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REFORMA                   SPIRITUALĂ
Încercări De Reformă În Biserica Ortodoxă

Patriarhul 
CHIRIL luCariS

Kyrillos Lukaris (n.13 no-
iembrie 1572, Candia, Creta 
- † 27 iunie 1638, Constan-
tinopol) sau Chiril Lucaris, 
a fost un teolog şi un prelat 
grec care mai târziu a devenit 
Patriarhul Orthodox al Ale-
xandriei cu numele de Chiril 
III şi Patriarh Ecumenic de 
Constantinopol cu numele de 
Chiril I. Aşa după cum scria 
în anul 1929 profesorul Hof-
mann, Georg S.J., Konstanti-
nos Kyrillos Lukaris s-a năs-
cut în anul1572, în Candia, 
insula Creta. Această insulă 
aparţinea, în acea perioadă, 
Republicii Veneţiene. 

Tânărul Konstantinos a 
primit primele lecţii de la 
călugărul Meletios Vlastos. 
La vârsta de doisprezece ani, 
el a venit în Italia pentru a-ţi 
continua formarea spirituală. 

Câţiva ani mai târziu îl regă-
sim la Veneţia, în aceeaşi pe-
rioadă cu episcopul grec local 
Maximos Margunios. Înce-
pând cu 1588 şi până la 1594 
tânărul Konstantinos Lukaris 
s-a dedicat studiului la Pado-
va. El dobândeşte, în aceste 
două oraşe italiene, suficiente 
cunoştinţe de limba italiană şi 
latină. În Padova şi-a stabilit, 
prin intermediul binefăcăto-
rului său Margunios, relaţiile 
cu cărturarii germani David 
Höschel şi Friederich Syl-
burg. A fost hirotonit călugăr 
şi preot în 1594, luând nume-
le de Kyrillos. Devine mai 
târziu Patriarhul Orthodox 
al Alexandriei cu numele de 
Chiril III şi Patriarh Ecumenic 
de Constantinopol cu numele 
de Chiril I. Moare la Con-
stantinopol, la 27 iunie 1638, 

fiind ucis de către soldaţii tur-
ci prin sugrumare la porunca 
sultanului, fiind suspectat de 
erezie calvinistă şi implicit 
de tendinţe occidentale opu-
se Înaltei Porţi. El editează o 
“Mărturisire de credinţă”, în 
care îşi însuşeşte principalele 

VIAŢA PATRIARHULUI CHIRIL LUCARIS
În primii ani ai tinereţii sale el a studiat cu câţiva savanţi eminenţi ai vremii, printre care şi 

Marguius, Episcop de Chithira. Pentru a-şi aprofunda cunoştinţele a călătorit de-a lungul Euro-
pei, studiind la Veneţia, Padova şi Geneva. La Geneva el intră sub influenţa credinţei reformate, 
aşa cum era propovăduită de Ioan Calvin. El dezvoltă o puternică antipatie faţă de romano-ca-
tolicism după ce a urmat cursuri teologice la Veneţia, Padova, Wittenberg şi Geneva. Pe lângă 
fluenţa vorbirii în greacă el ajunge să vorbească latina la perfecţie încă din zilele studenţiei sale.

Patriarhul Meletie Pegas îl trimite pe Chiril în Polonia, în anul 1596, pentru a conduce 
opoziţia ortodocşilor faţă de Unirea de la Brest, care propunea o unire a Kievului cu Roma. 
În această perioadă el este profesor al Academiei ortodoxe din Vilnius, în prezent capitala Li-
tuaniei. În 1601 el este ales patriarh al Alexandriei, succedându-i Patriarhului Meletie Pegas, 
poziţie pe care o ocupă cu dedicaţie timp de nouăsprezece ani. În această perioadă el reorga-
nizează finanţele patriarhiei şi se ocupă de repararea bisericilor, pe lângă propovăduire, şi de 
o corespondenţă constantă cu patriarhii Ierusalimului şi Ciprului.

În 1612 el este locum tenens al Bisericii din Constantinopol pentru o perioadă scurtă de timp. În 
4 noiembrie 1620 Sfântul Sinod din Constantinopol îl alege pe Chiril patriarh de Constantinopol. 
Păstorirea sa la Constantinopol se împarte în cinci perioade diferite: din 1620 până în 1623, din 1623 
până în 1633, din 1633 până în 1634, din 1634 până în 1635, şi din 1637 până în 1638, din cauza 
intrigilor în care au fost implicaţi papii, reformiştii, iezuiţii şi sultanul otoman, care au constat în 
aranjamente împotriva lui Chiril prin care urma să fie discreditat pe baza zvonurilor că era calvinist. 
Patriarhul Chiril, după fiecare depunere, era reales de clerul sprijinit de populaţia ortodoxă.

Se pretinde că marea dorinţă a vieţii sale a fost să reformeze Biserica după principii calviniste 
şi, pentru aceasta, el a trimis mulţi tineri teologi greci să studieze la universităţi din Elveţia, nordul 
Olandei şi Anglia. În 1629 a fost publicată în latină confesiunea sa faimoasă, numită Confessio 
(de doctrină calvinistă), dar care fusese, cât de mult posibil, adaptată la limbajul şi crezul Bisericii 
Ortodoxe. Din 1629 până în 1633 a apărut în două ediţii în latină, patru în franceză, una în ger-
mană şi una în engleză. De asemenea Chiril a fost binevoitor, într-un mod aparte, faţă de Biserica 
Anglicană, iar corespondenţa sa cu Arhiepiscopii de Canterbury este deosebit de interesantă. Prin 
contactele sale cu Biserica Angliei el a demarat, de asemenea, un program de trimitere a tineri-
lor greci la studii în Anglia. Printre aceşti studenţi se afla şi un tânăr din Macedonia, Mitrofan 
Kritopoulos, care va deveni mai târziu patriarh al Alexandriei. Atât Chiril cât şi Mitrofan erau 
iubitori de cărţi şi manuscrise, şi au achiziţionat manuscrise care, în prezent, aparţin Bibliotecii 
patriarhale. Chiril însuşi i-a prezentat Regelui James I al Angliei un manuscris deosebit al Sfintei 
Biblii, cunoscut sub numele de Codex Alexandrinus. De asemenea el i-a mai trimis un manuscris 
al Pentateuhului, o traducere arabă, lui Laud, Arhiepiscop de Canterbury.

După ce Chiril a fost depus temporar şi izgonit, la instigarea oponenţilor săi ortodocşi şi a 
iezuiţilor catolici, care erau inamicii săi cei mai înverşunaţi, el a murit subit. În timp ce sul-
tanul otoman Murad al IV-lea se pregătea de un război în Persia, patriarhul a fost acuzat de 
pregătirea unei revolte a Cossacks. Astfel, pentru a evita necazurile în absenţa sa, sultanul şi-a 
trimis ienicerii, care l-au sugrumat în 27 iunie 1638. Trupul său a fost aruncat în Bosfor şi a 
fost recuperat mai târziu după ce a fost scos la mal de ape pe Insula Halki. Trupul său a fost 
înmormântat la Mănăstirea Panagia Kamariotissa, din Halki, de către Patriarhul Partenie I. 
Moartea sa a fost o lucrătură catolică, deoarece aceştia nu doreau o reformă şi în estul Europei, 
în lumea bizantină.

doctrine ale calvinismului. O 
serie de sinoade locale con-
damna această Mărturisire: 
Constantinopol (1638), Kiev 
(1640), Iasi (1642), Ierusa-
lim (1672) şi iarăşi Constan-
tinopol în 1691. Mărturisirea 
Ortodoxă a lui Petru Movila, 

Mitropolitul Kievului (1633-
1646), discutată şi îndrepta-
tă de Sinodul de la Iaşi din 
1642, este tradusă în greceşte 
de teologul Meletie Sirigul 
şi aprobată de Sinodul de la 
Constantinopol din 1643.

(va urma)
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În numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Duhului Sfânt 
eu Chiril, Patriarh al Con-
stantinopolului, fac această 
mărturisire publică, scurtă, 
pentru beneficiul celor care 
întreba despre credinţa şi 
religia grecilor, care este 
Biserica din Estul Europei, 
în faţa martorilor lui Dum-
nezeu şi a oamenilor şi cu o 
conştiinţă sinceră, fără nici 
o disimulare.

Capitolul 1
Noi credem într-un sin-

gur Dumnezeu, adevărat, 
Cel Atotputernic, şi în trei 
persoane, Tatăl, Fiul şi Du-
hul Sfânt; Tatăl, Fiul născut 
din Tatăl înainte de creaţie, 
de o fiinţă cu Tatăl, Duhul 
Sfânt purcede de la Tatăl 
prin Fiul, având aceeaşi 
esenţă cu Tatăl şi Fiul. Noi 
numim aceste trei persoane 
întro singură esenţă Sfânta 
Treime, care se cuvine să 
fie binecuvântată, glorifica-
tă, şi la care să se închine 
fiecare creatură.

Capitolul 2
Noi credem că Sfân-

ta Scriptură a fost dată de 
Dumnezeu, prin Duhul 
Sfânt. Noi credem ca auto-
ritatea Sfintei Scripturi tre-
buie să fie mai sus de autori-
tatea Bisericii. Omul poate 
greşi, poate fi ignorant, poa-
te induce în eroare şi poa-
te înşela, dar Cuvântul lui 
Dumnezeu nici nu induce 
în eroare şi nici nu înşeală, 
şi nici nu poate greşi, ci este 
infailibil şi are autoritate 
veşnică.

Capitolul 3
Noi credem că Dumnezeu 

cel milostiv a predestinat pe 
aleşii Lui la slavă, înainte 
de începutul lumii, şi că nu 
a existat nici o altă cauză a 
acestei alegeri, numai prin 
bunăvoinţa şi mila Lui, fără 
să ţină cont de faptele lor.

Capitolul 4
Noi credem întrun sin-

gur Dumnezeu în Treime, 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, 
care este Creator al tuturor 

lucrurilor vizibile şi invizi-
bile. Lucrurile invizibile pe 
care le numim îngeri, lucruri 
vizibile pe care le numim 
cerurile şi toate lucrurile de 
sub ele. Deoarece Creatorul 
este bun, prin natura Sa, El 
a creat toate lucrurile bune, 
El nu poate face nici un rău; 
şi acesta, răul, se produce 
fie de la diavol, fie de la om. 
Pentru acest motiv ar trebui 
să fie o anumită regulă pen-
tru noi, că Dumnezeu nu 
este autorul răului, nici nu 
poate păcătui; nu i se poate 
imputa răul.

Capitolul 5
Noi credem că toate lu-

crurile sunt guvernate de 
providenţa lui Dumnezeu, 
pe care noi ar trebui mai 
degrabă a o adora, decât 
a o căuta. Din moment ce 
este dincolo de capacitatea 
noastră, şi nici nu o putem 
înţelege, se cuvine să o îm-
brăţişăm în tăcere şi în umi-
linţă, decât să vorbim multe 
lucruri care nu ne edifică.

Capitolul 6
Noi credem că primul 

om, creat de Dumnezeu, a 
căzut din Rai pentru că el a 
neglijat porunca lui Dum-
nezeu şi a cedat la sfatul în-
şelător al şarpelui. Astfel că 
nu există nici un om, născut 
biologic, trupeşte, care să 
nu poarte această povară a 
neascultării de Dumnezeu 
şi să simtă roadele ei în via-
ţa lui.

Capitolul 7
Noi credem că Isus Hris-

tos, Domnul nostru, S-a go-
lit pe Sine, şi-a asumat na-
tura omului în substanţa sa 
proprie. Că El a fost conce-
put de Duhul Sfânt în pân-
tecele fecioarei Maria, S-a 
născut, a suferit moartea, a 
fost îngropat, şi a înviat în 
slavă.

Că El poate aduce mân-
tuire şi glorie pentru toţi 
credincioşii.

Capitolul 8
Noi credem că Domnul 

nostru, Iisus Hristos, stă la 

Mărturisirea 
          Lui Chiril Lucaris

                                            Patriarhul bisericii ortodoxe răsăritene, 1629

dreapta Tatălui Său şi mij-
loceşte pentru noi, execută 
singur slujba de Mare Preot 
adevărat, SINGURUL legi-
tim şi SINGURUL mijloci-
tor, şi de acolo El are grijă 
de poporul Său şi conduce 
Biserica Sa şi o îmbogăţeş-
te cu multe binecuvântări.

Capitolul 9
Noi credem că, fără cre-

dinţă, niciun om nu poate fi 
salvat, adică mântuit. Şi nu-
mim credinţă aceea ce justi-
fică şi-i aduce omului nepri-
hănirea, în Hristos Isus, pe 
care viaţa şi moartea Dom-
nului nostru Isus Hristos 
i-au procurat-o, şi este pre-
dicată de Evanghelie, şi fără 
de care nici un om nu poate 
să placă lui Dumnezeu.

Capitolul 10
Noi credem că Biserica, 

numită Universală, conţine 
toţi credincioşii adevăraţi în 
Hristos, pe cei care au plecat 
spre ţara lor, în ceruri, şi pe 
cei care trăiesc pe pământ 
şi care sunt încă pe drum. 
Conducătorul Bisericii (un 
om muritor în niciun caz nu 
poate fi) este Domnul Isus 
Hristos. El deţine cârma gu-
vernării Bisericii, în propria 
lui mână. Cu toate acestea 
există pe pământ Biserici 
particulare vizibile.

Fiecare dintre ele are un 
responsabil, şef, care nu 
este corect să fie numit [ca-
pul], pentru că el este doar 
un membru principal al 
acesteia, este numit în mod 
necorespunzător aşa.

Capitolul 11
Noi credem că membrii 

Bisericii adică Universa-
le, sunt sfinţi, au ales via-
ţa veşnică. De la numărul 
şi părtăşia lor sunt excluşi 
ipocriţii, deşi, în special in 
bisericile vizibile, neghina 
pot fi găsită printre grâu.

Capitolul 12
Noi credem că Biserica 

de pe pământ este sfinţi-
tă şi instruită de către Du-
hul Sfânt, pentru că El este 
Mângâietorul adevărat, pe 

care Domnul Hristos l-a tri-
mis de la Tatăl ca să ne în-
veţe adevărul, este şi cel ce 
scoate întunericul din înţe-
legerea credincioşilor. Pen-
tru că este adevărat şi sigur 
că Biserica de pe pământ 
poate greşi, că poate alege 
minciuna în locul adevăru-
lui, eroarea faţă de lumină 
în doctrină, numai Duhul 
Sfânt ne eliberează, nu omul 
muritor şi greşelile lui.

Capitolul 13
Noi credem că omul este 

justificat prin credinţă şi 
nu prin fapte. Dar atunci 
când spunem prin credinţă 
înţelegem corelativ nepri-
hănirea lui Hristos, care ni 
se aplică pentru mântuirea 
noastră. Noi nu vrem să 
aducem vreo atingere nici 
unei fapte bune, pentru că 
Adevărul însuşi ne învaţă 
că faptele nu trebuie să fie 
neglijate, că acestea sunt 
mijloacele necesare pen-
tru a depune mărturie des-
pre credinţa noastră şi care 
confirmă chemarea noastră. 
Dar neprihănirea lui Hristos 
este aplicată unui om pocăit, 
este singura care justifică şi 
ii salvează pe credincioşi.

Capitolul 14
Noi credem că omul sin-

gur este mort şi nu se poate 
regenera, deoarece acesta nu 
poate face niciun lucru bun. 
Orice face el este păcat. Prin 
regenerarea făcută de Duhul 
Sfânt va face fapte bune, dar 
nu fără asistenţa harului. 
Prin urmare omul trebuie 
să se nască din nou pentru 
a face binele, şi este necesar 
ca harul să meargă înainte. 
Altfel omul este rănit, la fel 
ca omul care mergea de la 
Ierusalim la Ierihon şi care 
a căzut în mâinile tâlharilor. 
Astfel că omul, prin el în-
suşi, nu poate face nimic.

Capitolul 15
Noi credem că Tainele 

Bisericii sunt cele pe care 
Domnul le-a instituit, şi se 
găsesc în Evanghelie, şi ele 
sunt două.

Capitolul 16
Noi credem că Botezul 

este un sacrament instituit de 
Domnul, în aceeaşi formă pe 
care Domnul nostru a porun-
cit-o în Evanghelie, repre-
zentând moartea, îngroparea 

şi învierea glorioasă. Dar, 
privind repetarea, nu avem 
nicio comandă să fim rebo-
tezaţi. Prin urmare trebuie să 
ne abţinem de la acest lucru.

Capitolul 17
Noi credem că Sacra-

mentul celălalt, care a fost 
instituit de către Domnul, 
este ceea ce noi numim Eu-
haristie. În noaptea în care 
Domnul S-a oferit pe Sine 
El a luat pâinea, a binecu-
vântat-o, şi a zis Apostoli-
lor: “Luaţi, mâncaţi, aces-
ta este trupul Meu”. Apoi 
Domnul a luat paharul, a 
dat mulţumiri şi a spus: 
“Beţi toţi din el. Acesta este 
sângele Meu, care se varsă 
pentru mulţi, spre iertarea 
păcatelor. Acest lucru să-l 
faceţi în amintirea Mea”. 
Iar Pavel adaugă: “Pentru 
că ori de câte ori veţi mân-
ca din pâinea aceasta şi 
beţi din paharul acesta, voi 
vestiţi moartea Domnului”. 
Aceasta este instituţia cura-
tă şi legală a acestui sacra-
ment minunat.

Capitolul 18
Noi credem că sufletele 

morţilor sunt fie în bine-
cuvântare, fie în blestem, 
după faptele pe care le-a fă-
cut fiecare. De îndată ce du-
hul iese din corp trece fie la 
Hristos, fie în iad, pentru că 
un om, aşa cum se găseşte 
la moarte, aşa este judecat. 
După această viaţă nu exis-
tă nici puterea, nici posibi-
litatea de a se pocăi.

Doar în această viaţă este 
un timp de har. Este evident 
că ficţiunea numită Purgato-
riu nu este admisă. Adevă-
rul este că fiecare om poate 
să se căiască, în această via-
ţă, pentru a obţine iertarea 
păcatelor sale de la Domnul 
nostru Isus Hristos, dacă el 
vrea să fie salvat. Acesta să 
fie scopul vieţii.

Această mărturisire scur-
tă este un semn vorbit îm-
potriva celor care au plăce-
rea de a ne calomnia şi a ne 
persecuta. Dar am încrede-
re în Domnul Isus Hristos, 
şi sper că nu va renunţa la 
cauza celor credincioşi Lui.

Datată în Constantino-
pol, în luna martie, 1629. 
Chiril, Patriarh al Constan-
tinopolului.     

                       (va urma)
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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. Martin
Sistemul religios FALS a 

început foarte devreme – 
aproape la Cincizecime, în 
anul 31 d.Hr. Chiar în primele 
epistole ale lui Pavel, el ne in-
formează că „taina fărădele-
gii a și început să lucreze” (2 
Tes. 2:7). Pavel a scris aceas-
ta în anul 50 sau 51 d.Hr. 

Complotul de a înlocui 
Adevărul începuse deja. În 
ultimele epistole ale lui Pa-
vel și în cele ale celorlalți 
apostoli, descoperim că 
acest complot câștiga teren 
considerabil. Totuși, deși 
apostolii se referă la siste-
mul diabolic care se ridica, 
ei nu menționează nicăieri 
cum a apărut. Ei nu aveau 
nevoie să menționeze înce-
putul lui - acest lucru se în-
tâmplase deja!

Cartea Faptelor este CHE-
IA înțelegerii începuturilor 
creștine. Nu doar că arată 
cum a apărut ADEVĂRATA 
Biserică, ci dezvăluie și ori-
ginile falsei biserici mascată 
în creștinism. Într-adevăr, 
ar fi fost ciudat dacă Faptele 
Apostolilor nu s-ar fi referit 
la acest subiect vital.

Mai întâi să ne amintim 
două puncte care este ne-
cesar a fi înțelese. 

1. Cartea Faptelor a fost 
scrisă de Luca doctorul 
cam în anul 62 d.Hr. – la 
aproximativ 31 de ani după 
apariția adevăratei Biserici. 
Trece în revistă toate eve-
nimentele care au afectat, 
într-o mare măsură, adevă-
rata Biserică. Ne vorbește 
în special despre începutul 
zbuciumat al Bisericii.

2. Faptele NU raportea-
ză fiecare eveniment legat 
de Biserică, oricât de im-
portant ar părea acel eve-
niment.  De exemplu, Luca 
nu amintește nimic despre 
activitățile frecvente ale 
primilor doisprezce apos-
toli ai lui Hristos. Totuși, ar 
trebui să tragem concluzia 
de aici că ei nu au realizat 
nimic important în istoria 

Bisericii? Cu siguranță, NU! 
Ei trebuie să fi făcut 

multe lucruri mărețe. Dar 
putem vedea din această 
omisiune că Luca a raportat 
doar acele evenimente care 
erau absolut necesar de 
știut de viitoarea Biserică a 
lui Dumnezeu din viitor.

Observați că atenția lui 
Luca este îndreptată către 
nord-vestul și vestul Pa-
lestinei. El tratează istoria 
Bisericii din Asia Mică, Gre-
cia și ROMA. El dorea să ne 
lase adevărul despre ce se 
întâmpla în vest și nord de-
oarece profețiile arătau că 
sistemul contrafăcut urma 
să apară în acele localități.

Toate celelalte activități ale 
Bisericii lui Dumnezeu – tot 
ce are legătură cu ceilalți zece 
apostoli, etc. - sunt în mod 
relativ lipsite de importanță 
pentru că problemele nu ur-

mau să provină din Palesti-
na. Ele urmau să provină din 
ROMA și împrejurimile ei. Nu 
este nicio mirare că Luca nu 
pregetă niciun efort pentru 
a ne spune adevărul despre 
ceea ce se întâmpla cu ade-
vărat în aceste zone critice, 
și acesta este motivul pen-
tru care Faptele se ocupă în 
special de lucrarea lui Pavel. 
Acestea sunt principii bine 
cunoscute care ne ajută să 
înțelegem tema centrală 
a Faptelor. Păstrând toate 
acestea în minte, citiți inci-
dentul raportat de Luca – 
prima întâlnire a apostolilor 
lui Dumnezeu cu un eretic. 
Această întâlnire nu a fost cu 
un individ obișnuit, medio-
cru, ci cu unul dintre cei mai 
mari oameni din est în acea 
perioadă – Simon Magul! 
Motivul pentru care Luca 
descrie intențiile acestui 

bărbat atât de detaliat este 
efectul profund pe care 
acest bărbat, și urmașii lui, 
l-au avut asupra Bisericii 
lui Dumnezeu în Asia Mică, 
Grecia, și ÎN SPECIAL ÎN 
ROMA. De fapt, până în anul 
62 d.Hr. (când Luca a scris 
Faptele Apostolilor), acest 
bărbat cauzase atâta rău 
adevăratei Biserici, încât 
Luca trebuia să arate popo-
rului că, în ciuda a ceea ce 
pretindea, el NU făcea par-
te din Biserica creștină.

Toți teologii înțeleg că 
Luca vorbește despre înce-
putul lui Simon din cauza 
notorietății lui de mai târ-
ziu și a pericolului pe care 
îl prezenta față de Biserică.
În acest sens,  observați co-
mentariul din dicționarului 
lui Hasting despre Biseri-
ca Apostolică, vol. 2, pag. 
496: „Pare dincolo de ori-
ce îndoială faptul că Luca 
CUNOȘTEA REPUTAȚIA pe 

care și-o crease Simon și 
că el considera istoria ulte-
rioară a lui Simon ca fiind 
rezultatul natural a ceea ce 
se întâmplase la începutul 
legăturii lui cu creștini.”

Dacă mergem pe ideea că 
Luca a raportat această întâl-
nire a apostolilor cu Simon 
Magul doar pentru a arăta că 
„simonia” era greșită, pier-
dem esența. Există o mulțime 
de locuri în alte părți ale Bibli-
ei în care se vorbește despre 
greșeala de a cumpăra daruri 
ecleziastice. Luca îl demasca 
pe ÎNSUȘI SIMON MAGUL. 
Aceasta este ideea!! Luca ară-
ta clar că Simon nu făcuse 
parte niciodată din Biseri-
ca lui Dumnezeu, chiar dacă 
până în anul 62 d.Hr. mulți 
oameni au fost învățați că Si-
mon era un creștin adevărat 
– învățați că el era CAPUL sin-
gurilor creștini ADEVĂRAȚI; 
apostolul neamurilor!

(va urma)

CARTEA FAPTELOR - CHEIA
SIMON MAGUL DISCUTÂND CU APOSTOLUL PETRU ŞI PAVEL
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3. Patul de tortură
Acest “pat de tortura” era foarte popular în Evul Mediu. 

El avea de regulă o serie de tamburi şi scripeţi care întin-
deau sforile ce ţineau vic-
tima legată de mâini şi de 
picioare. 

Desigur, prima porţie de 
întinderea era un remediu 
excelent pentru durerile de 
spate, însă apoi intervenea 
ingredientul surpriza: în-
tinderea la maxim până la 
angoasă! Articulaţiile ce-
dau rând pe rând în cazul 
în care victima nu dorea 
chiar cu preţul vieţii sale să 

spună informaţiile cerute de călăi...
(va urma)

INCHIZIŢIA
Cele 10 metode oribile de torturare ale Inchiziţiei Creştine în numele lui Dumnezeu 
Inchiziţia a fost o instanţă judecătorească instituită de biserica catolică, prin decretul Pa-

pei Gregor IX în anul 1231, în scopul depistării şi reprimării sângeroase a aşa-zişilor “ere-
tici”. Sarcina interogatoriilor, persecuţiilor, torturilor şi arderilor pe rug a fost preluată de 
către ordinele călugăreşti ale Franciscanilor şi Dominicanilor. În fruntea inchiziţiei a stat 
un Mare Inchizitor. Inchiziţia a constituit una din cele mai grave erori savârşite de Biserica 
Romano-Catolică, care a dus la crime pe scara de masa impotriva umanităţii.

După ce Romano-Catolicismul şi-a consolidat puterea în Evul Mediu, cetăţenii cu vederi 
liberale, care nu se aliniau cu dorinţele, nu întotdeauna biblice, ale Bisericii oficiale, au în-
ceput să fie priviţi ca “eretici”, ca inamici ai societăţii. La doi ani după masacrarea ereticilor 
albigenzi, Papa Grigore IX publica documentul apostolic Excommunicamus (20 aprilie 1231) 
prin care anunţa înfiinţarea unui tribunal supranaţional care să judece cazurile de erezie. In-
tentia Papei Grigore IX stabilea ca obligatorie efectuarea unei anchete care să confirme sau să 
infirme temeinicia acuzaţiei de erezie. Tribunalul a primit numele de inchiziţie (l.lat. inquisi-
tio = cercetare, anchetă). Inchiziţia a funcţionat mai mult în ţările din sudul şi vestul Europei, 
în special în Spania şi a început a judeca pe toţi aceia care au încercat să răspândească printre 
credincioşi învăţături asa-zise false în materie religioasă, în dauna credinţei. Biserica a con-
siderat firesc să aiba şi ea un for care să ceară socoteală celor care se amestecau în probleme 
religioase fără a fi - după părerea ei - competenţi; aceasta a fost Inchiziţia. Ea a jucat un mare 
rol mai ales în istoria Evului Mediu. Condamnările care s-au făcut se datorează principiilor 
considerate optime pentru a apăra ordinea publică lezată prin învăţăturile aşa-zise eretice.

Când era semnalată prezenta ereziei într-o regiune, se anunţa o ancheta: ori se deplasa tri-
bunalul la faţa locului, ori erau convocaţi suspecţii, în corpore, la centru. Când era vorba de 
cazuri particulare, celui în cauza i se trimitea o citaţie prin parohia teritorială. Neprezentarea 
la locul stabilit în termen de 30 de zile atrăgea dupa sine excomunicarea, fapt care reducea 
şansele la proces. Adus în faţa Tribunalului, suspectul era pus să jure că va spune adevărul, 
după care era interogat şi un notar consemna întrebările şi răspunsurile. Mijloacele dure de 
constrângere fizica erau folosite în cazul în care cel anchetat refuza să răspundă la întrebări. 
Aşa-zisul eretic care îşi retracta erorile primea o sancţiune ispăşitoare, după gravitatea con-
statata arbitrar.

Categorii de pedepse degradante date de Inchiziţie inculpaţilor:
- posturi îndelungate, opere de binefacere, zidirea unei biserici, pelerinaje la locurile sfinte.
- participarea la celebrări liturgice comunitare stând într-un colţ al bisericii, desculţ şi 

cu o lumânare aprinsă în mână.
- purtarea unui semn distinctiv, cusut pe haine, ori purtarea unor veşminte de culoare 

specială.
- amenzi, confiscarea bunurilor, interdicţia îndeplinirii anumitor funcţii publice.
- închisoarea pe un timp determinat sau pe viaţă.
- condamnarea la moarte.
Cei care aveau legături cu diferite secte ori cu eretici erau excomunicaţi. Când un eretic 

refuza să retracteze sau când recidiva, Tribunalul inchizitorial îl incredinţa judecătoru-
lui civil, care, de regulă, îi pregătea rugul. Majoritatea inchizitorilor au dat Inchiziţiei o 
faţă monstruoasa (Thomas de Torquemada, Conrad de Marbourg, Robert cel Mic, Pierre 
Cauchon, Jean le Maitre, Bernard Gui s.a.), compromiţând masiv Biserica. Au existat şi 
închizitori ceva mai corecţi, unii dintre ei fiind declaraţi ulterior de Biserica chiar sfinţi (Sf. 
Petru din Verona, Sf. Fidelis de Sigmaringen, Sf. Ioan Capistran). Biserica a declarat sfinţi 
şi martiri şi pe unii dintre cei pe care Inchizitia i-a chinuit, condamnat la ani grei de temniţă 
sau i-a ars pe rug (Tereza de Avila, Ioana d’Arc, arhiepiscopul de Toledo s.a.). Oricât ar pă-
rea de straniu, Biserica Romano-Catolică nu a renunţat formal la Inchiziţie decât în 1908, 
prin reorganizarea eclesiastică produsă sub papa Pius al X-lea. Dar nici pâna azi Biserica 
Romano-Catolica nu a condamnat Inchiziţia ca instituţie criminală.

Este lesne de afirmat că epoca medievală a fost una dintre cele mai violenţe perioade ale is-
toriei omenirii, iar că metodele de tortura pline de bestialitate au fost la ordinea zilei. Pe de altă 
parte sunt şi o sumă de factori care au influenţat dezvoltarea acestora: moştenirea greco-romană 
- deloc empatică la durerile condamnaţilor, armele folosite în războaie, cruciadele şi Inchiziţia. 

Ceea ce nu trebuie însă uitat e faptul că mijloacele de distracţie colectivă sunt foarte re-
duse faţă de societatea de azi şi controlul violenţei e cu mult mai precar. Romanii mergeau 
la circurile cu gladiatori şi la execuţii şi torturi ca la teatru. Oamenii Evului Mediu sunt mai 
avizi de asemenea distractii cu cât unele din cele mostenite de la societatea antica au fost 
interzise: teatru, luptele de gladiatori.

Între turnirurile cavaleresti şi manifestările câmpenesti, execuţiile si torturile publice 
era picanteriile epocii medievală. Iată câteva din metodele de tortură ale epocii.

1. taurul sicilian / taurul de bronz
“taurul sicilian”  se pare că a fost inventat în grecia anti-

că şi consta într-un taur făcut din metal care avea o portiţă 
în partea laterală sau dorsală. era folosit atât ca instrument 
de tortură cât şi ca metoda de execuţie. Condamnaţii erau 
bagaţi înăuntrul, iar dedesubt se făcea foc. Metalul se in-
cingea, iar condamnatul dinauntru era efectiv prăjit ase-
meni unei fripturi la cuptor. Taurul era prevăzut cu nişte 
orificii în dreptul nărilor pe care ieşea un miros de carne 
arsă.

2. tubul crocodilului
A fost numit “tubul crocodilului” datorita ţepuşelor 

metalice care stăteau de jur împrejurul gâtului, imobili-
zând victima. Ceea ce vedeţi în poză este numai o parte a 
ansamblului, constituit practic din o mulţime de ţepi care 
ţintuiau tot corpul. Sub tub se facea focul! În scurt timp, 
dacă cel torturat nu “vărsa” informaţii preţioase, se zbatea 
involuntar din cauza căldurii şi sfârşea înţepat groaznic, 
respectiv ars de viu...
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ORTODOXIA MIORITICĂ

Dedic aceste rânduri pre-
oţilor umiliţi de ierarhi şi 
spoliaţi de şleahta de funcţi-
onari bisericeşti – secretari, 
protopopi, consilieri, inspec-
tori, vicari, care au adus 
aceşti sacerdoţi la stadiul 
de «sclavagism religios». Tu-
turor acestor «sclavi pentru 
Hristos» le ofer această car-
te scrisă din suflet, pentru că 
într-o zi eu însumi voi deve-
ni, poate, «sclavul» acestor 
ipochimeni. Cei care conduc 
destinele Bisericii ar trebui 
să citească Sfânta Scriptură, 
să coboare printre oameni, 
să înveţe limba poporului, să 
asculte nevoile preotului de 
rând şi să nu uite că Fiul lui 
Dumnezeu s-a născut într-o 
iesle, nu într-un palat, a ve-
nit pentru cei săraci, a trăit 
în mijlocul pescarilor şi nu a 
leviţilor la templu, a murit 
pe Cruce, condamnat de pre-
oţii evreii şi niciodată nu a 
locuit într-un palat cu hoar-
de de servitori cum locuiesc 
episcopii noştri astăzi. 

Romeo-Valentin MUSCĂ – 
născut la 4 septembrie 1967 
la Odobești – Vrancea. A stu-
diat între 1988-1993 la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă a 
Universității din București. A 
urmat în paralel, între 1991-
1994, cursurile Facultății de 
Istorie din București. 

Din 1994 a făcut cercetări 
la Facultatea de Teologie Ca-
tolică a Universității Pontifi-
cale Mizericorde din Fribourg 
(Elveția) unde a obținut, în 
2000, un doctorat în teologia 
latină medievală. Între 2001-
2004 a făcut cercetări post-
doctorale la Facultatea Auto-
nomă de Teologie Protestantă 
de la Universitatea din Gene-
va, pregătind o lucrare des-
pre gândirea religioasă româ-
nească din secolul al XX-lea.

Lucrări publicate:
Essai sur la pensée eu-

charistique médievale latine. 
Regarde ortodoxe, Ed. Pal-
las, Focșani, 2004; Biserici 
mutilate. O radiografie a pa-
trimoniului religios din Țara 
Vrancei și Ținutul Putnei, Ed. 
Pallas, Focșani, 2006; Orto-
doxia miorițică. Creștinis-
mul valah, de la gotul Ulfila 
la evreul Wurmbrand, Ed. 
Pallas, Focșani, 2006;

În pregătire:
Essai sur la pensée re-

ligieuse roumaine du XXe 
siècle;

Într-o regiune pe care hun-
tingtonlogii ultimilor decenii 
o situează ba în centrul Euro-
pei, ba la Est, ba în Balcani, cu 
veacuri în urmă trăiau ascun-
se prin păduri niște triburi 
horthodoxe, pe care osmanlâ-
ii le-au numit, nu pe nedrept, 
ghiauri. Ei înșiși se conside-
rau ghiauri și fiecare trib pur-
ta alt nume, până când, prin 
intrigile sfântului părinte și 
ale confederativei Viene, un 
trib din acestea trei s-a trezit 
cu «jalba-n proțap» la Roma, 
«unit» cu Roma, pe la 1700.
Așa am descoperit lupoaica și 
pe italieni și nu mult a lipsit 
să cozăm în limba ochioasei 
patapieviciene Beatrice.

Eram, în sfârșit, urmașii 
Romei, cum algerienii erau, 
pe la începutul secolului al 
XIX-lea, urmașii astericşilor 
și obelicşilor. După ce am 
învățat lecția de istorie și-
am aflat câte ceva despre ăi 
(din) bătrâni, am început să 
construim hortodoxia și-am 
zămislit «Miorița». Astfel am 
inventat, la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea, românismul, 
care nu are nimic cu roma-
nitatea și spațiul c.-d.-pontic 
al gimbuticei marii. La înce-
put de mileniu trei, ideologic 
nu suntem departe de «Po-
runca Vremii» și economic 
semănăm cu exmobuticele 
republici bananiere din anii 
romantici ai decolonizării. Pe 
meleagurile valahe, Biserica 
este aceeași ca acum o mie 
de ani, iar duhul Evangheliei 
a fost întinat de gălbeaza oi-
ței din povești. Aceleași men-
talități folclorizante ca în anii 
Crainicului Nichifor, aceeași 
ortodoxie exclusivistă a me-
fistofelicului Nae Ionescu, 
același duh cu iz de «mistică 
a caftanului», taxată just de 
Vasile Băncilă. În cele 107 
capete ale acestei lucrări am 

descris maniera în care du-
hul Evangheliei a fost perver-
tit de mezalianța dintre orto-
doxie și românism, prin care 
Biserica a fost subordonată 
intereselor naționale, fiind 
redusă la frontierele stata-
le. În această horă naționa-
loidă, oamenii bisericii s-au 
prins zdravăn și dacă mâine 
va izbucni un război interet-
nic sau interreligios, acești 
oameni le vor binecuvânta 
steagurile de luptă, cum o fac 
ortodocșii greci, sârbi și ruși, 
uitând că Iisus Hristos Însuși 
ne-a spus că «Fericiți făcăto-
rii de pace, căci aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema». 
Ortodoxia miorițică este for-
malismul nostru bisericesc 
și nebunia care a cuprins 
România după 1989, când 
am pierdut simțul măsurii și 
am început să construim bi-
serici în toate intersecțiile și 
parcurile țării, abandonând 
tocmai omul sfâșiat de hao-
sul tranziției. Or, Hristos nu 
S-a întrupat pentru ziduri și 
betoane, ci pentru restaura-
rea firii umane distrusă de 
păcatul adamic. Dar asta nu 
interesează pe conducătorii 
Bisericii care se întrec în a 
raporta anual numărul de bi-
serici zidite și sfințite. Va veni 
însă și Ziua Judecății, când 
vom veni fiecare în fața Drep-
tului Judecător. Eu cu aceste 
hârtii, ierarhii cu tablourile 
votive din megalomanicile 
construcții. Vor fi de față și 
cei care au murit de foame 
și frig, uitați de Biserică prin 
orfelinate, aziluri de bătrâni, 
ospicii, spitale și mahalale. 
Deși forma acestei lucrări ar 
putea deranja anumite fețe 
bisericești, fondul nu este 
decât o simplă cronică a de-
părtării Bisericii de spiritul 
Evangheliei. A venit timpul să 
intrăm, din nou, în catacom-
be pentru că din creștinismul 
primelor secole nu a rămas 
nimic, iar viața noastră este 
o lungă ipocrizie, pe care o 
putem numi, fără să greșim, 
ortodoxie miorițică. 

[1] Ortodoxia miorițică 
este stadiul ultim al siluirii 
mesajului iubirii Fiului lui 
Dumnezeu, «Carele, pen-
tru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire, S-a po-
gorât din ceruri şi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt, şi din 
Maria Fecioara, şi S-a făcut 

om». Miorițismul este tem-
nița de veci a creștinismului 
nord-dunărean și cea mai 
mare ofensă pe care acest 
popor nefericit a adus-o 
Fiului lui Dumnezeu care 
«S-a răstignit pentru noi în 
zilele lui Ponţiu Pilat şi a pă-
timit şi S-a îngropat şi înviat 
a treia zi, după Scripturi». 
În miorițismul teologic va-
lahiot, Evanghelia a ajuns o 
unealtă în mâna unei caste 
de sorginte fanariotă, pen-
tru care drumul Golgotei nu 
a existat, iar Învierea nu-i 
decât o poveste sau prilej 
pentru pelerinaje la Locu-
rile Sfinte. Dacă mâine vom 
fi martorii Parusiei, ideolo-
gii academicieni ai acestei 
erezii eclesiologice Îl vor 
crucifica, din nou, pe Iisus 
Hristos, pentru că ei nu 
se mai recunosc în chipul 
Treimic al Fiului. «Marele 
Inchizitor» imaginat de F. 
Dostoievski se poate naște 
oricând în sânul atotsufici-
enței românismului. Între 
două sejururi la zarcă, Pe-
tre Pandrea scria profetic, 
pe la jumătatea anilor ‘50, 
că ieromonahul Ioan-Silviu 
Iovan de la Vladimirești va 
ajunge, într-o zi, Patriarhul 
României (Vezi Petre Pan-
drea, Memoriile mandari-
nului valah, Bucureşti, 2001; 
Id., Călugărul alb, Bucureşti, 
2003). Nu mult a lipsit ca, 
în primăvara lui 90, năuca 
societate civilă să-l așeze 
în locul fugitivului Teoctist 
Arăpaș pe fostul duhovnic 
al Vladimireștilor, caterisit 
de Sfântul Sinod, în 1956, 
pentru simplul motiv că 
nu se înhămase la căruța 
«Apostolatului social» a 
Patriarhului Justinian Ma-
rina, (Vezi Justinian Marina, 
Apostolat social, 12 volu-
me, Bucureşti, 1948-1976. 
O culegere de predici şi cu-
vântări despre adaptarea 
Bisericii la noul regim insta-
urat în România la 6 martie 
1945).  În schimb, profeția 
provocatoare a prea repe-
de uitatului ontolog de la 
Păltiniș a devenit, parado-
xal, realitate. «Dacă lumea 
de mâine nu va fi una de 
brute, va fi una de teologi» 
(Constantin Noica, Jurnal 
de idei, Bucureşti, 1990, p. 
119), scria musceleanul în 
carnetele sale, pe la sfârși-

tul anilor ’60. La începutul 
secolului al XXI-lea suntem 
deja o țară de foști activiști 
de partid deveniți teologi 
semidecoți, de intruși ob-
scuri, ajunși specialiști în 
cele sfinte, de agronomi cu 
studii la fără frecvență unși, 
peste noapte, slujitori ai Bi-
sericii. Manufacturile laico-
ecleziastice produc, de mai 
bine de un deceniu, cate-
heți idioți pe bandă rulantă 
și profesori de teologie atei. 
Chiriarhii cu seminarii și fa-
cultăți de teologie au din ce 
să trăiască și România are 
cei mai mulți teologi pe cap 
de locuitor. Nu înseamnă că 
poporul român este un po-
por religios, ori că românii 
au o dispoziție particulară 
pentru cele sfinte, deși Ro-
mânia are cele mai multe 
mănăstiri pe cap de locui-
tor din Europa, iar capita-
la României este unul din 
orașele cu cele mai multe 
biserici din lume. Suntem 
singurul popor fără eretici, 
cu cele mai puține mișcări 
sectare, unde mănăstirile 
ajunseseră, pe timpul co-
munismului, un fel de cea-
peuri, iar ignoranța a făcut 
să rămânem, de două mii 
de ani, în sosul căldicel al 
cazaniilor și în șoricăraia 
de la pangarul din prona-
osul bisericii. «Or, nu ştiu 
cum stau lucrurile cu reli-
giozitatea românească; ea 
nu mi-a produs o impresie 
adâncă. Cei mai înalţi pre-
laţi mi-au părut acolo nişte 
paradoxuri vii, în măsura 
în care lasă să li se vadă un 
exterior care, pentru mine, 
cel obişnuit cu Rusia, apare 
asociat indisolubil cu gravi-
tatea şi cu stricteţea, deşi în 
realitate ei sunt mai degra-
bă nişte abaţi ai secolului al 
XVIII-lea; despre unii dintre 
ei erau colportate cele mai 
galante aventuri, care abia 
dacă le dăunau reputaţiei», 
scria, între cele două răz-
boaie, Hermann Keyserling 
despre religiozitatea valahă 
și fețele noastre bisericești 
(Citat din ediţia româneas-
că, H. Keyserling, Analiza 
spectrală a Europei, tradu-
cere de Victor Durnea, Iaşi, 
1993, p. 280). Din nefericire, 
rândurile austriacului sunt 
dureros de actuale și ar tre-
bui să dea de gândit fana-
rioților îmbrăcați ca niște 
pașe de raiale turcești din 
«palatele brâncovenești».
                                  (va urma)

-
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PĂGÂNIZAREA CREŞTINISMULUI
ia. Discutînd în contextul subiectelor religioase 
trebuie să fim conștienți cu toții că avem o mare 
responsabilitate față de adevăr. Dacă este vor-
ba de cel istoric trebuie să-l cunoaștem și să ni-l 
asumăm. Iar dacă este vorba de Adevărul Etern 
și Transcendent, atunci trebuie să-L cunoaștem, 
să ni-L însușim și să-L trăim. Eclesiastul spune: 
ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor: 
Teme-te de Dumnezeu și  păzește poruncile Lui. 
Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumne-
zeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata 
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, 
fie bine, fie rău (Eclesiast 12:13-14).

Pentru cititorul onest și sincer doresc să pre-
cizez cîteva lucruri: Lucrarea este un atac la fal-
sitatea și minciuna ridicate la rang de adevăr și 
perpetuate apoi ca etalon al adevăratului creș-
tinism apostolic Totuși, lucrarea nu dorește să 
susțină ideea că toți slujitorii bisericilor tradi-
ționale și istorice sunt neapărat corupți, bețivi 
sau imorali, ci își propune o succintă dezvăluire 
a adevărului istoric și recunoașterea stării de 
fapt existente în societatea românească, fără de 
care nu poate exista o adevărată corectare și o 
reală reconciliere umană. Celor care se vor sim-
ți atacați și ofensați le dedic ultima frază a aces-
tui cuvînt înainte: A Lui să fie slava în Biserică.

Mitologie, religie, creştinism 
tradiţional şi creştinism apostolic

 A face pe scurt o distincție între cei patru 
termeni: mitologie, religie, creștinism tradițio-
nal și creștinism apostolic este un lucru necesar 
în contextul în care se situează tema abordată. 
Deși între cei patru termeni există o diferență 
semnificativă, ei au în comun același germen: 
toate sunt expresia convingerii, argumentate 
serios sau superstițios, a existenței divinității 
sau a Transcendentului; în concepția populară, 
a lumii de „dincolo”. Există o continuitate incon-
fundabilă între mitologie, oricare formă de re-
ligie și creștinismul tradițional privit ca religie. 
Cronologic vorbind, această continuitate este 
ruptă, doar atunci și atît, cînd vorbim de crești-
nismul apostolic, adică vreme de aproape două 
secole după ce Mîntuitorul Isus [Iesus] Cristos 
S-a înălțat la cer. După primele două secole, în 
care putem vorbi de creștinismul apostolic, s-a 
refăcut această continuitate prin mitologizarea 
creștinismuluiapostolic și transformarea aces-
tuia într-o religie prin nenumăratele „încrești-
nări”. În vreme ce religia și creștinismul tradi-
țional se bazează pe mit și mitologie, în ceea ce 

privește creștinismul apostolic, el nu are nimic 
comun cuacestea două. Există o gravă confuzie 
între religie și creștinismul apostolic. Crești-
nismul tradițional al zilelor noastre a devenit 
o religie după ce, cu binecuvîntarea preoțimii, 
s-au adoptat nenumărate mituri prin așa-zisa 
„încreștinare” (în fapt mitologizare) la crești-
nismul apostolic. În general vorbind, creștinis-
mul a ajuns în acest mod să fie numit impropriu 
o religie, dar în nici un caz nu trebuie confun-
dat creștinismul tradițional cu cel apostolic. În 
rîndurile următoare voi face, foarte pe scurt, o 
paralelă între mitologie, religie creștinism tra-
dițional și creștinism apostolic.

Mitologie

Există două sensuri ale mitologiei: Unul este 
dat de semantica cuvîntului, adică „științific”, 
iar al doilea este dat de folosința obișnuită a 
acestuia, deci „popular”. 

După semantică: cuvîntul, provenit din 
greacă, se compune din două cuvinte diferite: 
mi, thos, care înseamnă: poveste fabuloasă, 
legendă, basm, născocire despre zei și eroi 
legendari, despre originea universului sau chiar 
interpretări ale fenomenelor naturii, și logos, 
care înseamnă: cuvînt, știință. Prin urmare, 
mitologie înseamnă: știința care se ocupă cu 
studierea miturilor.

După întrebuinţare: Mitologia este un sis-
tem de legende, povestiri și basme specifice 
unei națiuni sau grupări etnice, care reflectă un 
întreg sistem de idei, concepții și credințe trans-
mise oral. 

Tot religie este și atunci când aceste practici 
aveau loc pe malul apei undeva departe, în pă-
duri sau la poalele munților. De multe ori, aceste 
ritualuri și practici se desfășurau la scara omu-
lui simplu și needucat, care nu avea acces la ma-
rile temple. Din acest motiv au fost întotdeauna 
incluse în mitologie, fără însă a se accentua fap-
tul că în esență era religia poporului din afara 
cetăților importante. Fie că ritualul se practica 
în cetate, fie că se practica în afara cetății sau 
în mijlocul oamenilor, dacă zeii și eroii mitici 
erau aceiași, avem de a face cu același lucru. 
Aceasta este de fapt mitologia: Religie populară 
precreștină păgînă și idolatră! Toate practicile 
specifice mitologiei și ritualul religiilor popula-
re precreștine s-au transmis verbal, pentru că 
posibilitatea scrierii era foarte mică. Am fi avut 
nenumărate cărți și scrieri „sacre”, cum sunt nu-
mite puținele care au fost găsite, și nu am mai fi 
vorbit de mitologie, ci despre religie.

Lumea secolului XXI tinde spre un sincretism 
religios care își propune să găsească o mediană 
între toate religiile, iar oamenii să se simtă îm-
pliniți religios sub umbrela unui universalism 
ale cărui fețe ascunse însă nu le percep. Noul 
sincretism religios modern este marcat de o 
multitudine de interese oculte, fără să mai țină 
seama de scopul lui Dumnezeu, și anume, acela 
ca oamenii să accepte revelația de Sine și să fie 
mîntuiți. Creștinismul tradițional și istoric se în-
scrie în aceeași traiectorie. Semantica unor cu-
vinte creștine simple, dar profunde, și practica 
credinței creștine apostolice s-au schimbat atît 
de mult, încît sensul real al acestora s-a pierdut 
în spatele diverselor interpretări sau explicații, 
mai mult sau mai puțin relevante, pline însă de 
o încărcătură „mistică” imposibil de pătruns 
pentru credinciosul simplu. A scrie despre su-
biecte religioase cu privire la care oameni seri-
oși, educați și sinceri, chiar dacă au păreri deo-
sebite, manifestă o reverență 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 înțe-
les greșit sau de a stîrni sentimente nepotrivite, 
cu duhul blîndeții caracteristic creștinismului 
adevărat. Acest lucru este însă greu de realizat, 
că ar exista neadevăruri afirmate, ci pentru că 
aduc atingere unor chestiuni intime ale sufletu-
lui uman. Deseori oamenii preferă să nu știe că 
unele lucruri care stau la baza vieții religioase 
sunt răstălmăcite (uneori intenționat) și greșit 
înțelese sau practicate. Recunoașterea acestui 
fapt ar genera schimbări majore în viața fiecăru- (va urma)

Autor: Cornel Filip



7                                                                                                                             REFORMA SPIRITUALĂ

Reimaginarea Bisericii
“O revoluție atât în teologie cât și în practica bi-

sericii este iminentă. Nenumărați creștini, inclu-
siv teologi, slujitori creștini și specialiști în viața 
bisericii, caută modalități originale de a reînnoi și 
reforma biserica. Alții au abandonat cu totul con-
ceptul tradițional de biserică. Aceștia din urmă 
au ajuns la concluzia că biserica instituțională de 
azi, așa cum o cunoaștem, este nu numai inefici-
entă, ci și lipsită de legitimitate biblică. Dina cest 
motiv, sentimentul lor este că ar fi o greșeală să 
se încerce o reînnoire sau o reformare a structu-
rii bisericești actuale, pentru că tocmai această 
structură este rădăcina problemei.” (p. 15)

“Vă rog rețineți că, atunci când folosesc terme-
nul “biserică instituțională”, nu mă refer la popo-
rul lui Dumnezeu. Vorbesc despre un sistem. “Bi-
serica instituțională” este un sistem – un mod de a 
face“biserică”. Nu este poporul care o alcătuiește. 
Această distincție este importantă și trebuie să 
țineți cont de ea când citiți această carte.” (p. 17)

3
“Am un vis, că într-o zi biserica lui Isus Hris-

tos se va ridica la înălțimea chemării ce i-a fost 
făcută de Dumnezeu și va începe să trăiască 
potrivit adevăratei semnificații a identității ei 
– ceea ce-și dorește cu pasiune Dumnezeul cel 
Atotputernic – aceea de logodnică a Împăratului 
împăraților.

Am un vis, că într-o zi Isus Hristos va fi iarăși 
Capul bisericii Sale. Și nu în retorică pioasă, ci 
în realitate. [...]

Am un vis, că centralitatea și supremația lui 
Isus Hristos va fi ținta, piatra de boltă și preo-
cuparea fiecărui creștin și a fiecărei biserici. Și 
preaiubitul popor al lui Dumnezeu nu va mai fi 
obsedat de lucruri religiose și spirituale până la 
punctul de dezbinare, ci că obsesia și preocupa-
rea lor va fi o persoană: Domnul Isus Hristos.

Am un vis, că nenumărate biserici vor fi 
transformate din organizații care funcționează 
după modelul unei societăți comerciale în fami-
lii spirituale – comunități centrate autentic în 
Hristos, în care membrii se cunosc îndeaproape 
unii pe alții, se iubesc necondiționat, suferă sin-
cer unii cu alții și se bucură la fel.” (p. 25)

4
“Toate formele de viață au un ADN – un cod 

genetic. ADN-ul dă fiecărei forme de viață o ex-
presie specifică. De exemplu, instrucțiunile de 
dezvoltare a trupului tău sunt codate în ADN-ul 
tău. ADN-ul tău determină în mare măsură tră-
săturile tale fizice și psihologice.

Dacă biserica este cu adevărat organică, în-
seamnă că și ea are un ADN – un ADN spiritual. 
Unde descoperim ADN-ul bisericii? Eu susțin 
că putem învăța foarte mult despre aceasta pri-
vind la Dumnezeu Însuși.

Noi creștinii suntem singurii care proclamăm un 
Dumnezeu triunic. După cum se afirmă în crezul ata-
nasian: “Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu 
și Duhul Sfânt este Dumnezeu, și totuși, nu sunt trei 
Dumnezei, ci un singur Dumnezeu.” Creștinismul 
clasic afirmă că Dumnezeu este o părtășie de trei 
persoane: Tatăl, Fiul și Duhul. Dumnezeirea este o 
Comunitate de trei, sau o “Trinitate”, cum o numesc 
teologii. Teologul Stanley Grenz scrie:

Natura triunică a lui Dumnezeu înseamnă că 

Dumnezeu este social sau relațional – Dumne-
zeu este “Trinitatea socială”. Și din acest motiv, 
putem spune că Dumnezeu este “comunitate”. 
Dumnezeu este comunitatea Tatălui, a Fiului și 
a Duhului, care se bucură de o părtășie veșnică 
și desăvârșită.

Ani la rând, am auzit învățături clare cu pri-
vire la doctrina Trinității, dar acestea nu aveau 
nicio aplicație practică în viața mea. Le găseam 
ca fiind abstracte și nepractice.

Mai târziu, am descoperit că înțelegerea 
activității din cadrul Dumnezeului triunic este 
cheia înțelegerii vieții creștine – inclusiv a vieții 
bisericii. După cum spune Eugene Peterson: 
“Trinitatea este cadrul comprehensiv și integrat 
pe care-l avem pentru a înțelege viața creștină 
și a aprticipa la aceasta.”

Și alți teologi sunt de aceeași părere. Cathe-
rine LaCunga spune: “Doctrina Trinității este, 
în ultimă instanță, o doctrină practică având 
consecințe radicale pentru viața creștină.”

În același ton scrie și Miroslav Volf: “Dumneze-
ul triunic stă la începutul și sfârșitul pelerinajului 
creștin și, de aceea, în centrul credinței creștine.”

Învățătura biblică despre Trinitate nu este o 
expunere despre caracterul abstract al lui Dum-
nezeu, ci o înfățișare a naturii Lui și a modului în 
care aceasta operează în comunitatea creștină. 
Prin urmare, această învățătură n-ar trebui con-
siderată un apendice al Evangheliei, ci mai de-
grabă ar trebui să modeleze viața creștină și să 
inspire practica bisericii.” (p. 30-31)

“Unii creștini încearcă să justifice o mulțime 
de practici bisericești nebiblice, spunând că bi-
serica e diferită în fiecare cultură și că se adap-
tează la lumea în care trăiește. Prin urmare, s-ar 
crede că Dumnezeu este de acord cu sistemul 
clerical, conducerea ierarhică, închinarea de tip 
performeri-spectatori, modelul liderului unic, 
conceptul de “mers la biserică” și cu o seamă 
de alte practici care au fost create în jurul seco-
lului al patrulea ca rezultat al împrumutului de 
astfel de elemente de către creștini din obiceiu-
rile greco-romane ale vremii aceleia.

Este însă biserica diferită în fiecare cultură? 
Și dacă este, înseamnă asta că suntem liberi să 
adoptăm în închinarea noastră orice practică 
ne place? Sau biserica s-a adaptat prea mult la 
cultura occidentală modernă, atât în teologir 
cât și în practica sa?

Vorbind despre problema contextualizării 
excesive, Richard Halverson scrie: “Când grecii 
au primit Evanghelia, au transformat-o într-o 
filozofie; când romanii au primit-o, au transfor-
mat-o într-o instituție; când europenii au pri-
mit-o, au transformat-o într-o cultură; și când 
aceeași Evanghelie au primit-o americanii, au 
transformat-o într-o afacere.”

Voi pune o întrebare, folosind cuvintele lui Pa-
vel: “Nu vă învață chiar și firea?” Noul Testament 
afirmă cu claritate că biserica este un organism, 
o entitate biologică (Ef. 2:15; Gal. 3:28; 1 Cor. 
10:32; Col. 3:11; 2 Cor. 5:17). Această entitate bi-
ologică se naște atunci când sămânța vie a Evan-
gheliei este plantată în inimile oamenilor cărora 
li se îngăduie să se adune în mod natural.

ADN-ul bisericii produce anumite trăsă-

turi identificabile. Câteva dintre acestea sunt 
experiența unei comuniuni autentice, o dra-
goste familială, un devotament al membrilor 
unii față de alții, centralitatea lui Isus Hristos, 
instinctul nativ de adunare fără niciun ritual, 
dorința înnăscută de a iniția relații profunde 
centrate în Hristos, impulsul lăuntric pentru 
o participare deschisă la întruniri și impulsul 
plin de dragoste de a-L mărturisi pe Isus Hris-
tos unei lumi pierdute.

Sămânța Evangheliei produce aceste trăsă-
turi particulare în mod natural, dar modul în 
care sunt acestea exprimate s-ar putea să difere 
ușor de la o cultură la alta. De exemplu, eu am 
plantat odată o biserică organică în Chile. Cânte-
cele pe care le cântau, felul în care interacționau 
unii cu alții, felul în care se așezau, felul în care 
se purtau cu copiii lor, toate acestea erau altfel 
decât în bisericile organice născute în Europa 
sau în Statele Unite.

Cu toate acestea, biserica despre care vor-
besc avea toate trăsăturile principale care sunt 
prezente în ADN-ul bisericii. Nici acea biserică 
și nici alta asemenea ei nu a produs vreodată 
un sistem clerical, un pastor unic, o structu-
ră de conducere ierarhică sau o ordine a în-
chinării care să-i transforme pe majoritatea 
participanților la adunare în spectatori pasivi.” 
(p. 40-41)

6
“Pentru creștini este ceva obișnuit să spună 

că “merg la biserică”. Prin asta ei se referă la 
participarea la un serviciu divin.

Este interesant însă că în Noul Testament nu 
apar nici “mersul la biserică” și nici “serviciul 
divin”. Amândouă aceste sintagme au apărut 
la mult timp după moartea apostolilor. Moti-
vul este simplu. Primii creștini nu aveau aceste 
concepte. Ei nu considerau biserica un loc în 
care te duci și nici întrunirile lor nu le conside-
rau “servicii divine”.” (p. 45)

În biserica primară, nici predica și nici predi-
catorul nu erau centrul atenției. Regula era parti-
ciparea întregii adunări. Întrunirea era nonlitur-
gică, nonrituală și nonsacrală. Nimic nu se făcea 
mecanic, ci totul venea din prezența vie a lui 
Hristos. Întrunirea reflecta spontaneitate și flexi-
bilitate, desfășurându-se într-o armosferă în care 
Duhul lui Dumnezeu deținea controlul în mod 
desăvârșit. Duhul Sfânt era liber să Se miște prin 
întreaga adunare și să atingă pe oricare membru 
al trupului, după cum voia (1 Cor. 14:26, 31). Și 
dacă I se îngăduia să conducă întreaga întrunire, 
totul se făcea în rânduială (1 Cor. 14:40).

Duhul Sfânt cârmuia adunarea într-o aseme-
nea manieră, încât dacă cineva primea un gând 
de la El pe când altcineva vorbea, primul era li-
ber să intervină în vorbirea celui de-al doilea (1 
Cor. 14:29-30). Prin urmare, întreruperile erau 
ceva obișnuit în adunare (1 Cor. 14:27-40). O 
astfel de adunare este de neînchipuit în bise-
rica instituțională de azi. (Imaginați-vă numai 
ce s-ar întâmpla dacă l-ați întrerupe pe pastor 
din predică, pentru a rosti în auzul bisericii un 
gând pe care l-ai primi de la Duhul.)

Nicăieri în Noul Testament nu găsim temei 
pentru o adunare de biserică dominată sau câr-
muită de un om. Nu găsim nici temei biblic pen-
tru adunări în centrul cărora se află amvonul și 
predicatorul.” (p. 49)

(va urma)
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Marele preot Isus
Oricine a văzut pe marele preot sau mai degrabă 

oricine i-a văzut veşmintele şi înţelege ce vor să spună 
ele despre Marele Preot ceresc - va încerca un senti-
ment de profundă recunoştinţă, pentru că poate trăi 

fericit, cu o încredere de nezdruncinat. 

EFODUL 
Mai întâi să privim la efod, veșmântul de deasupra 

al marelui preot. Încă odată observăm broderia din 
cele patru culori bine cunoscute. Dar notați: fire de aur 
au fost țesute prin ea (Exodul 39:3). Am văzut că aurul 
ne amintește gloria cerească. În adevăr, Domnul Isus 
este acum Marele nostru Preot în ceruri. 

El a fost pe pământ. El știe ce înseamnă să trăiești 
aici. El cunoaște dificultățile și durerile, ca nimeni al-
tul. Acum El poate avea toată înțelegerea pentru noi 
și chiar așa face. El este plin de înțelegere față de tine 
și față de mine. El vine în ajutorul alor Săi. El este un 
Mare Preot plin de milă (Evrei 4:15). 

PIETRELE DE PE UMERI 
Ce sunt aceste pietre de pe umărul drept și stâng 

al marelui preot? Ele sunt pietre prețioase. Șase nume 
sunt gravate pe fiecare piatră, în total douăsprezece, 
numărul semințiilor lui Israel. Întreaga națiune era 
purtată pe umerii marelui preot. 

Astăzi Domnul Isus poartă pe toți care sunt ai Săi, tot 
poporul lui Dumnezeu, pe umerii Săi puternici, întocmai 
cum un păstor bun își poartă mieii pe umeri, aducându-i 
acasă. 

PIEPTARUL 
Pieptarul era pătrat și de asemenea brodat cu aur. Pe 

el erau douăsprezece pietre prețioase diferite, scânte-
ietoare, așezate în aur, cu numele celor douăsprezece 
seminții gravate pe ele. Pietrele prețioase sunt tot ce 
poate pământul da mai frumos și deseori ele au o foar-
te mare valoare. Aici, fiecare nume este gravat pe câte 
o piatră prețioasă distinctă. Aici, ele diferă de cele de 
pe umeri. Acolo erau două pietre asemănătoare, dar 
aici sunt douăsprezece pietre diferite. Acolo simboli-
zau națiunea ca întreg; aici, fiecare nume este pe câte 
o piatră. 

Aceasta ne dă două motive ca să fim fericiți: Domnul 
Isus poartă Adunarea ca un tot (pe umeri); și El ne cu-
noaște pe fiecare în parte (pieptarul). Odată ce ai fost 
mântuit, numele îți este cunoscut în ceruri. Domnul Isus 
te socotește ca o piatră prețioasă. Valoarea aceasta n-o 
avem de la noi înșine, ci de la El. Și El te poartă pe inima 
Lui plină de dragoste. 

Nu aceeași situație este cu cei necredincioși. Așa 
cum ne prezintă Scriptura, numele lor nu sunt prețioa-
se pentru Dumnezeu. Gândiți-vă la bogatul din istoria 
pe care o avem în Luca 16. Numele lui nu este menți-
onat. Dar numele lui Lazăr este cunoscut; numele lui 
înseamnă „Dumnezeu este Ajutorul meu”. Pe pământ 
el a fost un necunoscut, dar în cer era bine cunoscut. 

Numele celor credincioși sunt gravate; ele nu pot fi 
șterse. Ele strălucesc în lumina cerului. Cu cât este mai 
multă lumină, cu atât strălucesc mai mult. Totul este 
har și totul este prin Marele Preot. Toți împreună pe 
umerii Săi - purtați de puterea Sa. Fiecare în parte pe 
inima Sa- purtați de dragostea Sa. 

Dumnezeul nostru, îţi cântăm 
că Marele nostru Preot 
Îţi aduce numele noastre, 
nu uită pe nici unul. 
Pentru noi poartă El mitra, 
pe care străluceşte „Sfinţenie”; 
pentru noi, hainele Lui sunt mai albe 
decât lumina nepătată a cerului 

De aceea, frați sfinți, părtași ai chemării cerești, priviți la Apostolul și Marele Pre-
ot al mărturiei noastre, Cristos (Evrei 3). El trăiește neîncetat ca să mijlocească pen-
tru noi. Un astfel de Mare Preot ne trebuie (Evrei 7). 

URIM ŞI TUMIM 
Pieptarul este de două ori îndoit. De ce? Pentru că ceva era ascuns înăuntru: Urim 

și Tumim erau acolo. Se poate ca și acestea să fi fost pietre prețioase; numele lor în-
seamnă: Lumini și Desăvârșiri. 

Când cineva trebuia să facă o hotărâre importantă, dar nu știa exact ce dorea 
Dumnezeu, se ducea la marele preot. Preotul era în stare să-i spună, cu ajutorul lui 
Urim și Tumim, care era voia lui Dumnezeu. Prin ele, Dumnezeu dădea un răspuns 
întrebării și omul primea lumină deplină cu privire la ce avea de făcut. (Se vede lu-
crul acesta în 1 Samuel 30:7,8; Numeri 27:21; Ezra 2:63 etc.) 

Poate cineva gândește: „Dacă am avea un mare preot care să ne arate calea în 
toate amănuntele!” Dar este exact ce avem, deși din fericire nu pe pământ, unde ar 
trebui să călătorim o bună distanță ca să primim ajutor. Marele nostru Preot este în 
ceruri și prin rugăciune avem o directă legătură cu El. 

Cu orice problemă ne putem apropia de Marele nostru Preot. El este acolo pentru 
noi. El trăiește pentru ai Săi. El nu ne lasă în nesiguranță. Noi putem să-I spunem toate 
și apoi trebuie să așteptăm liniștiți răspunsul Său. La timpul Său, El ne va arăta clar 
calea.
                                                                                                                           

MANTIA 
Mantia de sub efod era făcută în întregime din material albastru. Rodii în trei cu-

lori și clopoței de aur erau atașați de poale. Când ne gândim la mantie, îi recunoaș-
tem frumusețea. Clopoțeii dădeau un sunet; dar numai sunetul, numai cuvintele nu 
sunt de ajuns. De aceea era un clopoțel și imediat o rodie: tot atâtea roade cât și 
sunete, fapte și cuvinte. 

În Cristos vedem că lucrurile acestea sunt într-un echilibru perfect (Luca 24:19). 

TURBANUL 
Pe fruntea marelui preot, atașată de turbanul de in subțire tors, era placa de aur 

pe care se aflau gravate cuvintele: SFINŢENIE DOMNULUI
(va urma)


