru nu poate fi conceput decît în legătură cu ea* 
Prin aceste afirmaţii este clar că s-a depăşit deja bariera obiectivitătii. Ca 
atare, cu toată frumuseţea teoriei sau a exprimărilor pline de patos, atunci 
cînd aşa-zisul naţionalism ortodox se substituie interesului naţional, iar ide
alul ierarhilor şi clericilor ortodocşi nu mai este identic cu cel al naţiunii, 
lucrurile trebuie clarificate şi delimitate ca atare. Ierarhii ortodocşi care în 
ultimul timp, sub pretextul unei regenerări morale, îşi propagă ideile xeno
fobe, nu doresc altceva decît menţinerea sistemului dictatorial şi antidemo
cratic al clericilor care are la bază vechiul naţionalism „ortodox" comun bi
zantinismului în general şi Balcanilor în special. Dacă s-ar dori cu adevărat 
regenerarea morală, s-ar începe prin excomunicarea şi retragerea sprijinului 
dat tuturor preoţilor şi ierarhilor care au fost obiectul articolelor din ziare în 
ultimii treisprezece ani. 

Totuşi, a discuta despre interesul naţional şi despre aspiraţiile poporului 
nu este acelaşi lucru cu a discuta idealurile majorităţii ierarhilor şi preoţilor 
ortodocşi. Nu spun „idealurile ortodoxiei", deoarece există oameni sinceri, 
dar amăgiţi, care nu pot vedea dincolo de panorama desfăşurată înaintea 
ochilor lor de slujitorii bisericeşti sau care nu se pot smulge din tiparul gîn
dirii secularizate. Nu omit pe acei ierarhi care au avut o importantă contri
buţie la formarea conştiinţei şi unităţii naţionale. Ei nu şi-au adus contribuţia 
lor în calitate de ierarhi ortodocşi, ci în aceea de români. Toţi aceştia au făcut 
ceea ce era bine pentru naţiunea română datorită faptului că erau români, nu 
neapărat ortodocşi. La fel cum cei ce au fost catolici, dar au contribuit de 
asemenea la definirea identităţii naţionale, nu au făcut ceea ce au făcut pen
tru că erau catolici, ci pentru că erau români. 

Pentru a exemplifica afirmaţia că de cele mai multe ori idealul şi voinţa 
naţională este una, iar cea a preoţilor şi ierarhilor este alta, nu este nevoie să 
apelăm la timpuri mai îndepărtate, deşi sunt sute de exemple de notorietate, 
unele chiar amintite anterior, ci este suficient să privim istoria recentă. 

- După alegerile din 1996 a fost o perioadă de timp în care intrarea în 
NATO părea iminentă şi imediată, creîndu-se o adevărată efervescenţă po
pulară. In sondajele de opinie, 9 4 % din populaţie doreau şi credeau că adera
rea la structurile lumii libere şi civilizate ne va fi de ajutor în procesul redre
sării noastre. Cu toate că oficial ierarhii ortodocşi şi-au manifestat „spriji
nul" (!), în realitate mai mulţi ierarhi, dintre care cel mai important este arhi
mandritul Ioanichie Bălan, o personalitate marcantă a ortodoxiei româneşti, 
au ieşit la rampă spunînd că ei nu doresc integrarea în NATO, exprimîn-
du-se deosebit de dur la adresa faptului că Biserica Ortodoxă (clericii) nu 
este consultată (!), cu toate că îşi dăduse acordul! Acum, de vreme ce 9 4 % 
din populaţie indică clar interesul naţional, Biserica Ortodoxă, adică clericii, 

al cui interes îl susţin? Mai putem vorbi de faptul că interesul naţional este 
acelaşi cu al ierarhilor? Aici nu mai este vorba de naţionalism, ci mai degra
bă de interesul de clasă. 

- ideea intrării în UE este un alt exemplu elocvent. în vreme ce majori
tatea românilor doresc integrarea, o mare parte a ierarhilor ortodocşi se opun 
vehement acesteia, cu toate că, din nou, în mod oficial, Biserica susţine inte
grarea. Oricine vrea să priceapă cum stau lucrurile în realitate o poate face 
privind doar cele două exemple. 

Tot pentru a-şi etala „iubirea de neam", se găsesc acum ierarhi care afir
mă cu toată neruşinarea că de fapt Biserica Ortodoxă s-ar fi opus cu vehe
menţă regimului ateu comunist. „Arhiereul" Irineu Slătineanu menţiona în
tr-un cotidian regional: Ceea ce s-a petrecut în „ lumea comunistă " nu a fost 
o simplă luptă de clasă între burghezie şi proletariat, ci între Ortodoxie şi 
regimul marxist-leninist, care practica ateismul militant* Dacă aşa stau lu
crurile cu „lupta" ortodoxiei cu regimul comunist, cum se face că pe fiecare 
hotărîre de demolare a vreunei biserici era şi semnătura de aprobare a înal
telor feţe bisericeşti, cu toate că lăcaşele de cult au fost ridicate cu banii şi 
sudoarea poporului român? Oare în spiritul „luptei cu regimul ateist" a 
renunţat Biserica Ortodoxă (clericii), fără să protesteze, la învăţămîntul reli
gios imediat după instaurarea comunismului? Oare în acelaşi spirit au cola
borat cu securitatea majoritatea preoţilor şi ierarhilor? Să fim oneşti ! 

Adevăraţii luptători cu regimul ateist au fost credincioşii care au făcut ani 
grei de închisoare pentru că nu au renunţat la idealurile democraţiei şi li
bertăţii, pentru că nu au colaborat cu securitatea ori s-au opus totalitarismu
lui fugind în munţi şi în păduri pentru a organiza o rezistenţă armată împotri
va comunismului. Mulţi dintre aceştia au fost prinşi şi ucişi deoarece au fost 
daţi în mîinile comuniştilor tocmai de preoţi! Adevăraţii luptători au fost şi 
acei preoţi şi ierarhi care au făcut de asemenea închisoare pentru că nu au 
dorit să-şi „toarne" securităţii credincioşii sau care nu au fost suficienţi de 
obedienţi faţă de regimul comunist. Da, cu adevărat aceştia au luptat, nu cei 
care au condus destinele ortodoxiei româneşti atît înainte de 1989, cît şi du
pă, care s-au bucurat de grade de ofiţeri ai Securităţii, iar acum fac presiuni 
pentru ca dosarele lor să nu fie scoase la lumină, întrucît le-ar afecta imagi
nea de „sfinţi". 

Interesul preoţilor şi ierarhilor ortodocşi nu este acelaşi cu interesul naţio
nal. Poporul doreşte, şi este spre binele lui, apropierea de valorile lumii libe
re şi civilizate, clericii nu doresc aceasta. însuşi faptul că vorbim de „lumea 
civilizată" aflată în afara sferei de influenţă a ortodoxiei ar trebui să dea de 
gîndit tuturor. După ce românii iau contact cu civilizaţia, cu libertatea de 
gîndire şi de exprimare a spiritului democratic, nu mai sunt atît de uşor ţi
nuţi în întuneric şi necunoştinţă. Nu mai acceptă atît de uşor totalitarismul 
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ticată de ierarhii şi preoţii ortodocşi este următorul: Anul 2002 a fost unul 
foarte secetos, şi acest lucru s-a resimţit în mod deosebit în sudul Olteniei, 
întrucît oamenii erau disperaţi din cauză că toate culturile erau compromise, 
au făcut apel la ceea ce ştiau că îi poate ajuta: Dumnezeu. Numai că nu au 
făcut acest lucru direct apelînd la Dumnezeu, ci prin intermediul moaştelor 
sfîntului Grigorie Decapolitul, care au fost plimbate de către preoţi (!), la 
cererea enoriaşilor (!), într-un pelerinaj care trecea prin Rîmnicu Vîlcea, Sla
tina, Craiova, etc. în continuare voi reda cîteva fragmente şi titluri apărute 
în cotidianul regional Gazeta de Sud referitoare la acest subiect. 

Gazeta de Sud, 19.03.2002 - Cu toate eforturile făcute pentru a iriga, 
seceta ameninţa să pîrjolească pămîntul. 

Gazeta de Sud, 28.03.2002 - Moaşte le Sfîntului Grigorie Decapol i tu l 
s u n t la Craiova! Moaştele Sfîntului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea 
Bistriţa au plecat, începînd din 26 martie, într-un pelerinaj în sudul Olte
niei. Pelerinajul moaştelor a fost cerut Mitropoliei Olteniei de enoriaşii din 
zonă, care, îngroziţi de seceta care a cuprins din nou cîmpurile, cu tot sufle
tul cred că doar harul cu care l-a investit Dumnezeu pe Grigorie Decapoli
tul mai poate aduce ploaia. în prima zi a pelerinajului, moaştele au poposit 
la Rîmnicu Vîlcea, apoi la Drăgăşani şi Slatina. Marţi noaptea, moaştele au 
poposit la Mănăstirea Clocociov. Astăzi, începînd cu ora 10.00, moaştele 
vor fi aduse pentru închinăciune la Catedrala „Sfîntul Dumitru" din Craio
va. 

Gazeta de Sud, 29.03.2002 - Prin mila Domnului şi ajutorul Cuviosului 
Grigorie Decapolitul, O l ten ia va avea ploi! 

Nu a plouat. După tot acest spectacol religios, mediatizat cu grijă, acelaşi 
cotidian scrie cu nonşalanţă de „efectele" din teritoriu ale procesiunii reli
gioase, din care ziarul a făcut un eveniment demn de consemnat pe prima 
pagină, fără însă a mai face referire la procesiunea moaştelor. 

Gazeta de Sud, 09.04.2002 - în judeţul Gorj, seceta face ravagii printre 
culturile agricole. Este nevoie de un an de ploi pentru a se reface deficitul 
de apă din sol. 

Gazeta de Sud. 17.04.2002 - La Cetate, seceta apîrjolit 2.900 de hectare 
de grîu. 

Gazeta de Sud, 14.05.2002 - Din cauza secetei, Direcţia Agricolă Gorj 
înregistrează pierderi de 112 miliarde de lei. 

Gazeta de Sud, 15.05.2002 - în Dolj, seceta a provocat pierderi în agri
cultură de 643 de miliarde de lei. 

Gazeta de Sud, 27.05.2002 - Seceta face ravagii şi în judeţul Olt. Peste 
50% din suprafeţele agricole principale „strigă" după apă. 

Nimeni nu pune la îndoială sinceritatea enoriaşilor, care în disperarea lor 
au recurs la „ajutorul" sfîntului. Nu ei sunt vinovaţi, ci aceia care i-au învăţat 
cele spirituale, ştiut fiind faptul că nimeni nu se naşte învăţat. După titlul atît 

clericilor şi nu se mai mulţumesc cu răspunsuri în doi peri Ia diferitele între
bări născute din frămîntările lor interioare. Acesta este motivul pentru care 
ierarhii şi preoţii ortodocşi nu doresc o apropiere de Occident şi nici nu do
resc o democratizare.reală a societăţii. Aici nu mai este vorba de interesul 
naţional, ci de cel al clericilor. 

în realitate, aşa cum Biserica medievală a fost o frînă în calea dezvoltării 
societăţii, a progresului şi a ştiinţei, tot aşa Biserica Ortodoxă este un factor 
puternic care împiedică democratizarea şi mersul înainte al civilizaţiei. Fun-
damentalismul ortodox se manifestă în mod subtil în toate sferele de activi
tate. Deşi oamenii sunt ţinuţi într-un întuneric spiritual ca şi în Evul Mediu, 
ei sunt intoxicaţi sistematic cu slogane: Dacă eşti român eşti ortodox; dacă 
nu eşti ortodox, nu eşti român; dacă nu eşti ortodox, nu iubeşti ţara, etc. 
Ideea că numai aşa eşti un adevărat patriot dacă stai în ascultare de preoţi, 
pentru că ei au fost „lăsaţi" de Dumnezeu pentru călăuzirea spirituală, este 
doar o poveste. In realitate, prin intermediul Bisericii, slavizarea şi greciza-
rea atît a literaturii, cît şi a gîndirii şi spiritului românesc în genera! au stopat 
t imp de secole dezvoltarea normală a culturii şi civilizaţiei pur româneşti. 
Avînd în vedere nevrednicia preoţilor şi starea morală a majorităţii dintre ei, 
mă îndoiesc că ei ar fi slujitorii lui Dumnezeu. Tristă stare de lucruri! Ei sunt 
doar slujitorii sutanelor şi ai propriului interes, nimic mai mult. 

M a n i p u l a r e a religioasă a poporului, r o m â n 
în altă ordine de idei, creştinismul românesc este unul dintre cele mai 

elocvente exemple ale manipulării religioase la scară naţională pe care l-am 
putea găsi; unul al paradoxurilor de tot felul, al ciudăţeniilor aparent „inex
plicabile", al semnelor şi minunilor care ne ridică ochii de la colapsul moral 
în care suntem ca şi popor pentru a ne „încredinţa" periodic că noi, românii, 
suntem cel mai credincios popor din lume. 

Asistăm la adevărate „spectacole" religioase, în care preoţii se duc să 
sfinţească maşini, terenuri de fotbal, baruri, restaurante şi chiar bordeluri. 
Asistăm la slujbe de rugăciune pentru ca echipa naţională de fotbal să cîşti-
ge, de parcă Dumnezeu nu ar mai avea ce face de bine ce ne este şi numai 
aceasta ne mai lipsea. însuşi patriarhul şi-a rostit binecuvîntarea asupra echi
pei naţionale de fotbal, dar nu i-a prea „ieşit", deoarece naţionala a pierdut 
chiar ruşinos, însă nimeni nu şi-a mai adus aminte după aceea. . . Toate aces
tea nu fac însă altceva decît să manipuleze opinia publică şi să-i asigure pe 
oameni că Dumnezeu este „român" şi că Se implică în toate lucrurile. Este 
însă o batjocorire a lui Dumnezeu. E o luare în deşert a Numelui Său. Trist 
este că prea puţini sunt aceia care sesizează inutilitatea acestor „spectacole" 
ortodoxe cu strălucitoare soboare de „arhierei", care mai de care mai aurit, 
lată cîteva exemple de manipulare religioasă a poporului român. 

- Unul dintre cele mai expresive exemple de escrocherie religioasă prac-
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tă, e aceea a sfinţirii cîmpurilor şi culturilor care se face a doua zi după Învi
erea Domnului şi la Rusalii. Scopul acestor slujbe religioase făcute în cîmp 
este de a proteja culturile de grindină, de secetă sau inundaţii, ori de alte 
calamităţi, asigurînd belşugul. însă, în ultimii ani, culturile au fost an de an 
devastate de grindină pe zone foarte mari, sau au fost afectate de inundaţiile 
care au fost în diferite zone, în timp ce în altele era secetă. Care a fost rezul
tatul procesiunilor şi al slujbelor religioase? Nu este o manipulare religioa
să? Nu mai vorbesc de situaţiile ilare şi ridicole în care chiar preotul cu în
tregul alai au fost nevoiţi să fugă din cauza grindinei care i-a surprins în 
cîmp. 

- Sub presiunea preoţilor şi a înalţilor ierarhi, posturile naţionale de tele
viziune au devenit mijloace eficiente de manipulare nu numai în domeniul 
politicului, ci şi în cel al religiozităţii. în traducerile filmelor americane, de 
exemplu, se omite în mod constant traducerea corectă a unor termeni care ar 
putea avea un impact evanghelic asupra poporului. De exemplu, „Isus" se 
traduce cu „Dumnezeu", deoarece Sfîntă Scriptură afirmă că în Persoana lui 
Isus găsim unica modalitate a omului de a intra în legătură cu Dumnezeu Ta
tăl. Mai mult, Numele lui Isus este folosit frecvent în bisericile evanghelice 
neoprotestante, dar. . . familiarizarea cu Numele Isus ar însemna şi familiari
zarea cu „limbajul" evanghelic! 

Preoţii nu doresc însă ca oamenii să se familiarizeze cu N u m e l e lui Isus. 
Ei L-au înlocuit pe Isus, singura Cale de a ajunge la Dumnezeu, cu o cale 
făcută de ei şi prin ei înşişi, care însă duce oriunde, numai la Dumnezeu nu. 
Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît 
prin Mine (Ioan 14:6). Pînă şi acum există oameni care nu cunosc cele mai 
elementare lucruri despre Sfîntă Treime, şi deseori auzi oameni spunînd des
pre credincioşii evanghelici: Al... ei sunt cu Isus, noi... suntem cu Dumne
zeu! Este clar că oamenii aceia nu ştiu că nu-L poţi avea pe Dumnezeu dacă 
nu îl ai mai întîi pe Isus. Acest tip de manipulare este pe cît de subtil, pe atît 
de distructiv. Un termen ca „inimă" e aproape totdeauna tradus cu „suflet", 
..Dumnezeul m e u " este tradus totdeauna cu „Dumnezeule" , pentru ca d i
mensiunea personală a credinţei să nu fie atît de evidentă. Cînd se s p u n e : 
„Mulţumesc, D o a m n e " sau „Mulţumesc, Dumnezeule", nu se mai t r a d u c e 
deloc. Probabil sunt reminiscenţele vechiului regim, însă este c l a r ca n a m e 
nilor nu li se permite să vadă dincolo de perdeaua a ş e z a t ă de p r e o ţ i i ,.i ie 
rarhii ortodocşi. 

- Tot în sensul manipulării există o practică de d i s c r e d i t a r e a «< Iml.iln 
grupări religioase sau Biserici existente în România. I )e e i t e <>u urmi apai 
ţinător al acestor grupări religioase ( i n d i f e r e n t c a r e ar 11 e l e ) -..iu I ii < 11. i. -.t. 
în vizorul televiziunii, fie p r in ţ r-o „ c i u d ă ţ e n i e " , de ra a in iu i ip l . i t a a\ n 
şească vreo abatere, fapt d e s t u l d e rar, ii e s t e p i e e i / a l a h >t-Lai m.i .ip.n ii a n a i |a 

la gruparea religioasă, t o c m a i p e n t r u a a n i m a s n s p n u n u a a a i p i a a» e . i n . i .şi 

de categoric: Ol ten ia va avea ploi!, puţini au mai fost atenţi la ceea ce a 
urmat, dar este unul dintre zecile de exemple de escrocherie şi manipulare 
religioasă. Lipsa de efect a procesiunii religioase prin care moaştele au fost 
plimbate atîta drum este clară nu numai în această situaţie, ci şi în celelalte. 
Moaştele şi celelalte activităţi religioase ce decurg din cultul lor sunt forma 
„încreştinată" a păgînismului. 

Este o iluzie şi o înşelăciune, o manipulare religioasă de cea mai josnică 
factură. E trist că un popor care îşi spune creştin îşi pune încrederea şi spe
ranţa în morţi şi nu în Dumnezeul cel viu şi etern, apelînd la tot felul de in
termediari, deşi El spune că prin Fiul Său avem intrare liberă Ia El. în reali
tate, prea puţini îşi pun problema şi încearcă să gîndească cu raţiunea pe care 
ne-a dat-o Dumnezeu. Numai gîndind vom realiza inutilitatea patronilor spi
rituali, a inutilităţii moaştelor şi a faptului că pentru Dumnezeul Adevărat 
aceste lucruri nu sunt numai inutile, ci mai mult decît ofensatoare la adresa 
Lui. 

Nu avem noi sfinţi protectori de toate felurile şi categoriile, care ne pro
tejează la tot pasul şi care au grijă să ne meargă bine ca şi popor? Nu este 
Paraschiva sfîntă protectoare a laşului şi a întregii Moldove? Nu este sfîntul 
Dimitrie patronul spiritual al Bucureştiului? Nu este sfîntul Gheorghe patro
nul armatei române?, etc. Nu este peste toţi aceştia sfîntul Andrei, patronul 
spiritual al românilor, ca şi cînd nu ar fi fost suficienţi atîţi cîţi erau? Am 
putea spune că din moment ce avem atît de mulţi sfinţi protectori şi ritualuri 
pentru a ne merge bine, la noi în ţară este realmente un paradis! Dar este aşa? 
Categoric că nu, dimpotrivă, din cele scrise pînă acum reiese exact contra
riul: sfîntă Paraschiva nu a „protejat" prea bine oraşul cu prilejul sărbătorii 
închinate ei, şi mulţi oameni s-au intoxicat dc la sarmale şi de la băuturile 
răcoritoare expirate puse la dispoziţie cu generozitate de către un „creştin" 
ortodox. Sfîntul Dimitrie nu prea are succes în a proteja capitala dacă pri
vim starea morală şi spirituală a cetăţenilor şi a capilor bisericii naţionale. 
Nici sfîntul Gheorghe nu este mai eficient în „protecţia" lui, de vreme ce 
este patronul spiritual al armatei române, dar auzim de militari care se îm
puşcă unii pe alţii sau dezertează.. . Cine nu observă inutilitatea patronilor 
spirituali.. .? 

Dacă asemenea lucruri s-ar întîmplă sub „regia" altor grupări religioase 
sau chiar Biserici creştine, s-ar spune cu toată hotărîrea că avem de-a face 
cu o şarlatanie religioasă! Am vedea probabil cît de vehemenţi ar fi ierarhii 
ortodocşi şi ce tare ar spune că totul este manipulare şi înşelăciune; că „noi 
avem credinţa noastră"; că oamenii au fost ademeniţi, că sunt amăgiţi dato
rită credulităţii lor sau că ar trebui ca cineva să ia măsuri împotriva acestor 
practici, etc. Dacă însă aceste lucruri sunt făcute de preoţii ortodocşi, totul 
se trece cu vederea. 

- O altă manifestare similară, în care manipularea religioasă este eviden-

http://iniuiipl.it
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mai sănătoase familii ale societăţii noastre sunt cele din aceste Biserici, iar 
în ele rata divorţurilor este foarte scăzută. 

- Primele semne de o oarecare normalitate după 1989 le-au dat presa şi 
televiziunile. Au fost numai semne. . . Brusc am realizat că, în contextul de 
după 1989, televiziunea şi presa scrisă sunt principalii formatori de opinie ai 
societăţii noastre, dar acestora le lipseşte reperul moral şi al bunului-simţ, 
ceea ce este mai mult decît periculos. In ceea ce priveşte direcţia spre care 
mass-media împinge societatea românească, ea este una a culturii de maha
la, a limbajului obscen, a imoralităţii şi dispreţului faţă de valorile familiei, 
a unei pretinse atitudini în care să dispară prejudecăţile în ceea ce priveşte 
vulgarităţile, dar nu şi în ceea ce priveşte libertatea de conştiinţă şi credinţă. 
Goana după senzaţii „tar i" a generat un cerc vicios, în care filmele şi emisi
unile promovează violenţa, sexul liber, desfrîul şi îndepărtarea celor mai ele
mentare bariere ale bunului-simţ, pentru ca apoi emisiunile de ştiri să fie 
constituite dintr-un inepuizabil şir de ştiri despre tot felul de anomalii şi fă
rădelegi la care făptaşii, de cele mai multe ori tineri sub 30 de ani, sunt inspi
raţi deseori din emisiunile sau filmele difuzate. 

Cu toate că televiziunile sunt angrenate în „lupta" cu prejudecăţile, nici 
una dintre televiziuni nu s-a dovedit realmente fără prejudecăţi în ceea ce 
priveşte dimensiunea religioasă a poporului român. A promova agresiv o 
campanie împotriva pretinselor prejudecăţi, dar a exclude existenţa celor
lalte Biserici de pe teritoriul României ţine tot de manipularea religioasă. A 
vorbi despre pretinsele prejudecăţi numai cînd este vorba de sex, dezmăţ se
xual, pornografie, homosexualitate sau prostituţie, nu înseamnă altceva decît 
a-i determina pe oameni să „înghită" libertinajul exagerat şi fără limite al 
celor care nu au nici cele mai elementare repere morale, ca să nu mai spu
nem că sunt „buni" creştini ortodocşi. Ce legătură au acestea cu manipularea 
religioasă? Cu toată trîmbiţata eliberare de prejudecăţi despre care se vor
beşte, niciodată nu s-au văzut imagini din Bisericile evanghelice, indiferent 
de ce sărbătoare sau eveniment este vorba! Aici nu mai funcţionează prin
cipiul! „Fără prejudecăţi" sau „gîndeşte liber" nu se mai aplică, dar cu bună 
ştiinţă, deoarece este vorba de manipularea opiniei publice. A anunţa lapi
dar: 'Creştinii ortodocşi sărbătoresc Crăciunul... sau... Pastele este cea mai 
mare sărbătoare a ortodoxiei... fără a aminti de credincioşii celorlalte culte 
creştine respectabile ţine nu numai de manipulare, ci şi de un fundamenta
li sm xenofob mascat. 

Exemplele ar putea continua, dar cred că este suficient pentru a demon
stra că oamenii sunt manipulaţi din punct de vedere religios, că le este inter
zisă opinia unor oameni care gîndesc deschis şi liber. în aceste chestiuni, 
reprezentanţii Bisericilor evanghelice nu sunt invitaţi tocmai pentru că nu 
vor exprima „părerea Bisericii", ci părerea lui Dumnezeu despre acel aspect 
al vieţii. Biserica adevărată a lui Cristos, indiferent cum s-ar numi, nu poate 

a-i determina pe oameni să creadă că de fapt acea grupare religioasă sau acea 
Biserică în cazul cultelor evanghelice i-ar învăţa aşa ceva. Acest lucru se 
întîmplă chiar şi în situaţia unor accidente rutiere. Niciodată însă nu se pre
cizează apartenenţa la ortodoxie a celorlalţi care fac obiectul zilnic al emisi
unilor de informare. Niciodată nu se precizează cărei biserici îi aparţin pros
tituatele, criminalii, hoţii, violatorii, înşelătorii şi toţi ceilalţi pentru care 
există închisorile de drept comun. Aceştia toţi sunt ortodocşi! 

Ori de cîte ori este vorba de chestiuni religioase, spirituale sau paranor
male, ori evenimente cu astfel de implicaţii care fac obiectul unor dezbateri, 
niciodată nu au fost chestionaţi teologii sau pastorii Bisericilor evanghelice. 
S-a preferat cu ostentaţie chiar invitarea unor ţigănci sau a unor „artiste", in
terprete de muzică uşoară, care au declarat chiar că au fost corigente sau re
petente la şcoală, dar acum au ajuns să spună poporului „părerea lor". De 
exemplu: 

- In 1999 a fost dezbătută şi întoarsă pe toate feţele problema sfîrşitului 
de secol şi de mileniu, a sfîrşitului lumii care îi înspăimîntă pe oameni într-
o măsură foarte mare. Au fost nenumărate emisiuni pe această temă la pos
turile de televiziune, dar niciodată nu a fost invitat vreun teolog evanghelic 
neoprotestant. Culmea, a fost chemată chiar o ghicitoare pentru a ne spune 
viitorul nostru ca popor! Tristă, jenantă şi umilitoare situaţie pentru un popor 
numit creştin, ce arc totuşi în rîndul celorlalte culte oameni de foarte mare 
valoare care au avut acces la cele mai importante biblioteci ale lumii! 

- Eclipsa care a fost văzută din România a isterizat în acele zile lumea. 
Au fost invitaţi preoţi care să spună punctul de vedere al Bisericii (clericii) 
despre eveniment, astrologi şi chiar ţigănci ghicitoare, dar niciodată vreun 
teolog sau pastor evanghelic neoprotestant. 

- Există o sumedenie de emisiuni despre paranormal, exorcizare sau acti
vităţi spiritiste, la care sunt invitaţi preoţi, dar niciodată vreun teolog sau 
pastor evanghelic neoprotestant. 

- Există emisiuni despre direcţia în care ar trebui să meargă morala şi mo
ravurile societăţii, despre ce ar trebui să se facă, la care sunt invitaţi preoţi 
pentru a-şi preciza poziţia, dar niciodată vreun teolog sau pastor evanghelic 
neoprotestant, deşi se ştie că credincioşii bisericilor evanghelice nu sunt im
plicaţi în activităţi de acest fel. îmi amintesc de ironia unui comentator de 
ştiri care spunea că într-o biserică evanghelică s-a atras atenţia fetelor şi fe
meilor acelei biserici să nu participe la un spectacol obscen de strip-tease 
masculin. însă nu era vorba de prejudecăţi, cum se insinua, ci de morală. Li
bertinajul, desfrîul şi promiscuitatea nu sunt marca lipsei de prejudecăţi, ci 
a lipsei unui elementar bun-simţ şi morală. 

- Există emisiuni axate pe probleme de viaţă, de familie şi de educaţie, la 
care sunt invitaţi tot felul de oameni şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, 
dar niciodată vreun reprezentat al Bisericilor evanghelice, deşi se ştie că cele 
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* Andrei Andreicuţ, Legea Românească, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române de Alba lulia, 1994, p. 5, 

dimpotrivă, dacă privim datele de mai sus, ar trebui să se ruşineze, episco
pul de Alba lulia spunea: Poate la nici un alt popor nu s-a închegat o mai 
strînsă legătură între credinţa sufletului şi viaţa neamului. Pe bună drep
tate se poate spune că poporul român s-a născut creştin* Pentru a nu li înţe
les greşit, mă simt obligat să arăt că acesta este un mod de a amăgi. Mulţi 
români au învăţat să spună: Eu am credinţă în suflet, dar, intelectual, ei nu 
cunosc nici cele mai elementare aspecte ale creştinismului. Mi-a fost dat să 
aud pe cineva spunînd: Eu cred ce scrie Biblia. Nu ştiu ce scrie în ea, dar 
cred. Important este să crezi! Logic vorbind, nu poţi crede ceva ce nu cu
noşti! Este unul dintre exemplele clasice de amăgire a oamenilor pe care o 
practică ierarhii ortodocşi. 

Credinţa creştină apostolică nu era o credinţă exclusiv a sufletului, ci era 
una la care intelectul şi raţiunea erau parte componentă. Porunca întîi spune: 
Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău, şi cu tot cugetul [gîndirea] tău (Matei 22:37). Cuvîntul lui Dumnezeu 
nu vorbeşte niciodată doar de credinţa sufletului. Dimpotrivă, Biblia spune: 
Cei ce au primitpropovăduîrea, arătînd prin aceasta că oamenii s-au impli
cat raţional în a primi sau respinge mesajul creştin. Apostolul Pavel afirmă: 
Văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de 
mintea mea... Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu (Romani 
7:23-25). Apostolul Ioan repetă cele două verbe a şti şi a cunoaşte de 38 de 
ori în Evanghelie şi de 30 de ori în cele trei epistole ale sale. Pentru el, cu
noaşterea intelectuală este o prioritate: V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi, 
pentru că din încredinţarea intelectuală se naşte acţiunea. 

A lega credinţa strict de suflet înseamnă a-i învăţa pe oameni că intelec
tul şi raţiunea nu sunt implicate în factorul credinţă. Aceasta lasă deschis 
drum liber misticismului, manifestărilor „supranaturale" şi „semnelor" po
menite anterior. Oamenii sunt îndemnaţi de Dumnezeu: Cercetaţi toate lu
crurile şi păstraţi ce este bun; aşa afirmă Scriptura, tocmai pentru a preîn-
tîmpina aşa ceva. Isteria creată în jurul viziunilor lui Petrache Lupu în 1935 
la Maglavit a fost posibilă din aceleaşi motive. După 1989 au mai fost cîte
va tentative de genul acela, dar nu s-au ridicat la acelaşi nivel. Totuşi, de fie
care dată lumea s-a grăbit să plece în pelerinaj la astfel de locuri, fără însă 
ca preoţii şi ierarhii să ia atitudine pe faţă. Cînd a fost „miracolul" sfinţilor 
de pe plopii din Pantelimon, nici o faţă bisericească nu s-a arătat să spună 
oamenilor că nu sunt nici „semne" şi nici „sfinţi", ci doar fenomene natu
rale. A fost nevoie ca un academician să spună că este idolatrie crasă, pen
tru ca totul să intre sub tăcere în următoarele zile, ca şi cînd nimic nu s-ar fi 
întîmplat. Cînd poporul nu este învăţat să discearnă lucrurile spirituale şi 
cînd poporul nu e învăţat ce înseamnă să fii creştin, cu siguranţă că cineva 
este interesat de aceasta. într-o zi, preoţii şi ierarhii vor da socoteală tocmai 

avea o altă părere decît a lui Cristos! Restul este Tradiţie bisericească, este 
influenţa păgînismului, este modalitatea prin care preoţii şi ierarhii ortodocşi 
îşi conservă poziţia şi privilegiile de „reprezentanţi" ai lui Dumnezeu, care 
le permit să se sustragă de la morala şi bunul-simţ al cetăţeanului de rînd. 

S-a vorbit şi s-a scris mult în ultimii ani despre preoţi care au colaborat cu 
securitatea comunistă şi care acum sar ca arşi cînd este vorba de dezvăluirea 
trecutului preoţilor care au colaborat cu securitatea, invocînd faptul că aceas
ta ar fi un atac la adresa Bisericii Ortodoxe şi oamenii şi-ar pierde încrede
rea în instituţia Bisericii! Adică se preferă ca în continuare oamenii să aibă 
încredere într-o iluzorie instituţie clericală care L-ar sluji pe Dumnezeu, dar 
care a falimentat la cele mai elementare capitole ale demnităţii şi moralei 
creştine? Fără cel mai elementar bun-simţ şi sfidînd pe toţi cei ce au fost 
maltrataţi de fosta securitate, protestînd la publicarea dosarelor securităţii, 
BOR scrie în comunicat că aceasta aduce o atingere gravă caracterului sa
cramental şi de taină al preoţiei, fiind o formă vădită de imixtiune a statu
lui în treburile interne ale Bisericii...!! Cum se împacă asemenea poziţie din 
partea ierarhilor ortodocşi cu textul biblic care vorbeşte de cumpătare, 
dreptate şi evlavie? Atingerea nu o face publicarea listelor, ci cei care au 
colaborat şi care sunt pe liste! Cînd au acceptat să-L trădeze pe Dumnezeu 
de dragul poziţiilor şi avantajelor, nu şi-au pus problema caracterului sacra
mental şi de taină a preoţiei? Să nu spunem că oamenii aceia au fost vînduţi 
în mîinile securităţii de pretinşi slujitori ai lui Dumnezeu? Dacă cei pe care 
tradiţia îi venerează acum ca şi martiri ai credinţei ar fi făcut la fel, mai 
aveam oare martiri? Niciodată! în realitate, problema sacramentalului şi a 
tainei preoţiei este doar pentru popor, altfel nici un preot nu şi-ar permite să 
joace barbut în altar sau să facă din acesta un depozit de băuturi alcoolice, 
ori alte mîrşăvii de felul acesta. 

Cînd vom putea percepe adevărata dimensiune a manipulării religioase? 
Cînd va înţelege fiecare cetăţean că are obligaţia morală de a se informa şi de 
a căuta adevărul? Abia atunci se va ajunge la adevărata regenerare morală a 
României şi nu se va mai numi prozelitism religios orice încercare de a pune 
Slînta Scriptură în mîna oamenilor şi de a face din Cuvîntul lui Dumnezeu 
etalonul la care să raportăm lucrurile. Abia atunci se va schimba ceva. 

Amăgirea creşt inismului românesc 
Aşa cum nu putem găsi un exemplu mai bun în ceea ce priveşte manipu

larea religioasă ca în ortodoxia românească, tot aşa nu putem găsi un exem
plu mai elocvent în ceea ce priveşte amăgirea. Exemplul României este unul 
mai mult decît elocvent şi în acest sens. Toţi românii sunt declaraţi creştini 
datorită faptului că s-au născut între graniţele statului român, şi nu pe baza 
primirii mesajului lui Cristos, deşi majoritatea românilor nu cunosc alfabetul 
spiritual. Lăsîndu-se călăuzit de o mîndrie care nu este deloc justificată, ci 
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pentru că au ţinut oamenii în întuneric şi necunoştinţă. 
Toate acestea au fost şi sunt posibile tocmai datorită faptului că oamenii 

nu sunt învăţaţi să-şi gîndească credinţa şi nu-şi folosesc raţiunea în ceea ce 
priveşte discernerea voii lui Dumnezeu sau aplicarea învăţăturii creştine la 
viaţa cotidiană. Nu este un teren mai potrivit pentru amăgirea „bunilor" creş
tini decît într-un astfel de cadru! De fapt, expresia amăgirii şi a manipulării 
religioase din ortodoxia românească este etalată deplin de nenumăratele pa
radoxuri existente în creştinismul ortodox românesc. Mă voi rezuma doar la 
a arăta cîteva exemple sugestive ale unor astfel de paradoxuri care arată 
lipsa intelectului din gîndirea religioasă a creştinismului ortodox românesc. 

- în anul 2001, în cadrul unei emisiuni difuzate în Săptămîna Mare, la 
care participa şi o distinsă faţă bisericească, s-a realizat un minisondaj în 
care 22 de oameni au fost întrebaţi ce sărbătorim la Paşte. Rezultatul a fost 
de-a dreptul catastrofal pentru o ţară cu un procent de 8 7 % creştini (dacă 
avem în vedere procentul de creştini ortodocşi): Numai trei oameni au ştiut 
ce sărbătorim la Paşte, dar toţi au ştiut cel puţin una dintre legendele ouălor, 
împrumutată din păgînism! Explicaţia pe care a dat-o acest ierarh a fost sea
că: Trebuie să-i înţelegem pe sărmanii... venim după 50 de ani de ateism1?! 
Dacă venim după 50 de ani de ateism, adică generaţii întregi educate în spi
rit ateu, de ce nu se recunoaşte aceasta oficial şi nu se face la nivel naţional 
o campanie de evanghelizare, pentru ca cei crescuţi şi educaţi în ateism să 
poată asculta şi primi (sau nu) mesajul creştin? De ce se intoxică poporul cu 
slogane naţionaliste? Poate fi cineva creştin, dar să nu ştie cele mai elemen
tare lucruri? Poate cineva citi dacă nu ştie alfabetul? Potrivit Bibliei, lucrul 
acesta nu este posibil, deoarece a deveni creştin înseamnă a primi jertfa lui 
Cristos, şi deci a fi conştient de ce înseamnă a fi creştin. Cu toate acestea, 
preoţii şi ierarhii Bisericii majoritare nu contenesc să spună: ,J5ă fie foarte 
clar: Noi ne-am născut creştini", sau potrivit unui episcop citat mai sus: 
Mîntuirea sigură e numai în Biserica Ortodoxă... Faptele arătate mai sus şi 
multe altele împotriva firii sunt săvîrşite de cei 8 7 % de enoriaşi declaraţi 
creştini pe baza naşterii lor în spaţiul geografic şi la care se referă înalta „faţă 
bisericească" cînd spune ceea ce spune. 

- Să ne gîndim la profesorii creştini ortodocşi care elaborează manualele 
de istorie şi biologie. Aceste manuale nu sunt concepute de pe poziţie crea-
ţionistă, cum ar fi normal din partea unor creştini, şi nici măcar de pe una 
neutră, ci de pe poziţia pur evoluţionistă, care de fapt îl exclude pe Dumne
zeu! Acum cînd teoria evoluţionistă are mult mai puţine ipoteze decît avea 
acum 50 de ani, cînd genetica exclude evoluţionismul în afara speciei, cînd 
se ştie că a fost o farsă a istoriei, totuşi, copiilor ortodocşi români li se predă 
în continuare evoluţionismul de către profesori creştini ortodocşi! Ce poate 
înţelege un copil de 10-12 ani, care la biologie (considerată ştiinţă) învaţă că 
omul a evoluat din maimuţă, pentru ca apoi să înceapă ora de religie, în care 

preotul îi învaţă că Dumnezeu i-a creat pe oameni? De ce nu ia poziţie Bi
serica? Pentru că ar intra în conflict cu profesorii şi oamenii de ştiinţă care, 
deşi declaraţi ortodocşi, nu cred în existenţa lui Dumnezeu! Vă daţi seama 
ce dezbateri ar fi? Realizaţi că s-ar da pe faţă ateismul? Cîtă credibilitate are 
în realitate Biserica Ortodoxă? Cît de credibilă este pentru un copil afirmaţia 
preotului că Dumnezeu l-a creat pe om, dacă la ora respectivă totul începe 
cu vreo minune ca cea a sfîntului Gheorghe şi a balaurului, iar aşa-zisa şti
inţă spune că este produsul evoluţiei? 

- Un alt paradox este dat de obligativitatea impusă de noile norme de 
securitate ale lăcaşelor de cult, prin care bisericile sunt obligate să-şi insta
leze sisteme de alarmă şi gratii la uşi şi ferestre! Parcă nu îţi vine să crezi că 
într-o ţară cu peste 90 % creştini bisericile sunt somate să-şi instaleze aseme
nea sisteme de protecţie. Cine să fie oare infractorii? în proporţie de 99 % 
sunt creştini ortodocşi! 

- Ministerul Culturii şi Cultelor, „responsabilul" cu privire la viaţa religi
oasă a ţării, este cel chemat să reglementeze activitatea pornografică din ţa
ră! Ministerul este abilitat de parlament să îşi dea acordul pentru publicaţi
ile pornografice de pe piaţa românească. Parlamentarii creştini ortodocşi au 
socotit că domeniul pornografiei este unul „cultural", de vreme ce este în
credinţat ministerului de resort. 

- Suntem ţara europeană cu cel mai mare număr de biserici pe cap de 
locuitor şi cu cel mai mare număr de slujitori bisericeşti raportat Ia populaţia 
ţării. Numărul mănăstirilor ortodoxe a crescut de la 103 în 1990 la 381 în 
1996, iar numărul călugărilor a crescut şi el de la 2.000 în 1990 la 6.300 în 
1996. Angajaţii Bisericii Ortodoxe au crescut de la aproximativ 11.000 în 
1990 la peste 18.000 în 1996, iar peste 12.000 de studenţi sunt înscrişi în 
fiecare an în cadrul învăţămîntului teologic ortodox. Toate aceste cheltuieli 
sunt suportate de statul român, deşi Biserica este o instituţie apolitică... 
Cine va putea stabili de cîţi preoţi ortodocşi e nevoie la noi în ţară, dacă în 
fiecare an ies alţi şi alţi absolvenţi care au nevoie de locuri de muncă? Vom 
ajunge oare ca numărul preoţilor să atingă procente importante din populaţia 
ţării? Cu toate acestea, paradoxul este acela că infracţionalitatea şi crimina
litatea a crescut la noi în ţară în aceiaşi ani de peste 300 de ori, ceea ce arată 
că activitatea religioasă şi investiţiile în „sectorul" religios nu vor aduce o 
însănătoşire a societăţii. Poporul are nevoie de Isus Cristos! El este singurul 
care poate da eliberarea de toate aceste lucruri deşarte care nu au nimic 
comun cu creştinismul apostolic. 

Toate aceste exemple sunt o dovadă a faptului că, reducînd credinţa doar 
Ia suflet, Dumnezeu şi voia Lui nu mai sunt centrul devoţiunii religioase, ci 
doar un pretext folosit de preoţi pentru propriile interese. Dacă mai este 
nevoie, să ne aducem aminte de spectacolele mediatice care au loc cu ocazia 
diferitelor pelerinaje organizate de Biserica istorică. Oamenii sinceri, dar 
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amăgiţi de fastul activităţii religioase, sunt folosiţi de preoţi pentru a-şi în
suşi cîştiguri imense. Cine ţine contabilitatea milioanelor pe care credincio
şii le pun în cutiile special pregătite de preoţi şi amplasate strategic în apro
pierea raclelor cu moaşte? Primesc oamenii chitanţe? 

Trist este că prea puţini oameni din societate sunt preocupaţi de adevăru
rile credinţei creştine autentice. Ierarhii sunt mult prea interesaţi de poziţii, 
putere şi avere pentru a scoate adevărul la suprafaţă. Mîntuitorul a spus: 
Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; veţi 
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face /liberi/ (loan 8:31-32). Indiferent 
ce cult sau grup de oameni pretind că promovează un „adevăr spiritual", tes
tul pentru adevăr este unul singur: eliberarea. Toate cultele, sectele şi mişcă
rile religioase susţin despre ele că propovăduiesc adevărul. Realitatea este 
numai că adevărul real aduce eliberarea oamenilor din sclavia păcatului, a 
formelor religioase, a superstiţiilor de tot felul. Aşa ceva nu se poate spune 
că face Tradiţia bisericească! Aşa ceva nu se poate spune nici despre sectele 
pseudo-creştine: Adventiştii de ziua a şaptea, Martorii lui Iehova, Mormonii, 
Carismaticii, e t c , care (ca şi ortodoxia), pretind că numai ele au adevărul şi 
obligă oamenii la tot felul de practici şi ritualuri (în ortodoxie), impun re
guli de comportament (la Martorii lui Iehova) sau mîncare (la adventiştii de 
ziua a şaptea) şi răstălmăcesc textele Sfintei Scripturi, spiritualizîndu-le în 
mod ciudat. Un lucru este cît se poate de răspicat spus de Domnul Isus: Da
că rămîneţi în cuvîntul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaş
te adevărul, şi adevărul vă va face (liberi/. Eliberarea este una totală, dar ea 
este condiţionată de prezenţa lui Cristos în viaţa omului şi trăirea cu El. 

Reiau un exemplu pe care l-am dat şi cu altă ocazie şi care mi se pare mai 
mult decît elocvent. Mă doare sufletul pentru această stare de lucruri, dar es
te crudul adevăr. Niciodată nu se poate îndrepta ceva dacă nu se recunoaşte 
starea reală. 

Să admitem că societatea românească este una cu adevărat creştină! Ştim 
că nu toate religiile îi duc pe oameni la Dumnezeu (ceea ce este adevărat, 
deoarece numai prin Isus Cristos se poate), de aceea se şi spune poporului 
român că numai prin Biserica Ortodoxă se poate mîntui şi împăca omul cu 
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că creştinii ortodocşi ar trebui să spună tutu
ror oamenilor „pierduţi" despre modul în care se pot împăca cu Dumnezeu, 
în care pot fi curăţaţi de păcate şi fărădelegi, cum pot fî mîntuiţi şi faptul că 
mîntuirea este numai prin Biserica Ortodoxă. Să admitem că ne-am duce un
deva în lume unde nu sunt creştini să le spunem oamenilor despre Evanghe
lie, despre Fiul lui Dumnezeu, despre un Dumnezeu moral care urăşte păca
tul, dar îl iubeşte pe om, despre o societate creştină ortodoxă în care, potri
vit învăţăturii morale creştine, nu se fură decît foarte rar, nu sunt violuri de
cît accidental, nu sunt decît cîteva crime pe an, nu sunt prostituate la mar
ginea şoselei sau în parcări, aşa cum sunt în societăţile necreştine, nu se cu-

nosc drogurile şi, în final, familiile sunt adevărate oaze de linişte, o armonie 
adevărată între părinţi şi copii. 

Aşa ceva ar trebui să le spunem potrivit învăţăturii preoţilor şi ierarhilor 
ortodocşi şi am putea-o face. Dar . . . dacă am îndrăzni să aducem la noi în 
ţară un african, un chinez taoist, un japonez ateu sau chiar cineva dintr-o altă 
societate creştină neortodoxă (de vreme ce se spune că numai ortodoxia este 
credinţa adevărată), ce ar vedea în ţara noastră? Cumva o societate creştină 
în care numai cei ce nu s u n t ortodocşi săvîrşesc fărădelegea? Oare nu ar 
vedea ceea ce vedem şi noi acum: închisori pline de creştini ortodocşi, străzi 
pichetate cu prostituate ortodoxe, orfelinate pline cu copii abandonaţi de 
mamele ortodoxe, e t c ? 

Un tablou sumar al societăţii româneşti oglindit în presa cotidiană sau la 
emisiunile de ştiri, pe parcursul unei săptămîni, ar cuprinde pe de o parte: 
corupţie, furturi, violuri, crime, copii maltrataţi, droguri, prostituţie, iar pe 
de altă parte slujitori bisericeşti a căror valoare morală este mai mult decît 
îndoielnică, etc. Avînd în vedere aceste fapte, cît tupeu îi trebuie unui epis
cop să spună că mîntuirea sigură e numai în Biserica Ortodoxă? S-a scris în 
presă despre preoţi acuzaţi de viol, despre călugări pedofili, despre preoţi 
prinşi la amante sau găsiţi pe marginea şoselei cu prostituate. Ţara noastră 
este plină de copii din orfelinate, prostituate şi pedofili, hoţia este la scară 
naţională, crimele şi violurile au devenit ceva cotidian şi, nu în ultimul rînd, 
alcoolismul a devenit o altă problemă naţională. Acestea nu indică sub nici 
o formă o societate creştină în care valorile creştine adevărate au fost trans
mise şi însuşite de tînăra generaţie, ci altceva: Colapsul instituţiei clericale 
şi falimentul educaţiei religioase bazate pe Tradiţia bisericească. 

Revenind la exemplul păgînului adus la noi în ţară, ar vedea el cum este 
practic o societate creştină? Ce anume din societatea noastră i-ar arăta că 
suntem creştini, în afară de clădirile ridicate de înaintaşii noştri? Această 
stare de lucruri ar trebui să ne dea de gîndit. Ar trebui ca aceia care se pretind 
a fi călăuzele spirituale ale poporului nostru ortodox să fie mai umili, mai 
modeşti în duhul lor şi să-şi asume eşecul metodelor şi al învăţăturii pe care 
o dau. 

Problema poporului nostru nu sunt aceşti slujitori, care slujesc interesului 
lor, ci faptul că ei sunt identificaţi cu Biserica lui Cristos sau cu Biserica po
porului român! Problema poporului nostru este aceea că e un popor religios, 
dar nu cunoaşte Cuvîntul lui Dumnezeu. Ritualurile şi pelerinajele pe la 
moaşte nu sunt expresia credinţei în Dumnezeu, ci a religiozităţii şi pietăţii 
populare, inspirate de preoţii care culeg foloasele de pe urma acestor activi
tăţi. Dumnezeu nu cere aşa ceva şi nici nu se vede vreun folos în acestea. 
Apropierea de Sfînta Scriptură este un lucru care trebuie să se întîmple mai 
devreme sau mai tîrziu. 

Nu se poate ascunde Sa nesfîrşit faptul că obiceiurile, tradiţiile omeneşti, 
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miturile şi superstiţiile au luat locul Cuvîntului sfînt ai lui Dumnezeu. Esen
ţa creştinismului apostolic mai este păstrată doar de Bisericile evanghelice 
şi într-o măsură mai mică de cele protestante. întrucît Bisericile evanghelice 
au ca temelie numai învăţătura apostolilor din Noul Testament, iar ca mode! 
bisericile secolului I, ele nu acceptă sub nici o formă Tradiţia bisericească. 
Acest lucru le fac realmente diferite de Bisericile tradiţionale şi determină o 
reacţie vehementă, obstrucţii repetate şi atacuri dure din partea clericilor ca
re, avînd atitudini de stăpîni, împiedică orice încercare de a-i aduce pe oa
meni la Cuvîntul lui Dumnezeu. Trist este că, în societatea românească ţi
nută sub control de ierarhii ortodocşi, se consideră că a căuta adevărul în 
Scriptură şi adevăratele valori creştine este o rătăcire; faptul de a promova 
adevărul Sfintei Scripturi şi de a-i învăţa pe oameni adevărul lui Dumnezeu 
este considerat prozelitism. Ce şanse mai poate avea un popor de a se redre
sa spiritual, de a trăi cu Dumnezeu, dacă ceea ce spune Dumnezeu este pus 
sub învăţătura Tradiţiei bisericeşti şi dacă poporul este ţinut într-o stare de 
întuneric spiritual? Sub atenta supraveghere a ierarhilor ortodocşi, sunt nu
miţi sectanţi sau prozeliţi toţi cei ce vor să facă ceva pentru a scoate poporul 
din starea aceasta de moarte spirituală. într-un articol de ziar, cineva con
semna: „Trista şi sărmana Biserică naţională se pregăteşte să moară, mi-
mînd înfiecare zi trecerea în altă lume ". N u m a i D u m n e z e u m a i p o a t e face 
ceva, dar aceasta înseamnă că Dumnezeu trebuie scos din altarele ferecate 
ale preoţilor şi redat poporului. Nu trebuie numiţi sectanţi toţi cei ce vor 
să-L redea poporului şi nici prozelitism faptul că oamenii încep să creadă în 
Dumnezeul Scripturii, adevăratul Dumnezeu, şi refuză să mai creadă într-un 
Dumnezeu utopic, prezentat de astfel de slujitori. 

Biblia ne avertizează însă asupra pericolului de a ne înşela singuri. Fiţi 
împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri. Căci 
dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un 
om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, plea
că şi uită cum era (îacov 1:22-24). Dacă omul aude ce spune Dumnezeu, 
dar nu ascultă şi nu împlineşte voia lui Dumnezeu lăsată în Cuvîntul Său, se 
în şal ă singur. îacov spune mai departe: Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să 
spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l 
mîntuiască? (îacov 2:14). Pentru a exemplifica faptul că acea credinţă care 
nu este împlinită cu fapta e o amăgire, apostolul dă un alt exemplu de cre
dinţă teoretică: Şi dracii cred... şi se înfioară! Biblia este totuşi foarte clară. 
Ea spune: Dacă ştiţi (cunoaşterea intelectuală) aceste lucruri, ferice de voi 
dacă le faceţi (aspectul devoţional). Ce trece peste aceasta este fără valoare. 

F a l s i f i c a r e a i s t o r i e i p e n t r u i m a g i n e a o r t o d o x i e i c l e r i c a l e 
Pe măsură ce gradul de informare şi civilizare a societăţii a crescut, s-au 

intensificat şi eforturile de a găsi noi şi noi argumente în favoarea opiniei că 

ortodoxia a fost atît factorul coalizam pentru menţinerea identităţii naţionale 
de fapt, cît şi idealul unor personalităţi marcante ale istoriei noastre. Ca ata
re, s-au reinterpretat multe evenimente istorice şi s-au pus pe seama ortodo
xiei, aşa cum şi imaginea unor domnitori s-a îmbrăcat în straie ortodoxe fără 
a mai privi în spate. 

După 1990 a ieşit la suprafaţă în Biserica Ortodoxă un agresiv curent „pa
triotic" şi naţionalist care a militat pentru căutarea unor noi „verigi" de iden
tificare a instituţiei ecleziastice cu istoria poporului român, aşa că s-a ajuns, 
printre altele, la canonizarea lui Constantin Brîncoveanu şi a lui Ştefan cel 
Mare, ale căror biografii au fost apoi cosmetizate şi mitizate pentru a cores
punde cu statutul de „sfînt", mizîndu-se pe lipsa de cunoaştere a adevărului 
istoric. Realitatea cu privire la ei este diferită de ceea ce afirmă clericii şi în 
nici un caz trăirea şi credincioşia lor nu justifică canonizarea. 

Constantin Brîncoveanu, domnitor al Ţării Româneşti între anii 1688-
1714, a fost adus la tron de marea boierime, cu scopul de a le conserva privi
legiile şi a le asigura protecţia împotriva unor răscoale sau mişcări ale ţăra
nilor nemulţumiţi de asuprirea tot mai grea. Mistificarea de către Biserică a 
domniei lui Brîncoveanu, şi în special a morţii sale, este explicabilă dacă 
avem în vedere că opinia este una subiectivă şi vine din partea celor direct 
interesaţi de aceasta. Acceptarea acestei mistificări este de asemenea expli
cabilă dacă admitem că majoritatea covîrşitoare a românilor au fost crescuţi 
şi formaţi într-o „cultură ortodoxă". 

în acest sens, despre Brîncoveanu, mai ales în ultimii ani, se spun numai 
cuvinte de laudă (ca despre majoritatea celor morţi): a zidit nenumărate lă
caşe de cult, a înfiinţat multe şcoli pe lîngă mănăstiri şi biserici (dar nici una 
laică, detaşată de biserică, la care să poată învăţa şi alţii, în afara copiilor de 
boieri sau preoţi), a ajutat mănăstiri de sub ocupaţie turcească, etc. în fina! 
se spune că ar fi fost decapitat pentru că nu a vrut să treacă la islamism. 

Cauza mistificării vieţii şi domniei lui Brîncoveanu devine mai clară dacă 
avem în vedere faptul că domnia lui a fost perioada de maximă înflorire bi
sericească şi cultural-artistică materializată prin construcţia de biserici şi 
mănăstiri în toată Ţara Românească, precum şi tipărirea multor cărţi religi
oase, în principal, întregul „avînt cultural" din timpul lui Brîncoveanu este 
legat de marea boierime şi de cler, deoarece toate realizările sale majore au 
gravitat în jurul acestora şi al lăcaşelor bisericeşti. Cu siguranţă că nu putem 
aprecia domnia cuiva privind doar anumite aspecte ale ei, care de altfel nici 
nu constituie unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a unui dom
nitor. 

Realitatea istorică în ceea ce-i priveşte pe Brîncoveanu, pe lîngă meritele 
sale incontestabile, mai cuprinde şi elemente care au fost trecute cu vederea 
de feţele bisericeşti pentru că ştirbesc „aura" din jurul acestuia. Fiind preo
cupat nu atît de mult de ţară, ci de a rămîne la putere, şi-a asigurat sprijinul 
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* Daniel Barbu, op. cu., p. 46. 
** Vlad Georgescu, Istoria Românilor, Bucureşti, Ed Huinanitas, p. 74. 
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boierilor şi al clericilor susţinînd permanent interesele boiereşti şi biseri-
ceşti, de care a şi fost înscăunat. în acelaşi timp, plătind un greu tribut tur
cilor, şi-a asigurat protecţia sultanului în timpul celor 26 de ani de domnie. 
Aceasta explică de ce, pentru un om „educat" cum a fost Brîncoveanu, po
porul nu însemna prea mult, şi nu putem vorbi de mari realizări în plan so
cial, ci mai degrabă de fiscalitatea excesivă din timpul domniei lui, determi
nată de exploatarea boierească a ţăranilor şi de cererile mereu sporite ale 
Porţii otomane. Aceste biruri puse pe spatele poporului, exceptînd boierimea 
şi clericii, au îngreuiat viaţa maselor ţărăneşti şi orăşeneşti pînă la limitele 
suportabilului. „Inginerii le" financiare, cămătăria practicată şi lăcomia lui 
Brîncoveanu sunt puţin cunoscute poporului în zilele noastre. Cu greu ne 
putem imagina canonizarea sa în vremea în care domnitorul era recunoscut 
ca fiind omul care „investeşte totul şi cu orice preţ pentru a avea cîştig din 
tot ce se putea".* în acele vremuri, sloganul iubirii de ţară nu era la mare 
căutare, nu prima interesul naţional şi cu atît mai puţin cel religios. Pentru 
boieri, clerici şi domnitor, ţara era doar mijlocul prin care îşi puteau rotunji 
averile. 

în ce măsură, pe acest fond, a fost el un mare apărător la creştinismului, 
este o chestiune discutabilă. Politica şovăitoare despre care se vorbeşte la 
adresa lui nu a fost dictată de apărarea credinţei creştine sau de interesul ţării 
de a nu mai plăti turcilor secătuitorul tribut, ci de cel al rămînerii sale la pu
tere. Acest lucru a fost evident în timpul războiul ruso-turc din 1710-1711. 
După ce a promis să dea ajutor unui ţar creştin ortodox, Petru cel Mare, îm
potriva turcilor, el a adoptat în timpul acestui război o atitudine de expecta
tivă, cu scopul de a vedea spre cine înclină balanţa, refuzînd în final să lupte 
alături de armatele creştine.** Unii dintre boierii influenţi ar fi dorit o alian
ţă cu ruşii, cîţiva chiar trecînd în tabăra ruşilor, dar nu pentru că erau creştini 
ortodocşi, ci pentru a nu mai plăti tribut turcilor. Prea puţini puneau atunci 
problema credinţei; aceasta era numai un „blazon", deoarece totdeauna pri
ma interesul. 

Pe moment, turcii au fost satisfăcuţi de faptul că Brîncoveanu nu a luptat 
împotriva lor, chiar dacă îl suspectau de lipsă de loialitate şi relaţii „colabo
raţ ionis te i Acuzarea de „necredinţă" i-a fost adusă de către turci abia trei 
ani mai tîrziu, ceea ce demonstrează afirmaţia unora că această acuzaţie a 
fost fabricată de . . . boierii creştini ortodocşi, care nu mai vedeau cu ochi 
buni domnia lui Brîncoveanu! Ei au trimis emisari la sultan şi au „informat" 
despre „necredinţa" lui Brîncoveanu, propunînd înlocuirea lui. Aceasta era 
o practică veche de secole pe meleagurile noastre, iar istoria multor înscău
nări şi alungări de domnitori este martoră. în realitate, Brîncoveanu a fost 
victima comploturilor ţesute de boierii ortodocşi. 

Cît priveşte ideea că ar fi murit pentru că nu a dorit să împărtăşească isla
mismul, pot spune că este o mitologizare menită să aducă onoare ortodoxiei 
clericale. Turcii nu au manifestat fundamentalismul islamic şi nici nu au is
lam izat cu forţa, aşa cum, din păcate, „creştinii" au „încreştinat" diverse teri
torii sau oameni. In privinţa practicilor turceşti şi a modului lor de acţiune 
am dat mai multe detalii în materialul dedicat vieţii bisericilor sub stăpînire 
turcească. Dezinformarea şi interesul s-au manifestat şi în vremea lui Brîn
coveanu şi sunt practicate şi azi de cei ce mitizează memoria domnitorului, 
bazîndu-se pe monopolul informaţiei şi pe necunoaşterea adevăratei istorii 
ţinute departe de ochii oamenilor. 

Nu este de mirare că cei mari istorici români, ca Iorga sau Xenopol, care 
au privit şi relatat adevărul istoric nefalsificat, ne interpretat şi nemitologizat 
al societăţii româneşti şi care n-au ţinut seama de „părerea" autorităţilor bi
sericeşti, au fost acuzaţi de aceastea că nu au relatat din „perspectivă orto
doxă". Adevărul istoric nu este interpretabil şi nu e diferit, în funcţie de „zo
na" din care-1 priveşti. în ce-1 priveşte pe Brîncoveanu, moartea lui s-a da
torat acuzării de „trădare" înscenate de boierii ortodocşi şi nu refuzului de a 
trece la islamism. Oricum, această propunere de a trece la islamism se pare 
că este singulară în istoria românească şi ar trebui să dea multora de gîndit. 
Contemporanul său, Dimitrie Cantemir, a fost educat la Istanbul şi a trăit 
t imp îndelungat în preajma sultanului. Lui i-a fost dat tronul Moldovei, dar 
el, deşi cărturar, n-a făcut niciodată aluzie la faptul că a fost îndemnat să 
treacă la islamism, deşi dacă ar fi invocat un astfel de „eroism", lucrul aces
ta i-ar fi adus şi lui acum statutul de „sfînt". 

Ştefan cel M a r e şi Sfint a fost domnitorul Moldovei între 1457-1504. 
Este fără îndoială unul dintre cei mai mari domnitori care au fost pe melea
gurile noastre. A fost un adevărat luptător pentru libertatea Moldovei, a fost 
un bun diplomat şi un gospodar adevărat pentru ţara Moldovei. A creat o 
clasă socială de mijloc, distinctă faţă de ţărănime: răzeşii, ţărani liberi care 
au luptat la oaste şi pe care Ştefan i-a împroprietărit din pămînturile confis
cate de la boierii trădători. Aceştia au fost temelia celebrei armate numite 
„Oastea cea Mare", care a stat la baza celor 34 de bătălii în care a ieşit vic
torios. Avînd ca sfetnici pe doi dintre mitropoliţii ţării Moldovei, Teoctist I 
(1452-1478) şi Gheorghe (1478-1508), Ştefan cel Mare s-a dovedit a fi cel 
mai mare ctitor de biserici şi mănăstiri. A fost unul dintre cei mai iubiţi dom
nitori ai neamului românesc. Acestea sunt cîteva dintre meritele domnitoru
lui Ştefan cel Mare. 

în ceea ce-1 priveşte pe credinciosul ortodox Ştefan, lucrurile arată în linia 
generală a ortodoxiei practice. Etalonul unei adevărate credincioşii şi vieţi 
de credinţă o dă viaţa trăită în puritate şi ascultare de Dumnezeu. Se ştie că 
domnitorului îi plăceau vinul bun şi aromat şi femeile. Există destule legen
de care circulă prin Moldova şi care fac referire la escapadele amoroase ale 



2 5 6 Păgînizarea creştinismului apostolic 

voievodului. De asemenea, se vehiculează o cifră de cîteva zeci de copii ră
maşi în urma acestor păcate ale marelui voievod. Tocmai de aceea, cronica
rul Grigore Ureche, care a scris despre jalea din ţară la moartea lui, nu s-a 
putut abţine să nu spună că Ştefan era numit „sfînt" de către popor datorită 
vitejiei şi ctitoriilor sale, în nici un caz din cauza vieţii sale de credinţă trăită 
în puritate, întrucît era un „om cu păcate". Ca şi credincios adevărat," sau ca 
unul care ar fi umblat şi ar fi trăit cu Dumnezeu, nu putea face aşa ceva! Bi
sericile şi mănăstirile ridicate de el nu au fost atît de mult expresia credin
cioşiei sale, cît au fost urmarea influenţei pe care au avut-o asupra lui cei doi 
mitropoliţi. 

Aceşti mari domnitori şi oameni de cultură, ca de altfel toţi cei care au 
făcut lucruri măreţe în istoria poporului nostru şi spre binele poporului, sunt 
eroii poporului român. Ei trebuie cinstiţi şi sărbătoriţi ca eroi ai neamului. 
Oricît de mult le-am cinsti memoria sau le-am aprecia realizările, acestea nu 
au nimic de-a face cu credinţa şi nu ne dă dreptul să-i trecem în sfera cre
dinţei creştine. Chiar dacă ei au fost credincioşi adevăraţi, dacă au trăit în 
spiritul principiilor şi moralei creştine, dacă au fost martirizaţi pentru viaţa 
lor de credinţă şi au umblat cu Dumnezeu, înainte de toate a fost modul per
sonal prin care s-au raportat la Dumnezeu. 

Să nu amestecăm istoria naţională şi datinile sau obiceiurile strămoşeşti 
cu manifestări ale credinţei noastre creştine. Creştinismul nu este ceva naţio
nal, el este universal, şi ce s-ar întîmplă dacă fiecare popor şi-ar aduce eroii 
aşezîndu-i în galeria „sfinţilor"? Ceea ce ne caracterizează pe noi ca români 
ţine de identitatea noastră naţională. Ceea ce cere Dumnezeu de la noi ca şi 
credincioşi creştini se găseşte în Cuvîntul Său. Obiceiurile şi datinile stră
moşeşti nu au voie să desfiinţeze sau să completeze învăţătura Bibliei. Acest 
lucru l-au făcut şi evreii, dar au fost aspru mustraţi de Mîntuitorul, prin cu
vintele: Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina 
voastră (Marcu 7:9). 

Concluzii 

Trecerea timpului însemnă perfecţionarea oricărei activităţi. In orice do
meniu al preocupărilor noastre, cu cît s-a studiat mai mult şi mai intens, cu 
atît au devenit oamenii specialişti tot mai capabili, şi într-o măsură mai mică 
sau mai mare au putut aduce îmbunătăţiri sau completări în sfera respectivă. 
Primele descoperiri ştiinţifice s-au completat în t imp cu altele, şi fiecare ge
neraţie a clădit pe descoperirile celei precedente. Acest lucru nu este valabil 
şi în creştinism. Creştinismul autentic şi învăţătura lui nu se pot perfecţiona, 
datorită faptului că este vorba de principii, nu de ritual sau descoperire. In 
creştinismul autentic şi apostolic, cu cît un om citeşte şi studiază mai pro
fund, dorind să înţeleagă şi să cunoască ceea ce spune Dumnezeu, cu atît 
ajunge la concluzia că trebuie să se întoarcă la învăţătura Mîntuitorului aşa 
cum este scrisă în Noul Testament şi cum a fost practicată de Biserica se
colului I. Orice încercare de a „perfecţiona" creştinismul apostolic înseam
nă a corecta ceva făcut de Dumnezeu, iar aceasta este păgînizare. 

Aşa cum s-a văzut, creştinismul autentic sau, altfel spus, credinţa creştină 
apostolică nu este o religie prin al cărei ritual omul să poată ajunge la Dum
nezeu şi nici un set de practici religioase pe care să le îmbrăţişezi fără să-ţi 
afecteze personalitatea, valorile sau gîndirea. Credinţa creştină apostolică 
este credinţa în Persoana lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Expresia cre
dinţei creştine autentice este viaţa trăită în ascultare de Cristos, adică în con
formitate cu învăţătura Lui. Apostolul Pavel rezumă creştinismul spunînd 
despre sine: Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai 
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în 
trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat 
pe Sine însuşi pentru mine (Galateni 2:20). Aceasta este esenţa creştinis
mului: a-L lăsa pe Isus Cristos, Domnul şi Salvatorul, să-ţi conducă viaţa şi 
să Se manifeste prin învăţătura Sa în trăirea de zi cu zi. Este clar că aici nu 
se pune problema ritualului! în creştinismul apostolic niciodată nu s-a pus 
problema ritualului! Tradiţia bisericească a introdus ritualul şi l-a ridicat la 
rangul de normă a credinţei. Este de asemenea clar că important nu e ce spu
ne Tradiţia bisericească, sau ce a hotărît Biserica (clerul), ci ceea ce a spus 
Dumnezeu prin Cuvîntul Său. în consecinţă, credinţa creştină autentică este 
în Isus Cristos şi valorile promovate de învăţătura Sa. A fi creştin are de-a 
face cu acceptarea sau respingerea Persoanei lui Isus Cristos şi implicit a va
lorilor Sale. Aceasta nu se rezumă la a spune „ d a " sau „nu", „cred" sau „nu 
cred", ci la a le accepta trăindu-le sau a le respinge netrăind în conformitate 
cu ele. 

învăţătura Mîntuitorului nu este o învăţătură pe care să o poată reforma 
Părinţii Bisericii sau înţelepţii care au venit în contact cu ea în cursul celor 
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Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! (îacov 
2:19). Ei nu ascultă de Dumnezeu! A recunoaşte existenţa lui Dumnezeu 
înseamnă a ţine seama de ceea ce spune El. Caută în Faptele Apostolilor la 
capitolul 10 şi vei găsi o istorioară a unui sutaş roman numit Corneliu care 
era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea 
multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu, dar nu a 
fost suficient pentru a fi mîntuit. Pentru el, mesajul necesar a fost: Trimite 
acum nişte oameni la lope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte 
la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lîngă mare: acela îţi va 
spune ce trebuie să fact (Fapte 10:5-6) Acelaşi mesaj este şi pentru tine: 
trebuie să cauţi să cunoşti învăţătura apostolului Petru şi a celorlalţi apostoli 
aşa cum este redată de Epistolele Noului Testament. 

Nimeni nu ajunge să tic creştin adevărat (sau copil al lui Dumnezeu, cum 
spune Biblia) prin împlinirea unor ritualuri sau îndatoriri religioase şi nici 
prin fapte bune, ci prin naşterea din nou, aşa cum spune şi pasajul citat mai 
sus din epistola către Tit. Dacă nu ai fost născut din nou şi nu eşti ucenicul 
lui Cristos, totul este zadarnic. Tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu! Religia 
formală în care te-ai născut şi în care ai fost educat te învaţă să te bazezi pe 
faptele tale şi pe preoţii care se vor ruga pentru tine, dar aceasta este o mare 
amăgire. Credinţa adevărată e strîns legată de Isus Cristos. El este Salvato
rul! Biblia spune că toţi cei care cred şi se încred în Cristos au viaţa eternă, 
pentru că aşa a hotărît Dumnezeu! Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu 
ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul 
are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste 
lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, 
aveţi viaţa veşnică (1 .Ioan 5:11-13). Aceasta nu ţine de ceea ce simţi tu, ci 
de ceea ce spune Dumnezeu. Ce urmează? Tu vei hotărî ce vei face cu viaţa 
ta. Ori vei ţine seama de adevărul prezentat şi vei căuta voia lui Dumnezeu 
în Noul Testament al Sfintei Scripturi, ori vei prefera să nu te gîndeşti la 
aceste lucruri şi şă continui să te bazezi pe creştinismul păgînizat cu care 
preoţii manipulează oamenii sinceri, dar necunoscători. 

Mă rog lui Dumnezeu să te ajute să-ţi deschizi mintea şi inima înaintea 
Lui. Să-ţi mărturiseşti starea, păcatele, neîmplinirile şi idealurile, pentru ca 
El să-ţi dea iertarea şi pacea Sa. El aşteaptă să-I spui cam aşa: „Doamne 
Dumnezeule, Creator şi Susţinător al Universului, ştiu că sunt păcătos şi am 
nevoie de iertarea Ta. Eu cred că Isus Cristos, Fiul Tău, a murit pentru pă
catele mele. Vreau să părăsesc viaţa de păcat. Acum, Te rog să intri în inima 
şi viata mea. Vreau să cred în Tine şi să Te ascult ca Salvator şi Domn al 
meu. îţi mulţumesc pentru că m-ai primit la Tine şi Te rog ajută-mă pe calea 
credinţei". Fii sigur că El te ascultă! 

2000 de ani de creştinism. Creştinismul şi învăţătura Lui au fost desăvîrşite 
de la început. De ce se deosebeşte aşa de mult creştinismul din zilele noas
tre de ce! pe care l-au trăit apostolii? Tocmai datorită faptului că mulţi „în
ţelepţi" au schimbat cîte ceva, au adăugat cîte ceva sau au scos cîte ceva din 
învăţătura Mîntuitorului. Creştinismul nu este atît de mult o filozofie, cît e 
trăire practică, iar aici nu se poate schimba prea mult. Ori trăieşti, ori nu tră
ieşti creştineşte. Dumnezeu există, este viu şi Se manifestă în creaţia Sa, prin 
urmare El este Singurul în măsură a spune ce este drept sau nu, ce este corect 
sau ce e greşit, ce este păcat sau nu şi ceea ce-1 place sau nu. Dacă Dumne
zeu nu ar exista, oricine ar putea aşeza standarde sau ar putea spune ce este 
drept sau ce e greşit... dar de vreme ce Dumnezeu există, nimeni nu poate 
hotărî acestea în locul Său, nici Biserica, nici clerul şi nici o altă fiinţă de pe 
pămînt, din cer sau din adîncul pămîntului. Dumnezeu nu a dat această au
toritate nimănui, nici Bisericii tradiţionale şi nici clericilor. Biblia este măr
turia a ceea ce a spus Dumnezeu. 

Biblia conţine revelaţia de Sine a lui Dumnezeu, Creatorul şi susţinătorul 
Universului, şi principiile credinţei în Dumnezeu, fie că este vorba de vre
mea Vechiului Testament, fie că este vorba de creştinismul Noului Testa
ment. Principiile şi valorile credinţei şi moralei biblice sunt contemporane 
cu noi şi au fost cu fiecare generaţie în parte. T r a d i ţ i a biser icească este for
ma pe care o îmbracă exprimarea şi manifestarea principiilor de credinţă. 
Acestea s-au schimbat şi se schimbă în timp şi spaţiu, astfel încît principiile 
credinţei să rămînă neschimbate, dar forma de exprimare a acestora să fie 
totdeauna contemporană. 

De unde îţi extragi credinţa? Ce crezi că te salvează? Poate gîndeşti: Eu 
cred în Dumnezeu, am fost botezat, nu am făcut crime şi nici închisoare... 
Sunt un om respectat de către cunoscuţi, fac bine de cîte ori am ocazia, sunt 
milos şi... cu „suflet"... Uneori mă duc şi la slujbe... Oare nu este suficient 
ca să fiu mîntuit? înainte de toate, trebuie să ştii că afirmaţia Scripturii este 
categorică: Dar, cînd s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nos
tru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mîntuit nu pentru faptele făcute 
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfînt, pe care L-a vărsat din belşug 
peste noi, prin Isus Cristos, Mîntuitorul nostru; pentru ca, o dată socotiţi 
neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii 
veşnice (Tit 3:4-7). Biblia nu spune că nu este bine ce faci, ci spune că nu 
aşa se obţine mîntuirea! Mîntuirea se primeşte pentru că este darul lui Dum
nezeu: Căci prin har aţi fost mîntuiţl, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de 
la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni 
(Efeseni 2:8-9). Trebuie să reevaluezi lucrurile în lumina a ceea ce spune 
Dumnezeu. Tu crezi în existenţa lui Dumnezeu: este foarte bine, dar nu e 
suficient pentru a fi mîntuit! Apostolul îacov spune categoric: Tu crezi că 
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