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ÎNTOARCEREA MEA

Nu cunoşteam însă calea 
mântuirii. Nu ştiam ce să fac ca 
să nu merg în iazul de foc. Am 
cercetat mai departe. Când am 
ajuns la stihul acela din epistola 
către Romani, care spune că „toţi 
sunt socotiţi neprihăniţi fără pla-
tă,” am zâmbit şi am zis: „Ce ciu-
dat! Cartea asta e plină de lucruri 
care se bat cap în cap. Până acum 
am văzut că toţi sunt păcătoşi, 
osândiţi să meargă în lacul de 
foc şi acum deodată, iată-i pe toţi 
„socotiţi neprihăniţi fără plată.” 
Care e deosebirea? Şi, citind mai 
cu luare aminte stihul acesta, am 
văzut că era şi e o deosebire.

Da, „socotiţi neprihăniţi fără 
plată,” dar prin credinţa în sân-
gele lui Isus Hristos, pe care 
Dumnezeu L-a pus ca o jertfă de 
ispăşire pentru păcate, etc. „A,” 

(continuare din numarul 2) mi-am zis eu, „adevărat? Pentru 
păcate a murit Hristos? învăţa-
sem la şcoală că El a murit pen-
tru păcatele întregei lumi (1 Ioan 
2:2). Dar ce-mi foloseşte mie lu-
crul acesta, când eu sunt un păcă-
tos şi păcatele mele nu sunt ier-
tate? Da, dar dacă a murit pentru 
păcatele întregei lumi,” mi-am 
zis eu, „a murit şi pentru păca-
tele mele, fiindcă şi eu sunt unul 
din lume”. „Oricum ar fi,” mi-am 
zis eu, „văd din cartea aceasta că 
e o iertare a păcatelor, că Hris-
tos a murit şi pentru mine, deci 
iertarea aceasta e şi pentru păca-
tele mele. Slavă Domnului! Dacă 
voi merge la judecată, voi zice lui 
Dumnezeu: „Doamne, nu cunosc 
decât cartea aceasta. Tu ai zis că 
e Cuvântul Tău. Eu am citit în ea 
că Hristos a murit pentru mine, 
am luat iertarea pentru mine, 

şi dacă mă vei osândi, nu-i vina 
mea, fiindcă am crezut ce spu-
ne Cuvântul Tău.” Şi aşa am luat 
pentru mine iertarea păcatelor.

Acesta a fost cel dintâi pas. Al 
doilea pas a fost când am desco-
perit că n-aveam un Mântuitor 
mort ci un Mântuitor viu, cu 
care puteam intra în legătură. El 
a murit pentru păcatele noastre, 
dar a şi înviat ca să ne facă ne-
prihăniţi Şi acum e un Mântuitor 
viu. „Bun,” mi-am zis eu, „tocmai 
asta e ce-mi trebuia. Îmi place să 
am o persoană vie căreia să-i pot 
vorbi, etc.” Dar cea mai mare bu-
curie a mea a fost când am desco-
perit că El e nu numai un Prieten 
viu, căruia îi pot vorbi, ci că în 
Mântuitorul cel viu am puterea 
să biruiesc păcatul, fiindcă El a 
frânt puterea vrăjmaşului, prin 
învierea Lui. „Bine,” mi-am zis eu, 
„dacă lucrul acesta e adevărat, – 
şi văd că e adevărat –, vreau să-L 
iau pentru mine însumi, fiindcă 
nu vreau să mai trăiesc în păca-
tul care a omorât pe Mântuitorul 
meu.”

Eu îmi închipuiam că păcatul 
face parte din firea noastră, că nu 
putem altfel, că trebuie să păcă-
tuim, aşa că înţelegeţi ce bucuros 
am fost când am descoperit că e 
o astfel de putere ca să biruieşti 
păcatul.

Astfel L-am luat ca Mântuitor 

viu al meu. Cel din urmă pas a 
fost când am descoperit că El e şi 
Domn. Domn înseamnă stăpân. 
El e stăpân, iar noi suntem robi. 
Noi nu mai suntem ai noştri, ci 
suntem ai Lui cu tot ce avem şi 
cu tot ce suntem. Când am văzut 
că Pavel era un rob al lui Isus 
Hristos, am zis: „Dacă Pavel a 
fost rob, şi eu trebuie să fiu rob.” 
Şi aşa L-am luat ca Domn şi Stă-
pân al meu, care n-are decât să 
poruncească, iar eu să ascult. Şi 
ce Domn şi Stăpân minunat e El, 
căci te poţi încrede deplin în El!

Aşa m-am întors la Dumne-
zeu! Acum ştiam că eram născut 
din nou, un copil al lui Dumne-
zeu. Ştiam că de acum toate tre-
buiau să se înnoiască în viaţa cea 
nouă. Şi, cel dintâi lucru pe care 
a trebuit să-l înnoiesc, a fost tra-
ducerea Bibliei, la care lucram. 
Căci îmi ziceam: „Traducerea de 
până acum e făcută de omul cel 
vechi. Eu sunt un om nou şi tre-
buie să am o altă traducere, făcu-
tă de omul cel nou.” Am început 
traducerea din nou, dar acum nu 
mai citeam Biblia cu întrebările 
de mai înainte, când ziceam: Se 
poate? Să fie adevărat? Etc., ci cu 
alte întrebări, şi anume: Am eu 
ce spune cartea aceasta? Sunt eu 
ce spune ea? Dacă nu, de ce nu 
sunt şi de ce nu am? Dacă da, sla-
vă Domnului!

Acum greutatea era că eram 
singura persoană care începu-
sem o viaţă nouă în felul acesta. 
Citisem şi alte cărţi care întăreau 
cele de mai sus. Dar erau… cărţi. 
Aşa că am început să mă gân-
desc: „Viaţa asta e foarte frumoa-
să, dar cine ştie dacă nu e numai 
o închipuire a mea, fiindcă am 
căpătat-o numai prin citirea şi 
cercetarea Bibliei!” Dar acum 
fiecare stih mi se înfăţişa într-o 
lumină nouă. Şi stihul acesta 
din Filipeni 4 mi-a venit îndată 
în minte: „În orice lucru aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi 
cereri.” „Doamne,” am zis eu, 
„nu pot să spun că sunt un ne-
credincios. Cred orice lucru din 
Cuvântul Tău. Dar nu ştiu dacă 
sunt pe calea cea bună. Însă, 
dacă îmi dai prilej să văd un alt 
suflet venind la Tine, în acelaşi 
fel, voi fi pe deplin încredinţat că 
sunt pe calea cea bună.” M-am 
rugat. După trei luni, m-am 
pomenit, într-o dimineaţă, cu 

doi tineri de la şcoala militară 
din B..., care m-au întrebat cum 
pot să fie pregătiţi de moarte. 
„Fiindcă,” ziceau ei, „trebuie 
să plecăm în curând pe front, şi 
cine ştie dacă nu vom muri. Şi, 
trebuie să spunem adevărul, că 
nu suntem gata de moarte! D-
voastră ca preot, trebuie să ştiţi 
cum poate fi cineva pregătit de 
moarte.” „Da,” am zis eu, „bine 
că aţi venit acum, fiindcă dacă 
aţi fi venit acum trei luni n-aş fi 
putut să vă răspund la această 
întrebare. Hristos a murit pen-
tru păcatele d-voastră şi dacă 
credeţi lucrul acesta şi-L luaţi 
pentru d-voastră şi vă daţi via-
ţa şi inima în mâna Lui, aveţi 
iertarea păcatelor acum; veţi 
fi mântuiţi. Iar dacă vă duceţi 
pe front şi muriţi, Mântuitorul 
vă aşteaptă să vă primească la 
El. Dar dacă vă veţi întoarce, 
veţi avea ceva de făcut pentru 
El şi anume, să spuneţi şi alto-
ra cum pot fi pregătiţi pentru 
moarte.”

S-au bucurat de această 
veste. Au primit-o îndată şi 
s-au întors la cazarmă spunând 
celorlalţi că sunt mântuiţi şi că 
păcatele le sunt iertate. Unii 
i-au luat în râs, alţii doreau să 
mai audă despre aşa ceva.

Dumineca următoare au 
mai venit cu alţii şi le-am spus 
adevărul şi lor. Unii din ei 
s-au hotărât pentru Domnul 
şi, după câtă va vreme, erau 
un bun număr de suflete hotă-
râte pentru Domnul şi petre-
ceam fiecare Duminecă după 
masă împreună, de la ceasuri-
le două până la nouă seara.

Era cam lung, aşa că sim-
ţeam nevoia de o oarecare 
schimbare. Fiindcă toţi eram 
tineri, ne-ar fi plăcut să cân-
tăm, dar nu ştiam ce să cân-
tăm. Cântece din lume nu 
puteam cânta, iar cântări creş-
tineşti nu aveam niciuna. Dar, 
printre cărţile pe care le co-
mandasem la început, aveam 
şi o carte de cântări. M-am ui-
tat prin ea şi am văzut că erau 
foarte frumoase într-adevăr, 
dar, păcat că erau în altă lim-
bă, nu în româneşte.

Acum însă mă obişnuisem 
să mă duc la Mântuitorul cu 
toate greutăţile, şi l-am zis: 
„Mântuitorule, vezi în ce gre-
utate mă aflu. Eu nu sunt un 
mare muzicant, dar Tu eşti şi 
muzicant şi poţi să-mi dai pu-
tere să traduc câteva cântări.” 
M-am rugat astfel mai multă 
vreme, apoi am încercat, şi 
după multă trudă, am tradus 
o cântare şi apoi altele.

În Dumineca următoare, 
când au venit băieţii la mine, 
le-am spus că toate trebuie să 
fie noi în viaţa cea nouă, chiar 
şi cântarea. Ca urmare, am 
început să le cânt cântarea pe 
care o tradusesem. Le-a plă-
cut foarte mult şi, la strofa din 

O ÎNTĂRIRE ŞI UN ÎNCEPUT
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ÎMPREUNĂ CU SOŢIA ŞI PRIETENII urmă au început toţi să o cân-
te. Am cântat un ceas, au învă-
ţat-o pe din afară şi s-au întors 
la cazarmă şi au cântat-o şi 
acolo. Mulţi din camarazii lor 
au început să zică: „Asta-i fru-
mos, ăştia se duc şi petrec cu 
muzică Dumineca. Trebuie să 
ne ducem şi noi la petrecere.” 
Au venit să petreacă, şi mul-
ţi din ei s-au hotărât pentru 
Domnul. Aşa a fost începutul.

Câteva fapte izbitoare au 
făcut să se întindă mişcarea.

Unul dintre ele a fost întoar-
cerea la Dumnezeu a unui necre-
dincios. Era un tânăr foarte citit, 
dar care nu credea în nimic. Pri-
etenii noştri, la început doreau 
să-l facă şi pe el să vină să audă 
Evanghelia, dar el nu voia. Unul 
din cei dintâi hotărâţi pentru 
Dumnezeu s-a îmbolnăvit. Doc-
torul i-a spus să mănânce miere, 
dar miere nu se găsea în oraş în 
timpul războiului. El şi-a adus 
aminte că la mine mâncase mie-
re, la ceai. A rugat pe prietenul 
lui necredincios să vină la mine 
şi să-i aducă puţină miere. 

Necredinciosul nu voia să 
vină. Căci zicea: „Omul ace-
la îşi are părerile lui, eu mi-am 
pe ale mele, şi nu vreau să mă 
cert cu el.” Dar prietenul lui i-a 
zis: „Dacă tu n-aduci vorba de 
religie, el nu începe.” „A, dacă 
e aşa,” a zis el în cele din urmă, 
„am să mă duc”.

A venit. A mai luat un alt 

prieten cu el. „Fiindcă,” zicea el, 
„cine ştie, poate că ajungem la 
ceartă asupra părerilor noastre 
deosebite, şi măcar să fim noi doi, 
iar el unul.” Când au venit, am 
început să vorbim despre toate: 
cum e vremea, cum merge răz-
boiul, etc., dar nici vorbă despre 
credinţă. Prietenul lui, care nu 
ştia nimic despre hotărârea cama-
radului său, şi-a zis: „Suntem în 
casa unui preot. Vorbim despre 
toate celea, dar numai despre re-
ligie nu. Nu este frumos. Trebuie 
să vorbim puţin şi despre credin-
ţă, chiar dacă nu credem.” Şi a 
început să spună că „acuma lu-
mea nu mai crede în nimic.” Fără 
îndoială, m-am folosit de prilejul 
acesta, şi am început să vorbesc 
despre Evanghelie. Necredin-
ciosul s-a supărat foc. A început 
să-mi spună o mulţime de lucruri 
neplăcute. Eu am aşteptat până 
s-a liniştit, şi apoi am început să 
vorbesc despre Mântuitorul.

El a ascultat foarte liniştit 
şi, la urmă, a zis doar atâta: 
„De ce nu ni se spun astfel de 
lucruri la şcoală?” „Pentru că,” 
am zis eu, „n-au trecut prin 
ele şi nu le au.” Lui îi plăcea 
să citească. I-am dat o carte şi 
l-am rugat să vină Dumineca 
viitoare şi să-mi spună dacă 
i-a plăcut.

În Dumineca viitoare, când 
a venit, l-am întrebat despre 
carte. A spus că i-a plăcut foar-
te mult şi că tot ce a găsit în ea 

era foarte adevărat. „Dacă e 
adevărat,” i-am zis eu, „trebuie 
să iei o hotărâre.” „Am luat-o,” 
a răspuns el. „Ce hotărâre?”, 
l-am întrebat eu doritor. „M-am 
hotărât pentru Hristos.” Ce bu-
curie pe noi, mai ales că el avea 
oarecare trecere printre tovară-
şii lui, ca unul care era citit. El, 
prin pilda lui, a adus şi pe alţii.

Aveam şi un foarte bun mu-
zicant, care a pregătit un cor. 
Într-o zi el era la carceră şi ci-
tea o carte despre rugăciune. 
Un prieten al lui l-a văzut şi a 
început să râdă de el. La urmă 
a zis: „Dacă e adevărat că prin 
rugăciune se poate face atât de 
mult, roagă-te ca diseară la 6 
să-mi dea drumul din carceră 
şi să mă duc la Iaşi. Atunci am 
să mă întorc şi eu la Domnul.” 
Muzicantul şi-a zis: „De ce n-ar 
putea face Dumnezeu lucrul 
acesta? Doar este spre slava 
Lui.” Apoi a zis prietenului său. 
„Dorinţa ţi se va împlini.” Apoi 
s-a retras pentru câteva minute, 
s-a rugat într-un colţ, şi a înce-
put să citească mai departe.

Spre marea mirare a celor-
lalţi, pe la 6 seara a venit un 
soldat şi a zis:

„L... e slobod şi are ordin să 
plece îndată la Iaşi.” Ce răsunet 
a avut această întâmplare în ca-
zarmă! Fiecare a ştiut de ea. Du-
mineca viitoare şi mai mulţi au 
venit să audă vestea Evangheli-
ei. Aşa a început mişcarea.

LUCRUL LA O ŞCOALĂ NORMALĂ
Doi din cei întorşi la Dumnezeu, când s-a isprăvit războiul, au trebuit să se 

ducă la şcoala normală de la B... să sfârşească studiile, ca să se facă învăţători. 
Simţeau că trebuie să facă şi acolo ceva pentru Domnul, dar nu vedeau ce. Nu 
puteau nici să predice, nici să vorbească prea mult cu colegii lor despre Isus. 
Erau într-o mare încurcătură.

Puteau însă să se roage. S-au hotărât să se ducă pe malul râului, în pădure, 
şi să se roage. Au spus Domnului cam aşa:

„Doamne, Tu ştii că noi nu putem să predicăm şi nu putem vorbi prea mult 
colegilor despre Tine. Dar, Tu cunoşti sufletele din şcoala aceasta şi nevoia lor 
de un Mântuitor. Te rugăm să faci să vină la adunarea noastră pe cei ce sunt 
frământaţi de gândul mântuirii. Noi nu vrem să vorbim nimănui şi nu che-
măm pe nimeni.” Aşa au şi făcut. După patru zile a venit la ei un coleg şi le-a 
zis: „Am băgat de seamă că în fiecare seară voi vă duceri regulat în pădure. Pu-
teţi să-mi spuneţi şi mie ce faceţi acolo?” Cei doi au rămas cam încurcaţi, dar 
au spus: „Ce facem noi, poate nu ţi-o plăcea.” „Ce anume?”, a întrebat el. „Ei, 
ne rugăm şi noi.” „Tocmai de asta aveam nevoie şi eu,” a zis el, „cam bănuiam 
eu aşa ceva. Vreţi să mă lăsaţi să vin şi eu cu voi?” „Mai e vorbă,” a fost răs-
punsul celorlalţi. Înţelegeţi ce bucurie a fost pe ei, când au văzut că rugăciunea 
le fusese ascultată aşa de curând. Acesta a fost începutul. Apoi au venit şi alţii, 
aşa că după o vreme erau un bun număr care se duceau regulat şi se rugau.

Mulţi din ei s-au întors la Domnul numai venind la această adunare de ru-
găciune. Fără îndoială, n-au mai putut rămânea ascunşi acum. Colegii lor au 
auzit. Se înţelege, nu prea le plăcea să se lase de păcat. Aşa că a început, ca de 
obicei, o mică prigonire.

Câţiva colegi neîntorşi la Domnul s-au hotărât într-o seară să se ducă după 
ei la adunarea de rugăciune şi să arunce cu pietre în ei. Creştinii noştri au au-
zit, s-au hotărât să se ducă fără teamă ca de obicei. S-au dus şi au început să 
se roage. Apoi au venit cei neîntorşi la Domnul cu pietrele în mâini. Cel care 
se ruga i-a văzut venind şi a început să spună în rugăciunea lui: „Şi acum, 
Doamne, ai milă de cei care vin cu gânduri rele împotriva noastră şi atinge-le 
inima.” Deodată cel care era în fruntea cetei a aruncat şapca şi pietrele jos, şi a 
îngenunchiat şi el mişcat de cuvintele rugăciunii pe care o auzise. Toţi ceilalţi 
au făcut la fel. Astfel i-a izbăvit Domnul şi au făcut o foarte bună adunare 
de rugăciune în seara aceea. După două luni au isprăvit şcoala şi trebuiau să 
plece. S-au despărţit la gară, după o foarte frumoasă adunare de rugăciune 
pe care au avut-o pe marginea râului pe o lună frumoasă, înainte de venirea 
trenului, trenul care avea să-i împrăştie în lungul şi latul ţării.

Încă o întâmplare din viaţa lor. Unul din ei, necredinciosul de care am vorbit 
la început, care era un bun creştin acum, s-a dus la un prieten la care lăsase un 
cufăr cu câteva cămăşi dinaintea războiului. Era foarte sărac, fiindcă era îndată 
după război. Înainte de izbucnirea războiului, unul din prietenii lui i-a lăsat 
lui cămăşile ca moştenire în caz de moarte. El a murit în război şi acum tânărul 

nostru era stăpân pe cămăşi. Cămăşile erau la un prieten în apropiere. 
Gândul la aceste cămăşi a pus aşa de mult stăpânire pe el, că nu putea 
să mai vadă sau să se mai gândească la altceva decât la aceste cămăşi. 
Săptămâni întregi toate gândurile erau la cămăşi. Se gândea bietul om 
ce bine are să fie când are să pună mâna pe ele! Dar în curând şi-a dat 
seama că gândul la cămăşi era gata să ia locul Mântuitorului. Atunci a 
luat o hotărâre bărbătească. S-a dus la prietenul lui, a luat cufărul cu 
toate cămăşile acele frumoase, a plecat şi a venit pe marginea râului. A 
deschis cufărul şi a început să arunce pe apă toate cămăşile, una câte 
una, numai ca să scape de gândul grozav care pusese stăpânire pe el.

„Şi astfel,” zicea el, „am fost slobod. Mi-am căpătat iar pacea tulbu-
rată de cămăşi. Era mai bine să fiu slobod şi cu Mântuitorul decât cu 
cămăşile şi fără Mântuitorul. Din clipa aceea viaţa mea a fost plină de 
bucurie şi putere. Mai târziu Domnul mi-a dat alte cămăşi în locul celor 
pe care le pierdusem pentru El.”

Fratele lui Dumitru Cornilescu - dreapta
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SIMON MAGUL
Cine este acel Petru care a aşezat scaunul apostolic pe colinele Vaticanului?

Care sunt originile creştinismului catolico-babilonian? Care era religia lui Simon 
înainte de a-l întâlni pe Petru? Unde a apărut această religie? Citiţi în această 

serie de articole raportul detaliat şi documentat despre Simon Magul 
şi creştinismul lui contrafăcut!

                                                                                                                                                                                                                     Ernest L. MartinFAPTELE AP. CAP. 8: 9-24

Observaţi că el spune că 
religia babiloniană ajunsese 
ÎN SPECIAL ÎN SAMARIA!!

Şi de ce nu? Samaritenii 
erau în mare parte babiloni-
eni ca rasă. Biblia ne spune 
în 2 Împ. 17:24 că majoritatea 
samaritenilor au fost aduşi în 
Samaria din Babilon şi din îm-
prejurimi. Mai târziu, Ezra ne 
informează că au venit în Sa-
maria şi alţii care făceau parte 
din marea familie babiloniană 
(Ezra 4:9-10). Aceşti oameni 
au amestecat învăţăturile lor 
religioase babiloniene cu une-
le învăţături ale Vechiului Tes-
tament. Dar, în esenţă, ei NU 
S-AU ÎNDEPĂRTAT NICIO-
DATĂ de învăţăturile lor reli-
gioase babiloniano-haldeene.

Dacă se îndoieşte cineva 
de faptul că aceşti samariteni 
au practicat păgânismul pur 
sub masca închinării la YHVH, 
să citească raportul extraordi-
nar de clar din Cuvântul inspi-
rat al lui Dumnezeu (2 Împ. 
17:24-41).

Ce a făcut Simon 
şi samaritenii 

au crezut?

(continuare din numărul 2)O SCURTĂ ISTORIE A 
SAMARITENILOR

La ce zeităţi se închinau samaritenii?

Au existat la început cinci triburi babiloniene care au 
fost transportate în zona în care a locuit cândva Israelul 
de Nord înainte de înfrângerea dureroasă a Israelului şi 
luarea în robie de către Asirieni. Când aceste cinci triburi 
s-au mutat ÎN zona rămasă liberă a Samariei, au adus cu 
ele şi zeii lor babilonieni şi asirieni.  La scurt timp după 
mutarea în noua lor ţară, au fost devastaţi de lei. Ei au 
interpretat această pedeapsă ca venind asupra lor din ca-
uză că nu-l cinstiseră pe zeul ţării respective – fără să ştie 
că nu există decât un singur Dumnezeu, care nu este limi-
tat la o anumită ţară. Aceşti samariteni nu aveau suficien-
te cunoştinţe pentru a înţelege că Adevăratul Dumnezeu 
al ţării îl trimisese pe Israel în robie din cauza închinării 
la viţei şi a introducerii religiei feniciene.

Ei i-au cerut împăratului asirian să trimită înapoi pe 
unul din preoţii lui Israel pentru a-i învăţa religia specifi-
că zonei, astfel ca plaga leilor să înceteze.

Preotul israelit care le-a fost trimis i-a învăţat religia 
Israelului de Nord. Vă amintiţi că preoţii din Israelul de 
Nord NU erau leviţi. În vremea lui Ieroboam, adevăraţii 
preoţi ai lui Dumnezeu fuseseră forţaţi să fugă în Ieru-
salim şi Iudeea (2 Cron. 11:14). Ieroboam şi-a întemeiat 
propria formă de religie cu viţei la Dan şi Betel (1 Împ. 
12:28-30). El a schimbat sărbătorile din cea de-a şaptea 
lună într-a opta. A pus preoţi din tot poporul, care NU 
erau leviţi (1 Împ. 12:31).

Toate aceste acte ale lui Ieroboam au fost violări pe faţă 
ale legii lui Dumnezeu. Din vremea lui Ieroboam până la 
robia Israelului, majoritatea Israelului NU s-a închinat 
deloc adevăratului Dumnezeu! Ierusalimul şi templul lui 
Dumnezeu fuseseră repudiate, iar păgânismul fusese in-
trodus pe scară largă. Când aceşti babilonieni strămutaţi 
care erau atacaţi de lei în Samaria, au cerut un preot al 
vechiului popor – AU PRIMIT UNUL!

Dar acel preot era unul dintre preoţii israelienilor 
răzvrătiţi care se închinaseră la viţei. El era aproape la fel 
de păgân ca babilonienii!

Acest preot al Israelului i-a învăţat pe babilonieni 
(acum numiţi samariteni) să adopte vechea închinare a 
israelienilor din nord. Preotul i-a învăţat să I se închine 
lui YHVH ca fiind „Dumnezeul ţării.” Astfel, aceşti samari-
teni şi-au luat până la urmă NUMELE: popor al lui YHVH; 
dar religia lor era păgânism pur – un amestec între în-
chinarea israeliană la viţei şi babilonianism – exact la fel 
cum Simon Magul era dornic mai târziu să îşi ia NUMELE 
lui Hristos, dar să continue cu urâciunile lui păgâne!

Observaţi ce spune Dumnezeu despre starea finală a 
acestor samariteni:

 „Neamurile acestea se temeau de Domnul [numindu-
se poporul lui Dumnezeu], şi slujeau şi chipurilor lor cio-
plite; şi copiii lor şi copiii copiilor lor fac până în ziua de 
azi ce au făcut părinţii lor [babilonienii]” (2 Împ. 17:41).

Aceşti oameni se autointitulau închinători ai adevăra-
tului Dumnezeu, dar în realitate erau idolatri babilonieni.

Va fi util să analizăm zeii şi 
zeiţele pe care le-au adus cu ei în 
Samaria aceşti înaintaşi ai lui Si-
mon Magul. Poporul din cetatea 
Babilonului se închina la SUCOT-
BENOT; oamenii din Cut: NER-
GAL; oamenii din Hamat: AŞIMA; 
oamenii din Ava: NIBZAH şi 
TARTAC; oamenii din Sefarvaim: 
ADRAMELEC şi ANAMELEC.

Prima zeitate este SUCOT-BE-
NOT, o zeiţă. Ea era Semiramis în 
forma lui Venus. Citiţi ce spune 
Jones în cartea lui, Proper Names 
of the O.T., pag. 348. El spune că 
acest nume înseamnă „taberna-
colele fiicelor.” Aceasta înseamnă: 
„Capele făcute din ramuri verzi, 
pe care oamenii din Babilon, care 
fuseseră aduşi în Samaria, le ridi-
cau în cinstea lui Venus, şi unde 
fiicele lor se PROSTITUAU cu 
închinătorii acestei zeiţe abomi-
nabile. Era obiceiul Babilonului, 
mama curvelor, aşa că FIII EI AU 
FĂCUT ACELAŞI LUCRU ŞI ÎN SA-
MARIA.” Dar despre NEGRAL din 
Cut ce ştim? Suntem informaţi 
de McClintock and Strong’s En-
cyclopedia că numele semnifică 
„marele om,” „marele erou” sau 
„zeul vânătorii,” i.e., Vânătorul. 
Cu alte cuvinte, aşa cum arată şi 
enciclopedia mai departe, era o 
formă a lui NIMROD. Zeul vână-
torii erau onorat de oamenii din 
CUT, căci tradiţia arabă ne spune 
că CUT era cetatea specială a lui 
NIMROD (vol. VI, pag. 950).

Următorul zeu era cel din Ha-
mat: AŞIMA. Jones ne arată că el 
era marele zeu păgân al ispăşirii/
împăcării, i.e., zeul care purta 
vina  închinătorilor săi (pag. 42). 
Acest zeu era RĂSCUMPĂRĂTO-

RUL păgân – OSIRIS, din tradiţia 
egipteană, sau NIMROD după 
moarte.

Oamenii din Ava se închinau la 
NIBZAH (masc. – zeul din HADES) 
şi TARTAC, „mama zeilor.” Despre 
această zeiţă menţionată la urmă 
se credea că este mama rasei asi-
riene sau, aşa cum spune Jones, ea 
era SEMIRAMIS (vezi pag. 354).

Cel de-al cincilea trib babiloni-
an se închina în special la doi zei: 
ADRAMELEC şi ANAMELEC. Pri-
mul era „zeul focului,” Soarele sau 
zeul fenician (Jones, pag. 14); cel 
de-al doilea era „zeul turmelor” 
sau HERMES din tradiţia greacă, 
Păstorul cel Bun (pag. 32).

 (Este evident că aceşti zei 
şi zeiţe erau principalele zeităţi 
babiloniene, şi în acelaşi timp, 
aceiaşi zei şi zeiţe pe care Bise-
rica Romano-Catolică le zeifică 
astăzi sub numele de Hristos, 
Maria, etc.).

Simon Magul a crescut în 
această societate încurcată. Sa-
maritenii se autointitulau po-
porul adevăratului Dumnezeu, 
dar din punct de vedere religios 
ei erau babilonieni practicanţi. 
Însuşi Simon era preot al aces-
tui popor (cuvântul „Mag” este 
cuvântul haldean/persan pentru 
„preot”). Astfel, în întâlnirea din-
tre Petru şi Simon Magul, vedem 
prima legătură reală a adevăratu-
lui creştinism cu preoţia haldea-
nă despre care s-a profetizat că 
va da naştere unei contrafaceri.

Mai departe vom vedea cum a 
reuşit Simon Magul să uimească 
lumea romană cu planul lui de 
a crea o religie universală sub 
masca creştinismului.

Simon Magul pune temeliile bisericii UNIVERSALE
  

Istoria începe cu povestirea uimitoare despre cum Simon Magul – etichetat PROFET FALS în cartea 
Faptelor – şi-a întemeiat PROPRIA SA BISERICĂ UNIVERSALĂ! SIMON MAGUL era un preot babiloni-
an. El făcea parte din comunitatea babiloniană care locuise în nordul Israelului încă de când cele zece 
seminţii din nord fuseseră duse în robie de către asirieni. Dumnezeu ne spune că aceşti samariteni, 
cum erau numiţi, pretindeau a fi adevăratul popor al lui Dumnezeu în timp ce practicau multe ritua-
luri păgâne care îşi aveau originea chiar în Babilon (2 Împ. 17:41).

Acesta era mediul religios în care se născuse Simon Magul. Acesta era mediul în care şi-a început 
lucrarea, în final fiind declarat „cel mare.... puterea cea mare a lui Dumnezeu” – adică Însuşi Dumnezeu 
(Fapte 8:9-10).

Astfel controla el întreaga naţiune a samaritenilor care l-au onorat cu toţii foarte mult timp (vers. 
9-11). Dar când a văzut potenţialul creştinismului, a încercat să cumpere apostolia în biserică. Petru 
l-a mustrat aspru.

Simon Magul, după ce a fost 
refuzat de Petru, a început să-şi 
creeze propria biserică „creştină” 
– o biserică al cărei cap era EL – 
o biserică menită să desfiinţeze 
definitiv adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu. Ținta lui era de 
a amesteca învăţăturile babilo-
niene cu anumite învăţături ale 
lui Hristos – în special de a lua 
numele lui Hristos – şi astfel să 
creeze O BISERICĂ UNIVERSA-
LĂ! Dar o biserică întemeiată pe 
babilonianism.

Harnack, un istoric al bise-
ricii, declară că Simon Magul „a 
vestit o doctrină în care credinţa 
iudaică era în mod ciudat şi gro-
tesc amestecată cu miturile BA-
BILONIENE şi anumite adăugări 
greceşti. Închinarea misterioa-
să.... consecinţă a orizontului 
lărgit şi a sentimentului religios 
aprofundat, în final SINCRETIS-
MUL primitiv [adică amesteca-
rea învăţăturilor religioase], al 
cărui scop ERA O RELIGIE UNI-
VERSALĂ – toate acestea au con-

tribuit la câştigarea de adepţi 
pentru Simon” (vol. 1, pag. 244).

Simon poate fi identificat 
în grupul principal de aşa-zişi 
creştini (iar Simon se autointi-
tula astfel), numiţi de Harnack: 
„grupurile hotărât anti-iudai-
ce.... Ei au avansat mult în cri-
ticarea Vechiului Testament şi 
au înţeles imposibilitatea de a-l 
păstra [adică Vechiul Testament] 
pentru RELIGIA UNIVERSALĂ 
creştină. Ei au preferat să lege 
această religie [universală] cu 
cultul înţelepciunii BABILONU-
LUI şi SIRIEI” (vol. 1 pag. 246).

SIMON MAGUL 
ŞI BISERICA LUI UNIVERSALĂ
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(va urma)

Inchiziţia a fost creată cu scopul de a cerceta şi a-i des-
coperi pe eretici, de a-i ancheta, de a le încheia actele de 
acuzaţie şi de a-i preda pe cei vinovaţi tribunalelor laice 
pentru judecare condamnare şi pedepsire. Prin termenul 
de erezie se înţelegea o serie de abateri de la dogma bi-
sericii catolice. Mai era de asemenea considerat eretic şi 

ţăranul care întârzia la predarea dijmei către mănăstire, sau 
meseriaşul de la oraş care depunea un obol prea mic în 
“cutia milei”, sau femeia care mergea la piaţă într-o zi de 
post… Şi exemplele pot fi înmulţite.

În limba latină “inquisitio” înseamna “cercetare“. Încă 
de la aparţia sa inchiziţia şi-a propus ca scop cercetarea şi 
descoperirea ereticilor care începuseră să se înmulţească, 
luând o amploare îngrijorătoare, fie că era vorba de vră-
jitoare sau de abateri de la credinţă. În atitudinea faţă de 
eretici, autorităţile clericale, care jucau un rol de prim plan 
în viaţa socială a timpului, au evoluat de la o relativă in-
dulgenţă într-o primă etapă, la o asprime din ce in ce mai 
mare, mergând până la aplicarea unor pedepse extreme. 
Sf. Augustin, de pildă, recomanda tratarea acelora care în-
călcau dogma cu o “temperata severitas”, ceea ce însemna 
de regulă condamnări la amenzi mai mici sau mai mari şi 
la exil. Amenzile puteau culmina cu confiscarea bunuri-
lor şi a averii, bineînţeles în folosul bisericii. Începute în 
secolele X-XII, execuţiile ereticilor prin ardere pe rug sau 
spânzurare s-au înmulţit în Franţa, Italia, Imperiul Roma-
no-German şi Anglia. Cu toate acestea, încă în 1184, papa 
Lucius al III-lea şi împăratul Barbarossa au căzut de acord 
ca pedepsele aplicate celor vinovaţi de această crimă să se 
reducă la exil, confiscarea averii, dărâmarea locuinţei şi 
pierderea drepturilor civile.

Pe măsură, însă, ce caracterul exploatator al bisericii devenea tot mai evident pe imensele latifundii aflate în stăpânirea latifundiilor şi a înalţilor 
prelaţi, pe măsură ce clericii de toate rangurile se compromiteau prin imoralitatea vieţii pe care o duceau, prin dorinţa de chivernisire rapidă şi cu 
orice preţ, prin imixtiunea lor făţişă în intrigile cu caracter politic ale epocii, în rândul oamenilor simpli se constată o tendinţă tot mai accentuată 
de îndepărtare de religia oficială şi de încercare de a adopta principiile unei “credinţe noi”, mai corespunzătoare condiţiilor social-economice ex-
trem de grele în care se afla imensa majoritate a populaţiei. Aceasta a fost cauza majoră ce a condus la ivirea nenumăratelor schisme şi a motivelor 
acestora: “ereziile”. Aşa a apărut la rândul ei represiunea 
feroce reprezentată de Inchiziţie şi practicarea ei cu înce-
pere din prima jumătate a secolului al XIII-lea, de către 
ordinele călugăreşti ale dominicanilor şi fransciscanilor. 
Principala preocupare a acestor ordine era descoperirea 
ereticilor şi izbăvirea acestora de păcatele comise prin ar-
derea pe rug.

Se socoteşte ca fiind actul oficial de înfiinţare al Inchiziţiei 
o scrisoare adresată în anul 1233 de către papa Grigore al IX-
lea către episcopii din sudul Franţei, prin care-i anunţa asu-
pra intenţiilor sale de a lupta împotriva ereticilor cu ajuto-
rul călugărilor dominicani şi franciscani. Drept recompensă 
pentru felul în care s-au achitat de sarcinile ce le fusesera în-
credinţate, aceştia au primit o serie de privilegii, astfel încât, 
în 1244, au devenit complet independenţi de celelalte organi-
zaţii clericale şi aproape independenţi faţă de Papa însuşi.

Inchiziţia, reprezentată de aceste două ordine călugăreşti, 
ce deveniseră totodată tribunal ecleziastic şi poliţie secretă, 
a început să-şi dezvolte treptat şi o jurisprudenţă proprie.  
Astfel, într-o primă faza, curţile de judecată peregrinau 
din loc în loc, anunţându-i pe locuitorii din regiunea 
unde se stabileau pentru un timp, să vină şi să-şi mărtu-
risească păcatele şi să se denunţe reciproc.

Se acorda o “perioadă de graţie” de aproximativ o 
lună, timp în care păcătoşilor care veneau de bună voie 
li se aplicau pedepse indulgente. După expirarea ter-
menului anunţat însă, începea ancheta propriu-zisă şi 
ereticii descoperiţi astfel, indiferent dacă erau sau nu 
vinovaţi, erau condamnaţi cu mare severitate, la detenţie pe viaţă sau, de cele mai multe ori, la moarte. Când inchizitorii conchideau că au stâr-
pit orice erezie în locurile respective, îşi mutau sediul tribunalului în altă parte. Cu vremea, aceste tribunale au devenit permanente şi stabile, 
fiecare oraş mai mare al unei provincii dispunând de propria sa curte de judecată.

INCHIZIŢIA CATOLICĂ
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ORTODOXIA MIORITICĂ-

[4] Ţinut sub obroc după 
1944, mioriţismul teologic s-a 
trezit, în decembrie 1989, asal-
tat din toate părţile. Ca şi Bise-
rica, momentul revoluţionard 
a găsit teologia nepregătită, 
incapabilă să-şi asume rostul 
şi rolul în societatea româneas-
că. În 1945 s-a creat «Uniunea 
Preoţilor Democraţi», împotri-
va căreia Patriarhul Nicodim 
nu avea nici o putere. Numai 
Dumnezeu ştie în ce condiţii 
a murit Nicodim şi cum a fost 
înscăunat Justinian. De la un 
an la altul, preoţii legionari au 
devenit preoţi democraţi. Din-
tre teologii democraţi amintim 
câteva nume, pentru ca nepoţii 
acestor cameleoni să le recu-
noască: C. Budurcea, I. Vască, 
Al. Ionescu, Justin Moisescu, 
Liviu Stan, Spiridon Cândea. 
În anii ‘50 proslăveau demo-
cratura, munca şi colectivismul 
în revistele Bisericii, astăzi fiii 
şi nepoţii acestora, teologi dă 
tepţi, participă în comisii mix-
te româno-comunitare şi sunt 
ecumenişti convinşi. Monse-
niorul Vladimir Ghica murea 
pe 16 mai 1956 la Jilava şi fu 
aruncat la groapa comună, ei 
slugăreau «Soarele de la ră-
sărit» şi pregăteau funeraliile 
religioase pentru Petru Groza. 
Despre Vladimir Ghica scriu 
astăzi străinii, fostului patriarh 
Justin Moisescu, ucenicul

Galeriului Părinte – Sorin 
Dumitrescu, îi editează Opera 
Omnia! Să tot ironizeze GDS-
ul Biserica şi instituţiile sale, 
pentru că ecleziarhii noştri 
s'en foutent şi de GDS şi de 
toată societatea civilă. Biserica 
a pierdut rendez-vous-ul cu 
istoria şi în secolul XXI, Bise-
rica şi societatea civilă nu au 
intrat pe aceeaşi uşă. Poate că 
nici una, nici alta n-au pierdut 
mare lucru, fiecare, de partea 
sa, crezându-se mai «tare». 

Societatea civilă «pune 
placa» cu tradiţiile sale lai-
co-franţuzoide, Biserica, prin 
ţârcovnicii ei, aminteşte ve-
chea poveste cu tinda Bisericii, 
unde Taica popa lumina bobo-
rul. Rezultatul? Luaţi trenul de 
la Botoşani la Bucureşti şi veţi 
descoperi toată cultura şi civi-

lizaţiunea mioriţică, laică şi re-
ligioasă! Societatea civilă, alias 
Mme Mungiu, uită că tradiţia 
noastră laică n-ar alcătui decât 
câteva note explicative la sfâr-
şitul unui capitol, în timp ce 
mulţi din clerul «conducător» 
habar nu au că abia sub fana-
rioţi analfabetismul preoţilor a 
început să fie vindecat, cu for-
ţa, de Mavrocordaţi. A trebuit 
să vină un georgian pentru a 
traduce, în româneşte, cărţile 
de cult! Nicolae şi Constantin 
Mavrocordat au făcut mai mult 
pentru cultura religioasă vala-
hă decât toţi domnitorii români 
de dinaintea lor, prin reforme-
le privind introducerea limbii 
române în Biserică şi prin alfa-
betizarea clerului. Deşi pare de 
necrezut, astăzi nici un istoric 
mioriţic nu vorbeşte despre 
lipsa «ortopraxiei». Aşa depăr-
taţi erau creştinii de Biserică, 
încât a fost nevoie ca Nicolae 
Mavrogheni să dea legi, ca pe 
timpul lui Carol Cel Mare în 
Occident, prin care să-i oblige 
pe creştinii ortodocşi, sub as-
pre ameninţări, să participe la 
liturghiile dominicale. Singura 
mare diferenţă dintre legile lui 
Carol Cel Mare şi ale lui Ni-
colae Mavrogheni era timpul 
când au fost date. În Occidentul 
carolingian aceste legi fuseseră 
date cu o mie de ani în urmă! 
Comentariile sunt de prisos! 
Cât despre «creştinismul filo-
calic» valah, doar Costion Ni-
colescu cu a sa eretică teologie 
ţărănească (A se vedea Costion 
Nicolescu, Elemente de teolo-
gie ţărănească. Chipul creştin 
ţărănesc al lui Dumnezeu, Edi-
tura Vremea, 2005) şi isihaştii 
mioriţici de la Muzeul Ţăranu-
lui Român o pot afirma, iar So-
rin Dumitrescu şi Constantin 
Schifirneţ să o demonstreze. Şi 
tot ei să creadă. Sfânta Biserică 
Ortodoxă Română şi filocalicul 
creştinism românesc au ţinut 
sute de ani ţiganii în sclavie 
pe moşiile mănăstirilor şi ale 
episcopiilor! Unde era atunci 
duhul Filocaliei? Unde era iu-
birea aproapelui sau cu ce se 
deosebea BOR de stăpânii de 
sclavi din America plantaţiilor 
de bumbac din acei ani? Nici 
despre acest capitol sumbru, 
sfârşit abia la 1844 în Moldo-
va şi la 1845 în Muntenia, nu 
vorbeşte istoria oficială a BOR. 
De ce nu a tradus BOR pen-
tru milioanele de ţigani Biblia 
în limba ţiganilor pentru a-şi 
plăti păcatele când i-a tratat pe 
ţigani ca englezii americani pe 
sclavii negri? Aş vrea să văd la 
Muzeul Ţăranului Român sau 
la Muzeul Satului, alături de 
bisericile de lemn, şi o şatră de 
ţigani care să reprezinte robii 
ţigani de pe moşiile Bisericii 
pentru ca tinerele generaţii să 

înţeleagă creştinismul româ-
nesc aşa cum a fost el, nu cum 
ni-l livrează unii famelici teo-
logi cu trei paie în barbă, care 
habar nu au despre Hristos şi 
Biserică. S-au apucat de teo-
logie după 1989 pentru că s-a 
dat liber la teologie şi este o 
ştiinţă la modă şi prinde şi la 
proşti, iar cărţile de teologie cu 
cât sunt mai proaste, cu atât 
par mai interesante. Priviţi ce 
titluri se vând mai bine prin li-
brării şi-o să înţelegeţi diferen-
ţa dintre Teologie şi pseudo-
teologiile tuturor refulaţilor şi 
complexaţilor care şi-au găsit 
adăpost sub sutana Bisericii! 
Dacă s-a decis deschiderea 
unui Muzeu al Holocaustului 
în România, să se deschidă şi 
unul al Holocaustului ţigani-
lor din România, pentru că în 
aceleaşi cuptoare erau arşi şi 
evreii şi romii, iar în faţa lui 
Dumnezeu un suflet de evreu 
nu valorează mai mult decât 
unul de ţigan, nici mai puţin 
decât un suflet de român.

[5] Pentru a hrăni monstrul 
ideologic născut între cele două 
războaie mondiale, păpuşarii                                                                            
ortodoxismului postdecabrist 
au adus, din trecutul lor «fran-
chist», figuri de martiri celebri. 
În acest context trebuie înţelea-
să revenirea lui Moţa şi Marin în 
conştiinţa naţionaliştilor români 
după 1989. O parte a clerului 
ortodox predica, în 1990, cu 
emoţie, de eroii Moţa şi Marin 
şi chiar unul din părinţii celebri 
din Grupul de Reflecţie al BOR, 
care-l fugărise pe Teoctist, susţi-
nea chiar canonizarea acestora.

Nu eram departe de atmosfe-
ra incendiară a sfârşitului dece-
niului al treilea, când cei doi au 
avut parte de funeralii naţionale, 
la care Biserica şi clerul au par-
ticipat deopotrivă. Ce timpuri! 
ar putea spune vreun nostalgic 
nonagenar de pe la Mănăstirea 
Cernica, care devenise, pe timpul 
legionarilor, leagănul cântecelor 
Căpitanului, ce l-a determinat pe 
Ion Antonescu să închidă Semi-
narul monahal, lucru pe care nu-l 
aflăm din Istoria Bisericii Orto-
doxe Române a mult respectatu-
lui Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu 
(Cea mai recentă ediţie este Isto-
ria Bisericii Ortodoxe Române, 2 
volume, Iaşi, 2004). În istoria sa, 
Mircea Păcurariu nu aminteşte 
nici cum au găsit străinii Biseri-
ca de pe aceste meleaguri (A se 
vedea cele 9 volume, sub titlul 
Călători străini despre Ţările Ro-
mâne, publicate între 1968-1997)!

Moţa şi Marin au fost plim-
baţi, într-un tren, de la Cernă-
uţi spre Bacău – Cluj – Sibiu 
– Bucureşti, în 1937, cu apro-
barea Patriarhului, care a per-
mis preoţilor şi episcopilor să 
primească, în gări, cortegiul 
funerar, cu toate onorurile. 

Este vorba de acelaşi Patriarh 
care, în acelaşi an, a semnat o 
lege prin care i-a condamnat 
pe legionari. Un patriarh căru-
ia i se publică, post-mortem, 3 
volume de acte, documente şi 
corespondenţa (ediţie alcătu-
ită şi îngrijită de Antonie Plă-
mădeală, între 1984-1987, la 
Sibiu), dar despre care nu ştim 
dacă era credincios sau ateu! 
Ştim în schimb că pe timpul 
comuniştilor, C. I. Drăgan a 
primit aprobarea să dezgroa-
pe resturile pământeşti ale lui 
Moţa şi Marin, de la «Casa 
Verde» şi să le înmormânteze 
la Dămăroaia. Ghiciţi cine le-a 
prohodit şi cine era patriarhul 
României înainte de 1989? Nici 
despre aceste «nimicuri» ale is-
toriei BOR nu se vorbeşte în is-
toria oficioasă a Bisericii. Poate 
or să apară şi istorii bisericeşti 
alternative şi o să putem afla 
mai multe despre dedesubtu-
rile vieţii bisericeşti din secolul 
trecut: despre povestea cu Dej 
şi Justinian, când ultimul era 
doar preot pe undeva prin su-
dul ţării şi primul era căutat de 
Siguranţă; despre povestioara 
ascensiunii rapide a profeso-
rului Moisescu, de la catedră 
la jilţul de Patriarh; despre mi-
siunile preoţilor din diasporă; 
despre lupta pentru posturile 
ecumenice sau cum se înfiin-
ţează o episcopie după 1989.

Pentru serviciile aduse Bi-
sericii Neamului şi Neamului 
Românesc, Mircea Păcurariu 
a fost primit la Academie şi 
semnează prefaţa interesantu-
lui volum Partidul, securitatea, 
cultele, (Partidul, securitatea, 
cultele. 1945-1989, coordonat 
de Adrian Nicolae Petcu, Bu-
cureşti, 2005), punând dintru 
început un bemol tendenţios 
celor 12 studii în care, printre 
altele, se vorbeşte şi despre 
relaţiile dintre unii slujitori 
ai BOR şi Mişcarea legiona-
ră. Cititorul începe lectura cu 
predoslovia bătrânului istoric 
care oferă, din capul locului, 
şi cheia în care ar trebui înţe-
leasă lucrarea. Ar fi bine de 
citit în paralel şi rândurile lui 
Racoveanu despre Mişcare şi 
Biserică, pentru a rămâne în 
atmosfera epocii interbelice 
(Gheorghe Racoveanu, Mişca-
rea legionară şi Biserica. Ome-
nia şi frumuseţea cea dintâi. 
Prefaţă de Constantin Papan-
ce, editura Samizdat. Nu se 
precizează locul şi anul!).

[6] Între societatea civilă şi 
ortodoxie nu există dialog. Pen-
tru intelectualii acestui neam, 
stigmatizarea lui Lucian Blaga 
de către ortodoxia românească, 
la jumătatea secolului trecut, 
este încă actuală. În memoria 
contemporanilor, Blaga este 
«ereticul» descris de Stăniloae 

(Vezi Dumitru Stăniloae, Po-
ziţia dlui Lucian Blaga faţă de 
creştinism şi ortodoxie, Sibiu, 
1942) şi nu «energia româneas-
că» descrisă de Vasile Bancilă 
(Vasile Bancilă, Lucian Blaga, 
energie românească, Bucureşti, 
1938, lucrare reeditată la editu-
ra Marineasa din Timişoara în 
1995, prin grija fiicei autorului, 
Ileana Băncilă). Toate aceste 
clişee continuă să fie prezente 
pe obrazul pestriţ al orthodo-
xiei valahe şi cât timp Biserica 
nu va coborî din palatele sale 
lângă omul de rând, ea nu va 
fi decât un loc unde românul 
merge să-şi boteze pruncii, să-
şi cunune odraslele, să înmor-
mânteze bătrânii şi nimic mai 
mult. Noţiunile fundamentale 
ale creştinismului: dragostea, 
comuniunea, iertarea, iubirea 
aproapelui, nu sunt decât lo-
zinci. Când anumite evenimen-
te trăite, anumite cărţi citite, 
întâlniri cu persoane deosebi-
te, nu schimbă cu nimic viaţa 
noastră, înseamnă că undeva, 
înlăuntrul nostru, este ceva 
putred. Când nu eşti sensibil la 
zâmbetul unui copil, la mirosul 
unei flori, la frumuseţea unei 
femei, la ciripitul unei păsări, 
acesta este semnul că ai pierdut 
orice relaţie cu lumea de lângă 
tine, că viaţa curge în contra-
timp cu a celorlalţi. Mai-marii 
noştri sunt în situaţia de mai 
sus şi viaţa lor nu are nimic co-
mun cu viaţa noastră, cu lumea 
noastră. Vlădicii noştri sunt 
acolo sus, «nemuritori şi reci», 
insensibili la misterul lumii de 
jos. În seraiul lor copiii nu au 
zâmbet, florile nu au miros şi 
singurul ciripit este cel al cucu-
velei, pe care fiecare mitropolit 
o vede la palatul celuilalt şi la 
unii uită să mai vină. Mitocă-
nia care domneşte pe culoarele 
birourilor administraţiei biseri-
ceşti şi-n sufletele unor ipochi-
meni a atins cote halucinante. 
Vedem tot timpul celibatul şi 
formalismul liturgic al catolici-
lor şi nu ne împiedicăm de to-
nele de bârne din ochii noştri. 
Ne-am făcut o pasiune în a acu-
za catolicii şi protestanţii de fel 
de fel de erezii imaginare şi nu 
avem curajul să recunoaştem că 
viaţa noastră religioasă a deve-
nit mai săracă decât a occiden-
talilor. Cel puţin ei ştiu că merg 
la Mesă, să bea o cafea, după. 
Noi mergem că bate clopotul. 
Aici este rana însângerată a                                                          
ortopraxismului valah. Am 
trecut din habotnicismul evu-
lui mediu într-un modernism 
lipsit de orice prezenţă divină. 
În afară de câteva mii de ţă-
rani de pe acoperişurile Car-
paţilor, care încă se mai salută 
cu «Doamne ajută», în rest nu 
auzi decât «Iasu», «Ciau» şi… 
«O zi bună»!
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PĂGÂNIZAREA CREŞTINISMULUI
Comunicarea şi transmiterea

creştinismului apostolic
În toate domeniile de activitate există două modalităţi de relatare şi trans-

mitere a unor informaţii: prin scris sau prin viu grai. În contextul creştinismu-
lui 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 refe-
răia două aspecte total diferite, pe care le voi lămuri în continuare. Spre deo-
sebire 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 cât domeniul de activita-
te este mai important, cu atât 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 schim-
ba atît de uşor? Bineînţeles că nu. Întrucât pentru înţelegerea problematicii 
discutate este nevoie de diferenţierea clară a celor două căi de transmitere a 
informaţiilor, trebuie să privim mai îndeaproape cele două căi.

Sfânta Scriptură sau 
Biblia este consemnarea 
scrisă a revelaţiei de Sine 
a lui Dumnezeu. Această 
revelaţie de Sine a fost fă-
cută în vechime prin cre-
aţie, prin istorie, prin Nu-
mele Său, prin Lege şi prin 
profeţii, iar consemnarea 
acestei revelaţii a fost făcu-
tă de profeţi prin inspiraţia 
Duhului Sfânt, sub forma 
Vechiului Testament. Desă-
vârşirea revelaţiei de Sine a 
lui Dumnezeu a fost făcută 
în Fiul Său, Isus Cristos, iar 
consemnarea scrisă a fost 
de asemenea prin inspiraţia 
Duhului Sfînt dată apostoli-
lor, sub forma Noului Tes-
tament. Prin Cuvîntul scris, 
Dumnezeu Se face cunoscut 
pe Sine şi voia Sa suverană 
oamenilor, îi călăuzeşte pe 
calea adevărului şi credin-
ţei şi reglementează viaţa 
creştină şi relaţiile dintre 
oameni.

Toată Scriptura este in-
suflată 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 des-
toinic 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 
proorocie din Scriptură nu se 
tâlcuieşte singură. Căci nici o 
proorocie nu a fost adusă prin 
voia omului, ci oamenii au 
vorbit de la Dumnezeu, mi-
naţi  de Duhul  Sfânt  (2.Petru 
1:20-21). Fidelitatea unui cult 
sau a unei Biserici faţă de 
Dumnezeu este dovedită şi 
arătată de fidelitatea faţă de 
Cuvântul Său. Cu cât suntem 
mai apropiaţi şi respectăm 
mai mult Biblia, cu atât sun-
tem mai fideli lui Dumnezeu. 
Nu putem afirma că suntem 
credincioşi şi fideli lui Dum-
nezeu dacă tratăm cu indife-
renţă Cuvântul Său, pentru 
că ne bazăm pe alte cărţi, alte 
revelaţii şi semne sau chiar 
hotărîri sinodale. După cum 
Constituţia este legea funda-
mentală aunui stat şi toate 
celelalte legi organice sunt 
în conformitate cu ea, tot aşa 

Sfânta Scriptură sau Biblia

Vechiul Testament este cartea iudaismului (religia poporului evreu) şi aco-
peră perioada de timp 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

VECHIUL TESTAMENT

stau lucrurile şi în cazul creş-
tinismului şi al Bibliei. Sfânta 
Scriptură este Legea Funda-
mentală a creştinismului şi 
toate celelalte rînduieli legate 
de exprimarea credinţei creş-
tine trebuie să fie în depline 
concordanţă cu ea. Întrucât 
Dumnezeu este Unul singur, 
trebuie să fie şi o singură Lege 
Fundamentală. 

Dumnezeu este Duh şi 
nu poate fi cunoscut decât 
prin revelaţie. Biblia este 
cartea prin care Dumne-
zeu Se revelează, e cartea 
în care El însusţine spune 
Cine este, Cum este şi Care 
este voia Lui cu privire la 
noi. Din aceste motive, Bi-
blia este singura autoritate 
în materie de credinţă şi 
practică creştină. Ea e dată 
ca etalon de verificare a tu-
turor practicilor, a semnelor 
şi minunilor, a hotărîrilor 
sinodale sau a „noilor reve-
laţii de la Dumnezeu". 

Mîntuitorul spune: Cine 
are poruncile Mele şi le pă-
zeşte, acela Mă iubeşte... 
Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi cuvîntul Meu (Ioan 
14:21,23). 

Este cât se poate de clar 
că îl cinsteşti pe Dumnezeu 
cînd îl asculţi. Nici un copil 
nu dovedeşte că-şi preţuieşte 
părinţii dacă nu-l interesează 
care sunt valorile lor, dacă 
nu-i ascultă şi dacă nu ia sea-
ma ia ceea ce-i spun ei. Un 
astfel de copil este numit un 
„copil rebel″ şi neascultător. 

Lucrurile stau în tocmai 
şi în cazul lui Dumnezeu: Îl 
cinsteşti şi eşti fidel lui Dum-
nezeu cînd îl asculţi, când 
ştii care sunt valorile Sale, 
când cunoşti voia Lui şi o 
împlineşti. Biblia a fost scri-
să într-un interval de peste 
1400 de ani, este fără greşea-
lă (infailibilă) şi nu se contra-
zice. Ea e compusă din două 
mari secţiuni în conformitate 
cu cele două mari Legămin-
te prin care Dumnezeu S-a 
raportat la oameni: Vechiul 
Testament, adică cartea Ve-
chiului Legământ, care cu-
prinde: condiţiile, Legea le-
gământului, porunci şi legi 
de aplicare a Legământului, 
şi Noul Testament, adică 
cartea Noului Legământ.
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Reimaginarea Bisericii

(va urma)
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“Astăzi, structura de condu-

cere ce caracterizează biserica 
este ierarhică şi poziţională. 
[...]Structura de conducere 
contemporană derivă dintr-o 
concepţie poziţională, care 
proiectează autoritatea în ter-
menii unor posturi de ocupat, 
a îndeplinirii unor sarcini din 
fişa postului, a unor titluri de 
afişat şi a unor ranguri de râv-
nit. Ea rezonează cu preocupa-
rea obsesivă pentru structuri 
de conducere explicite. Potrivit 
acestei concepţii poziţionale, 
termeni ca pastor, prezbiter, 
profet, episcop şi apostol sunt 
titluri reprezentând oficii ecle-
siale. (Oficiul este o nişă ecle-
siologică definită de un grup 
de oameni. Este o realitate dis-
tinctă de caracterul şi acţiunile 
persoanei ce o ocupă.) Prin 
contrast, noţiunea noutesta-
mentală de conducere este 
înrădăcinată într-un concept 
funcţional. 

Acesta înfăţişează autorita-
tea în termenii unei funcţionări 
organice, adică se focalizează 
pe expresia vieţii spirituale.

Conducerea în Noul Testa-
ment pune mare preţ pe înzes-
trarea spirituală unică, pe ma-
turitatea spirituală, pe slujirea 
jertfitoare a fiecărui membru. 
Ea pune accentul pe sarcină, 
mai degrabă decât pe titluri. 
Principala ei preopcupare o 
reprezintă activităţi cum sunt 
cele de pastor-aţie, prezbiter-
ie, prooroc-ie, supraveghe-re, 
apostol-ie etc. 

Într-o altă formulare, gân-
direa poziţională este descrisă 
de substantive, pe când gândi-
rea funcţională este descrisă 
de verbe. În cadrul concepţiei 
poziţionale despre conducere, 
biserica urmează tiparul struc-
turilor manageriale şi militare 
ale culturii contemporane. 
În cadrul viziunii funcţionale 
asupra conducerii, biserica 
operează prin viaţă – viaţa 
divină. Slujirea reciprocă de-
curge natural când poporul lui 
Dumnezeu este echipat şi când 
structurile ierarhice lipsesc.

Specifică bisericilor orien-
tate după concepţia ierarhică 
/ poziţională este maşinăria 
politică ce lucrează în spatele 
scenei. Această maşinărie pro-
movează anumiţi oameni în 
poziţii de putere şi autoritate 
eclesială. Bisericile orientate 
pe funcţionalitate sunt carac-
terizate de responsabilitate 
reciprocă şi rotaţie colegială a 
rolurilor membrilor ei.  Ei as-
cultă împreună de Domnul. Ei 
se susţin unii pe alţii în daru-
rile cu care i-a înzestrat Duhul. 
Ei se încurajează unii pe alţii 
spre Hristos.

Pe scurt, conducerea orien-
tată după Noul Testament este 
organică şi funcţională. Orien-
tarea ierarhică / poziţională 
este fundamental lumească.” 
(p. 131-132)

14
“Fiecare biserică din Noul 

Testament căreia Pavel i-a 
scris se afla în criză. (Excepţie 
fac destinatarii Epistolei către 
efeseni.) Cu toate acestea, Pa-
vel nu se adresează niciodată 
în mod expres prezbiterilor 
din aceste biserici.

Să luăm, de exemplu, biseri-
ca din Corint, cea mai turbulen-
tă dintre bisericile menţionate 
în Noul Testament. În toată 
corespondenţa corinteniană, 
Pavel nu se adresează nicioda-
tă prezbiterilor. Nu-i critică, nu 
recomandă niciodată să li se 
dea ascultare. De fapt, nici nu-i 
menţionează.

Pavel face apel la întreaga 
biserică. El arată că este res-
ponsabilitatea întregii biserici 
să se ocupe de rănile autopro-
vocate. În 1 Corinteni, de peste 
treizeci de ori, Pavel îi mustră 
pe “fraţi” şi le cere să facă anu-
mite lucruri. Le scrie ca şi cum 
între ei n-ar exista vreun lider. 
Acest lucru e valabil în toate 
celelalte epistole ale sale adre-
sate bisericilor aflate în criză.

Dacă în biserica din Corint 
ar fi existat lideri, de bună sea-
mă că Pavel li s-ar fi adresat să 
rezolve problemele. Dar n-a 
făcut-o. La sfârşitul epistolei, 
Pavel le spune corintenilor să 
fie supuşi lui Ştefana şi casei ei, 
care s-au pus cu totul în slujba 
sfinţilor. Apoi lărgeşte grupul, 
şi zice “şi fiecăruia care ajută 
la lucru şi osteneşte” (1 Cor. 
16:16).

De remarcat că Pavel pune 
accent pe funcţie, nu pe poziţie. 
Instrucţiunile lui sunt puse pe 
umerii întregii biserici. Întrea-
ga epistolă către corinteni este 
un apel adresat întregii adu-
nări în vederea rezolvării pro-
priilor probleme.

Probabil, cel mai clar exem-
plu de absenţă a prezbiterilor 
oficiali din biserica din Corint 
se găseşte în 1 Corinteni 5. În 
acest capitol, Pavel mandatează 
întreaga adunare să discipline-
ze un membru căzut, dându-l 
pe mâna Satanei (1 Cor. 5:1). 
Îndemnul lui Pavel este în mod 
contrar concepţiei contem-
porane. În gândirea de astăzi 
numai cei care posedă autori-
tate eclesială sunt consideraţi 
calificaţi să se ocupe de sarcini 
atât de complicate.

Diferenţa dintre felul cum îi 
priveşte Pavel pe prezbiteri şi 
cel în care sunt aceştia priviţi 
în cele mai multe biserici mo-
derne, cu greu ar putea fi mai 

izbitor. În niciuna din cele 
nouă epistole ale sale către 
biserici, Pavel nu rosteşte nici 
măcar un cuvânt despre prez-
biteri. Între aceştia se numără 
şi tratatul său ultracoercitiv 
din Galateni. În schimb, Pavel 
le cere sistematic “fraţilor” să 
acţioneze.” (p. 154-155)

15
“Noul Testament nu promo-

vează altă formă de conducere 
în biserică decât cea la care toţi 
membrii iau parte. Domnul a 
ales să-Şi conducă biserica 
prin comunitatea celor mulţi, 
a tuturor membrilor. Prezbi-
terii au apărut mai târziu. Ei 
ofereau îngrijire pastorală bi-
sericii şi asigurau supraveghe-
rea. În plus, în orice biserică 
din primii ani ai creştinismului 
existau prezbiteri, şi nu doar 
un singur prezbiter.

Însă simplul fapt al slujirii 
în biserică de către mai mulţi 
prezbiteri nu garantează că 
biserica va fi sănătoasă. Dacă 
prezbiterii nu supraveghea-
ză potrivit cu viaţa şi harul lui 
Hristos, ei pot face mai mult 
rău decât poate face un singur 
prezbiter. (Din nefericire, cu-
nosc şi eu cazuri de biserici în 
care lideri autoritari şi-au im-
pus voinţa prin forţă. Aceşti li-
deri nu se considerau opresori, 
dar biserica exact aşa îi perce-
pea.)

Din acest motiv, problema 
luării deciziilor în biserică este 
una crucială. Spre deosebire 
de sistemul clerical modern, 
prezbiterii din primul secol nu 
erau priviţi ca figurile proemi-
nente ale bisericii.

După cum am observat 
deja, în întreg Noul Testa-
ment constatăm o lipsă de 
atenţie aproape totală acor-
dată prezbiterilor. Această 
omisiune este semnificativă. 
Ea ridică, de regulă, serioase 
semne de întrebare cu privi-
re la noţiunea protestantă de 
preeminenţă a pastorului şi cu 
privire la noţiunea populară 
din terminologia “bisericii în 
case” a preeminenţei prezbi-
terilor. Ambele noţiuni sunt în 
dezacord cu principiile Noului 
Testament.

În capitolul 8, am văzut că 
modelul biblic de conducere 
militează împotriva otravei 
supunerii forţate, a structuri-
lor de autoritate cu greutate 
la vârf şi a relaţiilor ierarhice 
(Mat. 23:11; Marcu 10:42-45; 
Luca 22:26-27). Modelul no-
utestamental de conducere 
serveşte ca măsură de garanta-
re a poziţiei de Cap, reală şi vie, 
a lui Hristos. În acelaşi timp 
este şi o măsură de prevenire 
a autoritarismului. Înflorirea 
toiagului lui Aaron ilustrează 

foarte frumos faptul că temeiul 
autorităţii spirituale este viaţa 
înviată (Numeri 17:1-11) şi ni-
ciodată poziţia deţinută.

Supraveghetorii bisericii 
primare îşi exercitau slujba 
prin exemplu, nu prin coerciţie 
sau manipulare. Respectul 
pe care-l primeau din partea 
celorlalţi membri era direct 
proporţional cu măsura în care 
se jertfeau  în slujbă (1 Cor. 
16:10-11, 15-18; Filip 2:29-30; 
1 Tes. 5:12-13; 1 Tim. 5:17). 
Autoritatea lor era înrădăcina-
tă în maturitatea lor spirituală 
mai degrabă decât poziţia lor 
sacerdotală. În cuvintele lui 
Petru, ei nu supravegheau “ca 
şi cum ar stăpâni peste cei ce 
le căzuseră la împărţeală, ci 
făcîndu-se pilde turmei” (1 Pe-
tru 5:3). [...]

Simplu spus, supraveghe-
rea în Noul Testament nu era 
o obligaţie înrobitoare şi nici 
o necesitate nemiloasă. Dim-
potrivă, era o resursă familială 
valoroasă, marcată de smere-
nie, relaţionare şi servitute.” 
(p. 159-161)

16
“Disjuncţia dintre practi-

ca bisericii instituţionale în 
ce priveşte luarea deciziilor şi 
realitatea Noului Testament 
este profundă. Ar trebui să ne 
oprim şi să ne întrebăm cum de 
s-a ajuns aici. În multe biserici 
instituţionale, pastorul (une-
ori “comitetul”) ia decizii inde-
pendent de biserică. Acelaşi lu-
cru e valabil şi în unele biserici 
în case în care cei care conduc 
sunt prezbiterii. În aceste bise-
rici prezbiterii decid fără să le 
pese de poziţia sau opinia bi-
sericii. Membrii acesteia nu au 
cuvânt în chestiunile ce privesc 
viaţa bisericii. Şi ce e şi mai 
grav, dacă unii dintre membri 
îşi exprimă nemulţumirea şi 
nu vor să se alinieze hotărârii 
venite de sus, li se spune că 
sunt liberi să plece la oricare 
altă biserică doresc.

În bisericile în care de-
cizia se ia pe baza votului 
majorităţii, cei care pierd la 
vot ajung să pună la îndoială 
judecata majorităţii. (Uneori 
aceştia ajung să pună la îndo-
ială însăşi corectitudinea vo-
tului.) Faptul că Scriptura este 
plină de exemple în care majo-
ritatea a greşit este trecut cu 
uşurinţă cu vederea, fiind mai 
convenabil. Adesea, când 52 la 
sută din membrii unei biserici 
consideră că au obţinut o mare 
victorie, ceilalţi 48 la sută câr-
tesc şi caută să submineze de-
cizia majorităţii.

Fără îndoială că ajungerea 
la consens costă. Pentru atin-
gerea acestui obiectiv, tuturor 
membrilor unei biserici le revi-

ne responsabilitatea de a căuta 
ei înşişi voia lui Dumnezeu. De 
asemenea, membrii bisericii 
trebuie să se confrunte între ei 
şi să dezbată, cu răbdare, pen-
tru a descoperi voia lui Dom-
nului. Ajungerea la consens 
presupune, adesea, renunţarea 
la decizii grăbite pentru ca, în 
schimb, să se câştige încrede-
re prin amânare. Dar ce zidi-
re laolaltă se dobândeşte! Ce 
lucrare a răbdării! Ce expre-
sie a dragostei şi respectului 
reciproc! Ce exerciţiu de viaţă 
comunitară creştină! Ce înfrâ-
nare impusă firii! Ce purtare 
a crucii! Şi ce moarte faţă de 
propria agendă!” (p. 165)

17
“De când fac parte din 

adunări din afara bisericii 
instituţionale, am cunoscut 
multe persoane care au avut 
de suferit din partea unor li-
deri de biserici instituţionale. 
Acestor suflete curajoase li 
s-au adresat întrebări directe 
cu privire la autoritatea ecle-
sială. De fapt, li s-au adresat 
aceleaşi întrebări pe care li-
derii religioşi i le-au adresat 
Domnului Isus cu secole în 
urmă: “Cu ce putere (autorita-
te) faci Tu lucrurile acestea, şi 
cine Ți-a dat puterea (autori-
tatea) aceasta?” (Mat. 21:23). 
Sau, cum întreabă astăzi, “Sub 
a cui acoperire te afli?”

Dacă reducem totul la 
esenţă, ideea de “acoperire” se 
bazează pe o concepţie ierar-
hică în ce priveşte conducerea 
bisericii, în care puterea este 
concentrată la vârf. Această 
concepţie este împrumutată 
din structurile ce aparţin lumii 
acesteia. În nici un caz, ea nu 
reflectă Împărăţia lui Dumne-
zeu. În consecinţă, constatăm 
că există o afinitate naturală 
între orientarea poziţional / 
ierarhică şi învăţătura despre 
“acoperire”.

Este interesant de remar-
cat că termenul acoperire (cu 
acest sens, dar sub o altă for-
mă, aceea de învelire) apare 
o singură dată în întreg Noul 
Testament, şi atunci cu referire 
la acoperirea / învelirea capu-
lui femeii (1 Cor. 11:15). În Ve-
chiul Testament, termenul este 
folosit sporadic şi, de obicei, se 
referă la un articol de îmbrăcă-
minte. Niciodată nu este folosit 
în sens spiritual.

Aşadar, primul lucru pe 
care îl putem spune despre 
“acoperirea spirituală” este că 
nu prea are suport biblic. În 
ciuda acestui fapt, nenumăraţi 
creştini pun fără să se gân-
dească întrebarea “Sub a cui 
acoperire spirituală te afli?” 
Unii merg până acolo încât fo-
losesc această întrebare ca pe 
o hârtie de turnesol pentru a 
măsura autenticitatea unei 
biserici sau a unei organizaţii 
creştine.
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Marele preot Isus
Scopul serviciilor din sanctuarul Vechiului Tes-

tament era să descopere planul mântuirii neamu-
lui omenesc. Psalmistul David declara: “Calea Ta, 
Doamne, este în sanctuar; Care Dumnezeu este aşa 
de mare ca Dumnezeul nostru?” Psalm 77:13. Calea 
lui Dumnezeu de a ne mântui din păcat se găseşte 
în simbolurile şi jertfele din serviciile tabernacolu-
lui descris în Exodul şi Leviticul. Studiind semnifi-
caţia preoţilor poporului Israel în planul mântuirii, 
vom aprecia mai mult iubirea uimitoare a lui Iisus, 
Marele nostru Preot milos.

1. Care două elemente erau absolut necesare ca 
Dumnezeu să facă ispăşire pentru păcatele noastre?

a. “Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat 
ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire 
pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face 
sângele ispăşire.” Levitic 17:11.

Fără ________________ nu exista ispăşire.

b. “Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru 
voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele 
voastre înaintea Domnului. Ispăşirea sa fie făcută 
de preotul care a primit ungerea şi care a fost închi-
nat in slujba Domnului.” Levitic 16: 30, 32.

Fără ______________ nu poate fi făcută ispăşirea.

Ispăşire înseamnă împăcare cu Dumnezeu. Pă-
catul ne separă de Dumnezeu. În  Planul Mântuirii, 
Dumnezeu restaurează ceea ce a fost pierdut prin 
păcat. Pentru a realiza împăcarea (ispăşirea) avem 
nevoie de o jertfă care moare şi de un preot viu.

2. Cum descrie cartea Evrei stropirea sângelui 
lui Hristos în noul legământ?

“De Iisus, Mijlocitorul legământului celui nou şi 
de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât 
sângele lui Abel.” Evrei 12: 24.

Când păcătosul junghia mielul de jertfă în cur-
tea templului (Sanctuarului), preotul lua sângele şi-l 
stropea înaintea perdelei din locul sfânt (prima în-
căpere) a templului. “Plata păcatului este moartea.” 
(Romani 6:23). 

“Păcatul este călcarea legii.” (1Ioan 3:4, Biblia 
Ortodoxa, Bucuresti 1968). 

Sângele stropit în sanctuar simbolizeză sângele 
lui Iisus vărsat să ispăşească neascultarea noastrăfa-
ţă de Legea lui Dumnezeu.

3. Care erau însuşirile unui mare preot?

“În adevăr, orice mare preot, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru 
oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru 
păcate. Nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dum-
nezeu, cum a fost Aaron.” Evrei 5:1,4.

a. Marele Preot trebuie să fie luat _____________________________.

b. Marele Preot trebuie să aducă ____________ şi ________________.

c. Marele Preot trebuie să fie _______________ de Dumnezeu.

4.    De ce erau necesare aceste însuşiri?

“El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins de 
slăbiciune.” Evrei 5:2.

Iisus poate fi ________________ faţă de noi fiindcă _________

5. Ce înseamnă cuvîntul “îngăduitor”?

______________________________________________________________

Iisus se califică în totalitate ca Mare Preot. El a devenit om şi a fost ispitit de 
Satana la fel ca toţi oamenii. El înţelege slăbiciunile noastre. El ştie ce înseamnă 
să fii ispitit. El a biruit pe Satana în totul şi Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcatele 
noastre.

6. Cât de mult se identifică Iisus cu noi?

“Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poata 
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de în-
credere, ca să facă ispăşire pentru pşcatele norodului.” Evrei 2:17.

“Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 
unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15.

Marele nostru Preot milos şi îngăduitor ne înţelege. El a făcut totul pentru a fi 
posibilă mântuirea noastră.

7. Ce invitaţie ni se face?

“Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpă-
tam îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Evrei 
4:16.

Iisus ne invită ______________________ de tronul harului.

8. Ce siguranţă ne ofera Iisus când venim la El?

“De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de 
Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Evrei 
7:25.

Iisus ofera fiecaruia dintre noi siguranţa mântuirii. El este Marele nostru Preot. 
Putem veni la Dumnezeu prin credinţa că Iisus, Mijlocitorul nostru, ne iartă pă-
catele şi ne dă harul să trăim o viaţa nouă.


