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DUMITRU 
CORNILESCU

Dumitru Cornilescu s-a 
născut în anul 1891 în comu-
na Slasoma din judeţul Mehe-
dinţi. Tatăl lui era învăţător, 
dar bunicii lui, atât dinspre 
tată cât şi dinspre mamă, fu-
seseră preoţi. Dumitru a sim-
ţit şi el chemarea spre preoţie 
şi s-a dus să studieze teologia 
la Bucureşti.

Dumitru nu se mulţumea cu 
formele şi cu ritualurile. El voia 
să pătrundă mai adânc, în ade-
văratul înţeles al creştinismu-
lui. Directorul Seminarului Te-
ologic i-a văzut această dorinţă 
şi i-a dat un catalog de cărţi 
religioase din străinătate, su-
gerându-i să-şi comande acele 
cărţi şi să le citească. Prin aces-
tea a început adevărata forma-
re a lui Dumitru. Citind aceste 

cărţi, în engleză, franceză şi 
germană, el a constatat că toate 
vorbeau despre o viaţă creştină 
deosebită, cu totul diferită de 
viaţa religioasă pe care o vedea 
în ţara lui. În curând i-a venit 
ideea să traducă din aceste cărţi 
şi să publice din ele în revistele 
de pe atunci. Apoi a început să 
şi tipărească unele dintre aces-
te cărţi în întregime. Scriitorii 
care i-au căzut în mână şi din 
care a tradus se numeau: Frank 
Thomas, F. Bettex, R.A. Torrey, 
S.D. Gordon, J.H.M. Conkey, 
George Muller, C.H. Mackin-
tosh şi alţii.

În acei ani de studenţie la 
seminar, Dumitru Cornilescu 
s-a alăturat bisericii Sf. Ştefan, 
numită şi Cuibul cu Barză din 
Bucureşti, unde preot era Tu-

dor Popescu, un tânăr cu o ţi-
nută morală aleasă şi cu un ex-
celent dar de vorbitor. Predicile 
lui începuseră să atragă mulţi 
oameni, printre care şi o seamă 
de intelectuali din capitală.

Tudor Popescu l-a făcut pe 
Dumitru Cornilescu diacon al 
bisericii şi i-a dat posibilita-
tea să-şi distribuie tipăriturile 
în biserică. 

În cărţile pe care le citea cu 
aviditate şi pe care le traducea 
cu pasiune, Dumitru Corni-
lescu observa repetate referiri 
la Biblie. El însă încercase să 
citească Biblia în româneşte şi 
nu înţelesese nimic din ea. El 
nu ştia de ce străinilor le pla-
ce Biblia atât de mult. Treptat 
însă a ajuns să înţeleagă că 
problema nu era Biblia însăşi, 
ci modul în care era ea tradusă 
în româneşte. Şi, pentru un om 
pasionat de traduceri, gândul 
următor a venit în mod natu-
ral: să facă o nouă traducere a 
Bibliei în limba română mo-
dernă, o traducere într-un stil 
cursiv, pe înţelesul tuturor. Şi-a 
dat însă seama că o asemenea 
lucrare cere mulţi ani de lucru 
şi el nu vedea cum ar putea să 
se dăruiască ani de zile în ex-
clusivitate acestei lucrări.

Dumnezeu însă lucrează 
pe multe planuri deodată. În 
timpul acesta, o doamnă din 
înalta societate românească, 
prinţesa Raluca Calimachi, 
se afla în Elveţia cu soţul ei 
Cantacuzino Paşcani, care era 
preşedintele Camerei Conser-
vatoare a României din acea 
vreme. Frecventând cercuri 
religioase de la Geneva, prin-
ţesa a ajuns la o cunoaştere 
personală a Domnului Isus 
şi la o înţelegere a valorii pe 
care o are Biblia în viaţa unei 
naţiuni. Ea tocmai primise o 
moştenire substanţială de la 
mama ei, şi a decis să o chel-
tuiască pentru tipărirea Bibli-
ei în limba română. S-a întors 
la Bucureşti şi a intrat în dis-
cuţii cu câţiva prelaţi pentru 

realizarea proiectului. Unul 
dintre aceştia i-a explicat că 
traducerile Bibliei în limba 
română sunt toate prea fide-
le limbii slavone şi deci nu 

merită să fie retipărite. Ceea 
ce ar trebui făcut ar fi o nouă 
traducere, direct din ebraică 
şi din greacă, într-o limbă po-
pulară românească.

PREOTUL DUMITRU CORNILESCU
Prinţesa a pornit atunci în căutarea unui tânăr traducător 

şi... l-a găsit pe Dumitru Cornilescu. în 1916, Dumitru a ab-
solvit Seminarul şi a fost hirotonisit ca preot-călugăr la Huşi. 
Prin înţelegere între prinţesa Calimachi şi episcopul Nicodim, 
a doua zi după hirotonisire, Dumitru Cornilescu a plecat la co-
nacul prinţesei din satul Stăuceşti, judeţul Botoşani, şi a înce-
put să lucreze la traducerea Bibliei. După un lucru neîntrerupt 
de patru ani, Biblia era gata pentru tipărit. În anul 1920 a ti-
părit la Bucureşti „Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului 
David”, în editura Societatea Evanghelică Română, tipografia 
Gutenberg. În anul 1921 a tipărit Noul Testament şi, mai târ-
ziu în acelaşi an, întreaga Biblie, în aceeaşi editură.

Lucrând la traducerea Bibliei şi citind în paralel alte cărţi 
care-l ajutau să înţeleagă textul biblic, Dumitru Cornilescu a 
ajuns să înţeleagă cu adevărat lucrarea pe care a făcut-o Dum-
nezeu prin Fiul Său Isus Cristos, pentru mântuirea noastră, şi 
modul în care se poate obţine această mântuire.

Din fericire pentru noi, Dumitru Cornilescu a scris mai târ-
ziu o broşură în care a povestit modul în care a ajuns să vadă 
lumina adevărului dumnezeiesc. Vom reda acum în continua-
re, în întregime, această povestire.

+
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CUM M-AM ÎNTORS LA DUMNEZEU ŞI 
CUM AM SPUS ŞI ALTORA

Eram la seminar şi învăţam să mă fac preot. Nu ştiam 
ce înseamnă să ai un Mântuitor personal. Dar îl iubeam 
fără să-L cunosc.

Câteodată mă gândeam asupra slujbei mele din viitor, 
dar nu puteam vedea cam cum va fi. Într-o zi am primit 
de la directorul seminarului un catalog cu foarte multe 

cărţi religioase din străinătate. Am rămas uimit când am văzut atât de multe cărţi creştine, întrucât pe vremea aceea, la noi în ţară, erau foarte pu-
ţine. Am început să comand aceste cărţi şi să le citesc. Pe când le citeam, am văzut că toate vorbeau de o viaţă creştină deosebită, cu totul deosebită 

de viaţa religioasă de la noi. Mă înflăcăram tot mai mult de viaţa aceasta şi îmi ziceam 
mereu: „Asta are să fie slujba mea când mă voi face preot: să fac cunoscut poporului 
nostru această viaţă”. Dar cum?

Nu m-am mulţumit să aştept să mă fac preot. Am început încă din seminar să traduc 
câteva capitole din aceste cărţi, uneori chiar cărţi întregi, şi să le trimit aproape la toa-
te foile religioase din ţară. Mă aşteptam să văd viaţa despre care îmi vorbeau ele. Dar 
viaţa nu venea.

Când eram la Universitate, am început să tipăresc câteva din aceste capitole şi chiar 
cărţi şi tractate, din economiile mele, şi să le împart, cu banii pe care îi primeam ca pe-
dagog la seminar şi cântăreţ la biserică. Dar cu toată această lucrare, viaţa nu venea.

Mă miram şi ziceam: „Ciudat lucru! Sunt aceleaşi cărţi, aceleaşi gânduri: de ce nu 
vine aceeaşi viaţă despre care vorbesc ele?” Am început să mă gândesc mai temeinic şi 
să citesc cărţile cu mai multă luare aminte. Cu prilejul acesta am băgat de seamă că toa-
te cărţile vorbeau de o singură carte: Biblia. În ele se spunea că fiecare trebuie să aibă 
Biblia, s-o citească zilnic şi s-o trăiască. „Hm, îmi ziceam eu, iată un lucru pe care nici 
eu nu-l fac. Asta trebuie să fie pricina pentru care zăboveşte viaţa să vină.” Am început 
să citesc Biblia în fiecare zi, dar – după câteva zile – Biblia nu-mi mai plăcea. Aveam în-
aintea mea o traducere aşa de proastă că n-o puteam înţelege. Mă miram cum de putea 
cineva să laude Biblia aşa de mult, când eu nu găseam nimic de laudă în ea. Dar când 
am început s-o citesc într-o altă limbă, am înţeles-o şi mi-a plăcut.

„Hei, mi-am zis eu, dacă e ca poporul nostru să capete viaţa creştină din Biblie, tre-
buie să aibă o traducere pe care s-o înţeleagă. Dacă eu nu înţeleg traducerea de faţă, 
cum vor putea s-o înţeleagă ei?!” Atunci am început să mă gândesc să fac o altă tra-
ducere. Am început să traduc Evanghelia după Matei pentru mine. Dar greutatea era 
cu ce s-o tipăreşti? Nu puteam să mă gândesc să tipăresc Biblia cu economiile mele, 
fiindcă era prea mare. În acelaşi timp, tipăream mereu cărţulii. La urmă, am tipărit un 
calendar cu cugetări creştine pentru fiecare zi. Cineva a trimis acest calendar Prinţesei 
Calimachi la Geneva. I-a plăcut calendarul. Era ceva nou la noi în ţară. Dânsa mi-a scris 

apoi cu privire la el. Când a venit în ţară, m-a rugat să vin s-o văd. Am vorbit despre lucru. I-am spus că mă gândesc să fac o nouă traducere a Bibliei. 
„Tocmai ăsta e şi gândul meu,” mi-a răspuns dânsa. Avea o sumă de bani pe care o predase Domnului tocmai pentru acest scop: răspândirea Bibliei 
în ţară. Aşa că s-a bucurat când a văzut că eu sunt gata să fac o altă traducere. Acum tiparul era asigurat şi m-am pus pe lucru numaidecât.

La vârsta maturităţii

ÎNTOARCEREA MEA
Pe când lucram la tra-

ducerea Noului Testa-
ment, a trebuit să caut 
fiecare cuvânt în greceş-
te, într-un dicţionar, ca 
să-i văd înţelesul. Şi pe 
când făceam lucrul aces-
ta, m-am trezit că am cu 
totul alte păreri despre lu-
crurile cele mai obişnuite. 
De pildă, când am văzut 
că Biblia vorbeşte aşa de 
mult despre păcat, m-am 
gândit că păcatul trebuie 
să fie ceva grozav înain-
tea lui Dumnezeu, dacă El 
vorbeşte atât de mult des-
pre păcat.

Negreşit, totdeauna am 
crezut că păcatul e ceva 
foarte rău înaintea lui Dum-
nezeu, dar dacă m-ar fi 
întrebat cineva: ce este pă-
cat?, i-aş fi răspuns: „Dacă 
omori pe cineva, ai făcut un 
păcat.” – „Cine e un păcă-
tos?” – „Ucigaşul e un pă-
cătos, şi locul lui e la închi-
soare.” Dar când am citit că 
„oricine se mânie pe fratele 
său va cădea sub pedeapsa 
judecăţii” (Matei 5:22), am 
rămas uimit, fiindcă ştiam 

că oricine se mânie în fieca-
re zi. Dacă ai a face cu per-
soane supărăcioase, nu poţi 
altfel decât să te superi. Şi 
dacă oricine se supără, nu 
poate să fie aşa de grozav. 
Nu puteam să pricep stihul 
acesta, şi am trecut mai de-
parte.

Când am ajuns la stihul 
din epistola către Romani, 
care spune că: „Toţi au 
păcătuit,” nu m-am pu-
tut împăca cu el, fiindcă 
ziceam: „Eu cunosc foarte 
multe persoane cari n-au 
omorât niciodată pe ni-
meni şi nu sunt în închi-
soare. Nu pot pricepe de 
ce spune Biblia că toţi au 
păcătuit. Dacă nu cunosc 
pe alţii, mă cunosc măcar 
pe mine însumi. Eu n-am 
omorât pe nimeni, n-am 
fost în închisoare, aşa că 
nu pot spune că sunt un 
păcătos.” N-am putut în-
ţelege nici stihul acesta, 
l-am lăsat şi am trecut 

mai departe.
Când am ajuns la celă-

lalt stih: „Nu este niciun 
om neprihănit. Nu este 
niciun om care să facă bi-
nele”... m-am înfuriat pu-
ţin pe stihul acesta. „Asta 
n-o pot crede,” mi-am 
zis eu. Fiindcă eu cunosc 
multe persoane care au 
făcut multe lucruri bune. 
Şi dacă nu cunosc pe alţii, 
mă cunosc pe mine. Am 
făcut o mulţime de lucruri 
bune, împărţind cărţulii, 
dând ceva bani pentru 
Dumnezeu şi aşa mai de-
parte. Şi acum ce fac? Fac 
o foarte frumoasă lucrare: 
traduc Biblia în limba po-
porului meu. Ce vreţi mai 
mult? Dar atunci de ce 
spune Biblia că „nu e nici 
unul care să facă binele,” 
când eu văd că e măcar 
unul, şi acel unul... sunt 
eu însumi. N-am putut 
pricepe şi am mers mai 
departe. Când am venit (va urma)

la un alt stih din epistola 
către Romani care spunea 
că: „Plata păcatului este 
moartea,” am zâmbit şi 
am zis: „E cu neputinţă să 
crezi asemenea lucruri, fi-
indcă toată lumea moare: 
fie buni, fie răi. Ce fel de 
plată e aceea dacă fiecare 
o capătă?” Aşa că nici asta 
n-am înţeles-o şi am mers 
mai departe.

Când am ajuns la stihul 
din Apocalipsa 20:14, care 
vorbeşte despre a „doua 
moarte,” adică Iazul de 
foc, mi-am zis: „Asta-i 
moartea ca plată a păca-
tului. Dar asta-i grozav! 
Aş vrea să ştiu cine e aco-
lo în iazul de foc.” Şi când 
am văzut că în iazul de foc 
sunt ucigaşii (Apocalipsa 
20:8), mi-am zis: „Foarte 
bine, ucigaşii trebuie să fie 
acolo pentru că sunt mari 
păcătoşi.” Apoi am cerce-
tat mai de aproape tot sti-
hul, ca să văd cine mai e 

acolo. Şi, spre marea mea 
uimire, am descoperit că 
acolo sunt şi mincinoşii.

„Cum, mi-am zis eu: e 
minciuna un păcat aşa de 
mare ca să fie pedepsită cu 
aceeaşi pedeapsă ca uci-
gaşii? Doar fiecare spune 
minciuni în fiecare zi. Şi nu 
numai una, ci multe şi de 
felurite soiuri: minciuni de 
afaceri, minciuni de nevo-
ie, minciuni de linguşire, 
minciuni de politeţă, etc. Şi 
dacă e aşa, mi-aduc aminte 
că şi eu am spus o mulţime 
de minciuni în viaţa mea. 
De pildă când eşti acasă şi 
vine cineva să te vadă şi nu 
vrei să te vadă, spui că nu 
eşti acasă. Asta înseamnă 
o minciună. Aşa că acum 
m-am încredinţat de-a bi-
nelea că eram un păcătos. 
Dar nu numai un păcătos, 
ci un păcătos osândit, care 
mergeam spre iazul de foc. 
Atunci a început să-mi fie 
frică şi îmi ziceam mereu: 
„Nu vreau să mă duc acolo 
în ruptul capului.”
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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

Observaţi punctele pe care ni le prezintă Luca în ter-
meni clari: 

1. Simon era samaritean, nu iudeu – (Fapte 8:9). 
Amintiţi-vă că Biblia ne spune că mântuirea vine de la 
iudei – nu de la samariteni (Ioan 4:22).

2. Simon Magul a folosit într-o mare măsură puteri 
demonice pentru a face semne şi minuni (Fapte 8:9).

3. Întreaga populaţie a Samariei (atât cei mici, cât 
şi cei mari) îl ascultau cu luare aminte (vers. 10). Era 
considerat cel mai mare profet – toţi samaritenii CRE-
DEAU ÎN EL!

4. Samaritenii i se ÎNCHINAU ca fiind „Cel Mare” 
– un dumnezeu. „Omul acesta este puterea lui Dum-
nezeu care se numeşte Mare [adică cel Atotputernic]” 
(RSV, vers. 10). Imaginaţi-vă! Ei îl numeau dumnezeu 
în trup! 

Luca este de asemenea atent să ne informeze că Simon 
se stabilise serios în Samaria în rolul de „Cel Mare” şi îşi 
practicase puterile „multă vreme” (vers. 11).

1. Luca doreşte ca noi să înţelegem că el, în mod spe-
cial, a devenit creştin („Chiar Simon a crezut”) şi a fost 
botezat – adică, fizic, exterior, el „a intrat” în Biserica 
creştină (vers. 13).

2. Simon chiar a recunoscut că puterea lui Hristos 
era mai mare decât a lui dar dorea să fie asociat cu acel 
nume mare (vers. 13).

3. Simon, văzând potenţialul religiei creştine, a aş-
teptat până când autorităţile, Petru şi Ioan, au venit în 
Samaria şi atunci s-a oferit să le dea bani pentru a obţine 
apostolie în biserica creştină (vers. 18-21).

Ce ne spune Luca despre Simon Magul

Aceia care citesc su-
perficial acest pasaj din 
Scriptură ar putea rămâne 
cu noţiunea greşită că Si-
mon nu-şi dorea decât să 
cumpere Duhul Sfânt. Da, 
îşi dorea aceasta – dar in-
tenţia lui principală depă-
şea acest aspect. El urmă-
rea să devină APOSTOL.

Petru a înţeles imedi-
at intenţia lui şi i-a spus: 
„Tu n-ai nici PARTE, nici 
SORŢI în toată treaba 
aceasta” (vers. 21). Ade-
văraţii apostoli fuseseră 
aleşi după moartea lui 
Hristos pentru a lua PAR-
TE la apostolie prin trage-
re la SORŢI (Fapte 1:25, 
26). Petru îi spunea lui Si-
mon că nu putea cumpăra 
APOSTOLIA.

Luca arată că Simon 
dorea să fie unul dintre 
APOSTOLI – un om din 
vârful Bisericii creştine. 
Urmărea această slujbă. 
Până la urmă, Simon îşi 
imaginase că este pe de-
plin calificat pentru a fi 
APOSTOL, în special 

SIMON TÂNJEA DUPĂ SLUJBA DE APOSTOL
asupra samaritenilor, de-
oarece ei deja îl considerau 
cel mai mare lider religios 
al generaţiei lor. Totuşi, 
Petru l-a mustrat aspru.

1. Petru a înţeles că Si-
mon era „plin din fiere 
amară şi în lanţurile fără-
delegii” (vers. 23).

Notă: Acest verset a 
fost înţeles greşit deoare-
ce King James Version nu 
transmite forţa deplină a 
acuzaţiei lui Petru. Acest 
verset, atunci când este în-
ţeles în maniera în care a 
intenţionat Petru, este unul 
dintre cele mai importante 
din întreg capitolul. ESTE 
O PROFEŢIE! Petru ştia 
ce era în mintea acestui 
om şi ce urma el să devi-
nă. Acest lucru este arătat 
clar de Sir William Ram-
say în cartea lui, Pictures 
of the Apostolic Church, 
pag. 60. El spune: „Petru 
l-a mustrat cu termeni pu-
ternici şi PROFETICI. În 
traducerea obişnuită nu se 
observă PROFEŢIA: tex-
tul grecesc înseamnă ″tu 

eşti pentru fiere amară şi 
o legătură a fărădelegii,″- 
i.e., o cauză a amărăciunii 
şi corupţiei pentru alţii.”

Aceasta clarifică lucru-
rile. Petru rostea o profe-
ţie prin Duhul Sfânt. El 
spunea ce avea să devi-
nă acest Simon; Lange’s 
Commentary spune: „Cu-
vintele lui Petru înseam-
nă, literal: ‘Te consider un 
om a cărui influenţă VA FI 
ca a fierii amare [otrava] 
şi o legătură a nelegiuirii, 
sau, ca pe un om care a 
ajuns într-o astfel de sta-
re’” (vol. 9, pag. 148).

Simon nu numai că era, 
în vremea lui Petru, un 
mare antagonist faţă de 
Biserică, dar el urma să fie 
adversarul din viitor.

Această profeţie este 
CHEIA care deschide 
înţelegerii noastre ORI-
GINILE ereziilor menţi-
onate în epistolele către 
apostoli. Petru ştia bine că 
el nu se va pocăi. Versetul 
22 în original arată acest 
lucru.

  
Este de asemenea interesant de observat declaraţia lui Petru că Simon urma să 

devină „fiere amară.” În prezent este posibil ca oamenii să nu înţeleagă semnificaţia 
exactă a acestei expresii, dar niciun iudeu din primul secol nu era în necunoştinţă cu 
privire la semnificaţia ei.

Era o figură de stil adoptată din Vechiul Testament care se referea la trecerea la 
idoli şi la urâciunile păgânismului. Citiţi Deuteronomul 29:16-18 şi observaţi cât 
de clar este folosită această figură de stil. Când apostolul Petru i-a aplicat lui Simon 
Magul expresia „fiere amară,” el a vrut să spună că Simon va fi cel responsabil pentru 
introducerea învăţăturilor şi a idolilor păgâni în creştinism. Profeţia capătă un sens 
nou şi important atunci când înţelegem adevărata semnificaţie a profeţiei lui Petru.

Nu este de mirare că Iuda a spus mai târziu, vorbind chiar despre aceia care l-au 
urmat pe Simon Magul (şi chiar despre Simon): „Căci s-au strecurat printre voi unii 
oameni, SCRIŞI de mult pentru osânda aceasta” (vers. 4). Putem avea încredere că 
Petru şi-a dat seama că Satana urma să îl folosească pe acest Simon Magul ca MA-
RELE PROTAGONIST AL FALSULUI CREŞTINISM.

Istoria de mai târziu a lui Simon Magul arată că profeţia lui Petru s-a împlinit 
într-un mod remarcabil.

Simon Magul nu s-a pocăit
1. Chiar şi după mustrarea severă a lui Petru, Simon 

NU S-A POCĂIT! Iar Petru ştia că el nu se va pocăi!
Concluzie: Aceasta înseamnă că Simon credea că 

merită să fie apostol – dacă nu chiar liderul apos-
tolilor – în Biserica creştină. El a fost botezat, ceea 
ce, în sens fizic şi în ochii lumii, îl făcea „membru.” 
Este important să ne amintim că EL NU S-A POCĂ-
IT de această greşeală. Nu există nici cel mai mic 
indiciu că el ar fi renunţat să creadă că avea dreptul 
divin de a fi apostol.

El a continuat această greşeală în mod deliberat, 
împreună cu urmaşii lui – numindu-se „creştin”! Din 
cauza următoarelor acţiuni înşelătoare ale acestui aşa-
zis apostol, Luca a fost obligat să arate începutul său 
infam şi să descopere ce a profetizat Petru despre el.

Prin identificarea cu acest Simon a adevăratului 
început al marelui sistem bisericesc fals se deschide o 
nouă pistă de înţelegere a contrafacerii creştinismu-
lui care a început chiar în prima perioadă a Bisericii.

Ce a făcut Simon 
şi samaritenii au crezut?

Unul dintre cei mai mari istorici ai bisericii prima-
re a fost Harnack, care a scris o lucrare extensivă, în 
şapte volume, intitulată The History of Dogma (Is-
toria dogmei). Acest om este recunoscut drept una 
din autorităţile de vârf ale lumii la acest subiect.

El declară: „Cu mult timp înainte de apariţia creşti-
nismului, au avut loc combinaţii ale religiei în Siria şi 
Palestina, ÎN SPECIAL ÎN SAMARIA, într-atât încât 
filozofia religioasă ASIRIANĂ şi BABILONIANĂ.... 
cu interpretările ei variate, a pătruns până pe ţărmul 
de est al Mediteranei” (vol. 1, pag. 243, 244).

FIEREA AMARĂ– DEFINIRE

FAPTELE AP. CAP. 8: 9-24

(va urma)
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(va urma)

4. Gheara pisicii
“Gheara pisicii” era un instrument de tortura ce consta 

într-un maner lung care avea la capat ţepi de metal curbaţi 
astfel încât semănau cu ghearele unei pisici. Era folosită la 
jupuirea pielii şi a cărnii de pe os, din orice parte a corpului. 
Victima era dezbracată şi legată de un stâlp sau un suport 
pentru a nu scapă de tortură, după care începea procesul de 
mutilare în sine. În general era smulsă intâi pielea de la ex-
tremităţi, ca victima să sufere mai mult, după care urmau 
pieptul, spatele, gâtul şi faţa.

(continuare din nr. 1) 5. Jupuirea
O metodă similară de 

jupuire celei descrise mai 
sus este cea clasică, dacă se 
poate spune aşa - adică folo-
sindu-se cuţitul. 

Victimile erau legate şi 
întinse complet dezbracate 
pe o masă, iar cei care se 
ocupau de tortura le jupuiau 
piele cu ajutorul unui cuţit 
de dimensiuni reduse. Ca şi 
în cazul ghearei pisicii, pro-
cesul începea cu pielea de pe 
extremităţi (ca în imagine), 
însă în anumite cazuri se 
începea cu faţa, continuând 
în partea de jos a corpului, 
deşi majoritatea celor tortu-
rati mureau înainte să le fie 
jupuită pielea de la brâu.

6. Scaunul spaniol
Cea mai cunoscută variantă a acestui instrument de 

tortura este scaunul care era “căptuşit” cu ţepi de metal, 
în număr de 500-1500. Victima era legată de mâini, iar 
carnea îi era străpunsă de ţepi, ocazional fiind împinsă de 
cei care se ocupau de întregul proces. Celui torturat i se 
adăugau greutăţi pentru a intra mai mult în vârfurile ascu-
tiţe, sau i se puneau cărbuni încinşi dedesubt, asta pentru 
ca unele modele de scaune aveau şi găuri prin care trecea 
cu uşurinţă focul...

INCHIZIŢIA CATOLICĂ
7. “Sfarmă capete”

Conceptul era destul de 
simplu: capul victimei era 
prins în aparat, iar cel care se 
ocupa de procesul de tortura 
îi strângea capul înfiletând 
un singur şurub. Craniul 
condamnatului era strâns 
din ce în ce mai mult până 
când dintii erau sfărâmaţi 
de mandibula, iar mai apoi 
victima suferea de o moar-
te lenta în dureri groaznice, 
asta nu înainte ca ochii să îi 
iasă din orbite. Spărgătorul 
de capete era larg răspândit, 
fiind mai ales prezent în ar-
senalul Inchiziţiei.

8. Para durerii sau a 
angoasei

Instrumentul in forma 
de para era compus din 2, 3 
sau 4 “petale”. Tortura ince-
pea cu introducerea apara-
tului în orificiile victimelor 
- vaginul în cazul femeilor, 
anusul homosexualilor sau 
gura în cazul mincinoşilor 
şi celor care rosteau blasfe-
mii - după care petalale se 
distanţau şi se separau una 

de cealalta prin strângerea unui şurub. Rămânea la latitudinea “călăului” şi a mărturi-
sirilor victimei dacă se ajungea să rupă carnea celui condamnat sau să extindă Pară la 
maxim, mutilându-şi astfel victimele pentru totdeauna.
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ORTODOXIA MIORITICĂ-

Rotaţia cadrelor din con-
ducerea şi administraţia 
bisericească şi cele câteva 
nume de episcopi, numiţi 
în primăvara mineriadei 
iliesciene nu au schimbat 
cu nimic politica Bisericii 
Ortodoxe Române (BOR). 
Cumetreala vieţii biseri-
ceşti şi intransigenţa pe 
care le manifestă BOR-ul în 
raporturile cu celelalte cul-
te amintesc de românismul 
exclusivist al anilor ‘30. 

Dacă, atunci, Constantin 
Rădulescu-Motru, Nichifor 
Crainic, Nae Ionescu, Du-
mitru Stăniloae and co jus-
tificau, prin false silogisme, 
mioritismul ortodox, acum, 
după experienţa gherlelor 
anilor ’50, unde ortodocşi, 
catolici, greco-catolici, pro-
testanţi şi neoprotestanţi 
s-au împărtăşit din acelaşi 
potir, nu mai avem dreptul 
să vorbim de «ortodoxie şi 
românism». 

În plus, noi, ortodocşii, 
am fost temnicerii unor 
ierarhi greco-catolici, pe 
vremea când aceştia aveau 
domiciliu forţat în mănăs-
tirile ortodoxe de pe lângă 
Bucureşti et ailleurs. Nere-
trocedarea de către orto-
docşi a lăcaşurilor de cult 
şi a imobilelor greco-cato-
licilor, la peste un deceniu 
de la schimbarea regimu-
lui, este un act de o gravi-
tate extremă. Ultimul pro-
iect de Lege a Cultelor din 
2005, aflat încă pe site-ul 
Ministerului Culturii şi Cul-
telor, nesemnat de greco-
catolici, pe bună dreptate, 
adânceşte prăpastia dintre 
Bucureşti şi Blaj, iar mazi-
lirea greco-catolicilor, în 
1948, rămâne o pată nea-

gră pe obrazul BOR-ului, 
pe care, culmea iresponsa-
bilităţii, ortodoxia valahă 
nu şi-a asumat-o decât în 
parte. Ridicarea Mitropoli-
ei greco-catolice a Blajului 
la rangul de Arhiepiscopie 
Majoră în această primăva-
ră, echivalentul întrucâtva                                                    
a Patriarhiei Ortodoxe, a 
dat lovitura de graţie naţio-
nalismului ortodoxist.

[2] Exemplul clasic al 
mioriţismului valahiot, din 
prima parte a secolului tre-
cut, îl descoperim în toată 
splendoarea sa, din confrun-
tarea virtuală a opiniilor  a                                                                                                                
doi din gânditorii importanţi 
ai filosofiei româneşti inter-
belicoase, ambii constru-
ind la revista  «Gândirea»                                                                         
(1926-1944) acest monstru 
hidos care este mioriţismul. 

Primul este Lucian Bla-
ga, omul care a crescut cu 
laptele «Mioriţei», dar pe 
care l-a abandonat pentru 
schweitzerul helvet, lucru 
impardonabil în ochii emu-
lilor lui Nichifor Crainic. 
Din anii ‘40 şi până astăzi 
mioriţismul ortodox ţine 
astfel pe unul din cei mai 
importanţi filosofi români 
la Index. Celălalt este Nichi-
for Crainic, primul teolog 
care a adus pe lume mio-
riţismul, transformând te-
ologia, dintr-o ştiinţă a sa-
crului într-una a etnicului. 
Poetul «şesurilor natale» 
(Nichifor Crainic, Şesuri na-
tale, Craiova, 1916) a fost 
omul care a divinizat «Mio-
riţa», aducând gălbeaza oi-
ţei năzdrăvane în ortodoxia 
românească. Dumitru Stă-
niloae nu a făcut decât să 
preia zerul «Ortodoxiei şi 
Etnocraţiei» (Nichifor Crai-
nic, Ortodoxie şi Etnocra-
ţie, Bucureşti, 1938), să-l 
facă brânză şi să-l ridice la 
grad de caşcaval, sub titlul 
«Ortodoxie şi Românism» 
(Dumitru Stăniloae, Orto-
doxie şi Românism, Sibiu, 
1939). De mai bine de şap-
te decenii, Evanghelia este 
prizoniera mioriţismului şi 
în numele lui Iisus Hristos 
vorbesc toţi nebunii. Dar să 
revenim la cei doi filosofi 
care arată, prin propriile 

lor cuvinte, stadiul miori-
ţismului ortodox: Crainic – 
un mioriţism rupt definitiv 
de comuniunea cu Biserica 
Universală; Blaga – valahul 
care a schimbat telemeaua 
valahă cu brânza franţu-
zească. Deşi scria la «Gân-
direa» lui Crainic şi într-o 
oarecare măsură îl aprecia, 
Europa culturii lui Blaga nu 
era aceeaşi cu a ţăranului 
Ion Dobre. Într-o scrisoare 
din 22 nov. 1934, vorbind 
despre lucrarea sa, Eonul 
dogmatic (Lucian Blaga, 
Eonul dogmatic, Bucureşti, 
1931), Blaga îi scria lui 
Basile Munteanu: «E, după 
umila mea părere, întâia 
încercare originală româ-
nească de a depăşi filosofia 
curentă. Cred că ar interesa 
şi pe filosofii francezi. Şi, de 
aceea, m-am gândit la Dta, 
dacă nu cumva ai fi dispus 
să scrii un mic studiu în vreo 
revistă de filosofie parisiană. 
Pe cât se poate de rezuma-
tiv.» (Basile Munteanu, Co-
respondenţe, Ed. Ethos, ediţie 
îngrijită de Ioan Cuşa, Paris, 
1979, p. 170). Într-o scrisoa-
re din 23 iulie 1938 către 
acelaşi Basile Munteanu, 
Nichifor Crainic îi vorbeşte 
despre munca sa cotidiană 
la redactarea unui tratat de 
mistică ortodoxă, mărturi-
sindu-i speranţa că acesta 
va fi tradus. «(…) cred, când 
va apărea, va fi tradus şi în 
celelalte limbi coreligionare, 
adică balcanice.» (Op. cit., p. 
342). Blaga dorea să se mă-
soare cu filosofii parizieni, 
Crainic se gândea la teologii 
coreligionari din Balcani. Nu 
este o întâmplare dacă, la 
noi, sunt în vogă, după 1989, 
teologii fundamentalişti an-
tioccidentali sârbi şi greci. 
În afară de Stăniloae, tradus 
într-un anumit context, te-
ologii români nu s-au mă-
surat niciodată cu teologii 
occidentali şi nici nu au de 
gând să o facă, cel puţin pen-
tru acest început de secol. 
Dacă pentru Blaga, Europa 
era Parisul şi inteligentzia 
pariziană, pentru gruparea 
de la «Gândirea», Europa 
erau Balcanii, «Mica Antan-
tă». Ne traducem şi ne citim 

între noi. Europa acestora 
este spaţiul cuprins între 
Beograd, Bucureşti şi Ate-
na. Şi editurile de tendinţă 
sămănătoristo poporanistă                                                        
colportează din 1990 în-
coace această inteligentzia 
balcanică, triumfalist ortho-
doxă, deschis anti-occiden-
tală, pentru că în acest areal 
geografic tronează peste or-
todoxiile vecine tot un fel de 
mioriţism autohton.
[3] Privită din exterior, or-
todoxia mioriţică contem-
porană nu este prea diferi-
tă de ortodoxia veacurilor 
trecute. Aceleaşi odăjdii 
arhiereşti, acelaşi monoton 
timp aliturgic, un continuu 
dolce farniente, între Utre-
nie şi Mezonoptică. În liniş-
tea apăsătoare a Cazaniilor, 
creştinismul valahiot pare 
a trăi un fel de «viaţă fără 
de moarte», dând impre-
sia că la poalele Carpaţilor 
româneşti a fost descope-
rit leacul nemuririi. Religi-
ozitatea valahului este un 
soi de budism atemporal, 
unde timpul a avut şi mai 
are atâta răbdare. Religio-
zitatea mioriţică nu-i decât 
o proiectare sentimentală 
a naţionalismului, un fel de 
dedublare în plan metafizic 
a sentimentului naţional. 
Religiozitatea noastră este 
copia fidelă a valahismului 
nostru. Suntem religioşi în 
măsura în care suntem ro-
mâni. Sentimentul religios 
la români a fost, tot timpul, 
legat de sentimentul naţi-
onal. Românii n-au cunos-
cut magia occidentală, cu 
savantele sale evoluţii, nici 
ezoterismul oriental. La noi 
magia n-a depăşit stadiul 
mahalalei şi ea nu a urmă-
rit să transforme metalul 
în aur, ci a fost legată de 
banalele activităţi de zi cu 
zi ale ţăranului sau târgo-
veţului, departe de piatra 
filosofală. Ştefan Cel Mare 
n-a fost un sfânt, nici Ma-
tei Basarab ori Vasile Lupu. 
Numai moartea martirică 
îi justifică Brâncoveanului 
locul din calendar. Este sin-
gurul domnitor român care 
a mărturisit credinţa şi a 
primit moarte martirică. 

Constantin Brâncovea-
nu, cu toate păcatele sale, 
este sfântul care a redat po-
porului român demnitatea 
pierdută de conducătorii 
acestui neam. Mănăstirile 
ridicate de ei sunt capodo-
pere ale culturii religioase 
medievale din provinciile 
româneşti şi nu produse 
ale religiozităţii valahe. Ro-
mânul începutului de veac 
douăzeci şi unu, când vede 
aceste bijuterii arhitectoni-
ce îşi imaginează că în evul 
mediu românii nu făceau 
altceva decât să ridice mă-
năstiri. Cultura noastră me-
dievală este una monastică 
pentru că atât am putut. Oc-
cidentul descoperea lumea 
nouă, noi vegetam la umbra 
clopotniţelor şi ne cocoţam 
prin scorburi după miere. 
Când universităţile euro-
pene sărbătoreau jumăta-
te de mileniu de existenţă, 
noi inventasem pridvorul 
bisericii, unde taica popa 
învăţa pe clăcaşi buchia, cu 
Ceaslovul. Târziu au fost în-
fiinţate primele Academii 
domneşti (la Iaşi în 1642 
şi la Bucureşti în 1665) şi-
atunci cu dascăli străini şi-n 
limbi străine. La noi cultura 
şi civilizaţia au venit mult 
mai târziu şi nu-i de mira-
re că în România de astăzi 
omul de cultură este un 
«prost» care-şi pierde tim-
pul cu cărţile şi nu produce 
nimic. Cultura română laică 
a avut un Mihai Şora, un Pe-
tru Creţia, un I. D. Sârbu, un 
David Prodan. 

Ortodoxia mioritică n-a 
avut personalităţi de talia 
celor citaţi mai sus. Exista 
doar o «şcoală  Stăniloae» 
mai mult ca mentalitate de-
cât ca instituţie de ucenicie. 
Între «şcolile» vlădeanului 
Stăniloae şi a păltinişanu-
lui Noica, amândouă lovite 
de gălbeaza mioriţei, s-a 
impus, de departe, Rohia şi 
evreul Nicolae Steinhartd. 
Nu se putea da o lecţie 
mai măreaţă bizantinis-
mului valah, mioriţismului 
teologic postbizantin şi-o 
umilinţă mai cruntă pen-
tru nefericiţii apostoli ai 
românismului, decât lecţia 
de omenie a acestui evreu 
providenţial!

(va urma)
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PĂGÂNIZAREA CREŞTINISMULUI

(va urma)

 HINDUISMUL 
Este o religie politeistă din zilele noastre, recunoscută ca 

religie numai datorită numărului mare de oameni care au ade-
rat la el, dar în esenţă hinduismul este mult mai apropiat de 
mitologie datorită sutelor de zeităţi şi superstiţii populare.

În hinduism toate practicile, indiferent de numărul şi for-
ma lor, au ca scop final purificarea şi unirea cu Brahman.
Este greu să observi unele schimbări produse în scurgerea 
secolelor care să fi afectat prea mult hinduismul. Această-
situaţie s-a păstrat şi datorită faptului că progresul tehnic şi 
schimbările sociale sunt aproape inexistente la nivelul celor 
câteva mii de grupuri etnice şi triburi care trăiesc în India.

BUDISMUL 
Se regăseşte tot în Extremul Orient şi reuneşte elemen-

te filozofice hinduse, cu meditaţia transcendentală şi alte 
elemente mistice sau spiritiste cu scopul de a-1 conduce, 
în final, pe practicant în Nirvana, stadiul de unire cu „Ab-
solutul”. Buda a fost un căutător al adevărului, iar budismul 
este însumarea tuturor acelora care încearcă ajungerea la 
Dumnezeu, „Absolutul”, prin aceleaşi mijloace ca şi Buda.

ISLAMISMUL
Specific lumii arabe, este o religie monoteistă. Islamismul 

a apărut în secolul al Vll-lea şi este un sincretism religios re-
zultat din amestecul păgînismului oriental cu elemente iuda-
ice şi creştine, împletite cu noi „revelaţii” ale lui Mahomed.

IUDAISMUL 
Este religia monoteistă a poporului evreu. Diferenţa 

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

Fiecare conducător de stat a încercat să se identifice 
într-o formă sau alta cu divinitatea pentru a-şi asigura 
obedienţa maselor. Apariţia scrisului şi înlesnirea de a 
comunica între diversele grupuri etnice sau popoare la 
adăpostul unor graniţe a fost un catalizator al apariţiei 
sistemelor religioase. Acest element este foarte impor-
tant de reţinut în contextul temei abordate. Religiile mai 
importanteale lumii ar fi: 

Termenul de creştinism tradiţional şi istoric nu se 
referă la creştinismul apostolic, ci la acel creştinism 
pe care îl vedem în zilele noastre şi care este produsul 
sincretismului religios rezultat ca urmare a introduce-
rii de noi învăţături şi de nenumărate practici şi idei 
mitologice, sub denumirea de „tradiţie bisericească”.

 Prin urmare, creştinismul tradiţional şi istoric con-
stă în practicarea majorităţii ritualurilor şi obiceiurilor 
specifice mitologiei sau religiei, însă „încreştinate”.

Divinitatea este de această dată Dumnezeu! Creator 
şi susţinător al Universului. în cea mai simplă definire, 
creştinismul tradiţional şi istoric este efortul oameni-
lor de a ajunge la Dumnezeu prin intermediul practi-
cilor şi ritualurilor religioase de inspiraţie păgînă sau 
nu, dar cu terminologie creştină. Cum s-a ajuns aici? 
Cînd creştinismul şi-a pierdut dimensiunea apostolică 
şi a fost impus cu forţa diferitelor popoare sau grupuri 
etnice, fără ca oamenii să audă şi să înţeleagă mesa-
jul creştin al Mîntuitorului Isus Cristos, obiceiurile 
şi practicile religioase idolatre păgîne ale acestora au 
fost cosmetizate atît cît să poată fi „încreştinate” şi 
adoptate ca atare de către preoţi. 

Dacă înainte de creştinism multe practici şi ritua-
luri „mistice” transmise oral s-au numit mitologie sau 
religie, după „încreştinare”.Sub toiagul cîrmuitor al 
preoţilor aceleaşi practici au fost numite creştineşte 
„tradiţie bisericească”.

Se poate vorbi de metamorfoza mitologiei idolatre 
şi păgîne sau a religiei idolatre şi păgîne în Tradiţia bi-
sericească „creştină”. O suprapunere a creştinismului 
tradiţional şi istoric din diverse zone geografice, in-
cluse în sfera creştinismului tradiţional, cu mitologia 
populară sau religia precreştină a zonelor respective 
va scoate la iveală o compatibilitate aproape perfectă! 
Diverse rituri mitice se practică de atunci şi pînă în 
zilele noastre cu acelaşi scop: aprinderea focurilor de 
peste an pentru alungarea strigoilor; ungerea cu us-
turoi pentru a fi feriţi de vrăjitoare; facerea semnului 
crucii la intersecţii: aruncarea coroniţelor pe casă la 

Sînziene (Drăgaica); ritul 
urcării muntelui, care este 
o continuare a mitului an-
cestral al ascensiunii spre 
cer; ţinerea postului negru 
în Vinerea Mare, pentru a 
nu mai cunoaşte durerea 
de cap; ungerea cu leuş-
tean la Sfîntul Gheorghe 
a uşii grajdului şi a cote-
ţelor, precum şi punerea 
spinilor în ferestre împo-
triva strigoilor.

Tot în cinstea sfîntului 
se pun ramuri verzi de 
pom înfipte în brazde cu 
iarba verdela uşa casei, la 
poartă, la uşa grajdului şi, 
în fine, peste tot unde este 
vreo intrare, pentru a feri 
casa şi locurile de spirite-
le malefice, etc. Aceleaşi 
acţiuni, aceleaşi practici, 
aceleaşi ritualuri, doar nu-
mele lor s-a schimbat!

Nu mai spunem „mo-
şii de iarnă”, ci spunem 
„cei 40 de mucenici”; nu 
mai spunem legenda lui 
Apollo sau a „cavalerului 
Trac”, ci spunem„ Sfân-
tul Gheorghe”; nu mai 
spunem „Sîmedru”, ci 
spunem „Sf. Dimitrie”; 
nu mai spunem „Drăgai-
ca”, ci spunem „Naşterea 
Sfîntului loan Botezăto-
rul”, etc., în realitate des-
pre ce vorbim ? Nu despre 
mitologie şi despre religie 
precreştină păgînă „în-
creştinată”? 

Vorbind din punctul de 
vedere al unuia crescut şi 
educat în această religie 
creştină, etnologul Romu-
lus Vulcănescu spune: re-
ligia nu s-a putut debarasa 
cu toiul de rezidurile mi-
tologiei, cu care convieţu-
ieşte, sau a mitologiei pe 
care o recreează (!?), deşi 
o combate formal. 

De ce religia, creştinis-
mul tradiţional şi istoric 
nu s-a putut debarasa de 
rezidurile mitologiei?

Pentru că nu a existat o 
asumare a creştinismului.

MITOLOGIE, RELIGIE, 
CREŞTINISM TRADIŢIONAL 

ŞI APOSTOLIC
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Reimaginarea Bisericii

(va urma)

7
“Reforma a recuperat 

adevărul preoţiei tuturor 
credincioşilor, dar a eşu-
at în a reintegra practicile 
organice care întrupează 
această învăţătură. Concep-
tul reformat cu privire la 
preoţia tuturor credincioşi-
lor era de tip individualist, 
nu colectiv. Era un concept 
limitat la soteriologie (doc-
trina despre mântuire), fără 
să includă şi eclesiologia 
(doctrina despre biserică).

Reformatorii revendicau 
teritoriul preoţiei tuturor 
credincioşilor, dar au eşuat 
în ocuparea acestui terito-
riu. În biserica protestantă 
tipică, doctrina preoţiei tu-
turor credincioşilor nu este 
altceva mai mult decât un 
adevăr steril. O doctrină că-
reia i s-ar potrivi mai bine 
denumirea de doctrină a 
“preoţiei unor credincioşi”.

Într-adevăr, puţine lu-
cruri sunt mai favorabile 
culturii unei vieţi spirituale 
decât întrunirile de biserică 
deschise participării tutu-
ror, aşa cum sunt înfăţişate 
acestea în Noul Testament.

Dumnezeu a statornicit 
adunările cu participare 
deschisă ca o modalitate 
de manifestare a glorioa-
sei realităţi a exprimării 
lui Hristos printr-o preoţie 
care îi angajează pe toţi.

Autorul Epistolei către 
evrei demonstrează pe larg 
că participarea deschisă la 
viaţa trupului este vitală 
pentru creşterea spirituală 
a fiecărui membru. El ne în-
vaţă că sfătuirea reciprocă 
este antidotul divin pentru 
prevenirea apostaziei, ce-
rinţa divină care asigură 
perseverenţa şi mijlocul di-
vin pentru cultivarea unei 
vieţi spirituale individuale:

Luaţi seama, deci, fraţi-
lor, ca niciunul dintre voi să 
n-aibă o inimă rea şi necre-
dincioasă, care să- vă des-
partă de Dumnezeul cel viu. 
Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii 
în fiecare zi, câtă vreme se 
zice: “Astăzi” pentru ca nici 
unul din voi să nu se împie-
trească prin înşelăciunea 
păcatului. (Evrei 3:12-13)

Aici ni se spune că sfătui-
rea reciprocă este remediul 
pentru inima împietrită şi ne-
credincioasă şi pentru mintea 
înşelată. În aceeaşi manieră, 
Noul Testament prezintă sfă-

tuirea reciprocă drept măsu-
ra divină de siguranţă împo-
triva păcatului voit:

Să veghem unii asupra 
altora, ca să ne îndemnăm 
la dragoste şi la fapte bune 
Să nu părăsim adunarea 
noastră, cum au unii obicei; 
ci să ne îndemnăm unii pe 
alţii, şi cu atât mai mult, cu 
cât vedeţi că ziua se apro-
pie. Căci, dacă păcătuim cu 
voia… (Evrei 10:24-26)

Cu toate că, de obicei, 
mulţi clerici folosesc acest 
text pentru a sublinia im-
portanţa “mersului la bise-
rică”, ei ignoră într-o vese-
lie restul pasajului. Pasajul 
spune că sfătuirea reciprocă 
(şi nu ascultatea predicii de 
la amvon) este scopul prin-
cipal al întrunirii bisericii. şi 
tot sfătuirea reciprocă este 
inhibitorul rânduit de Dum-
nezeu pentru păcatul voit.

În opinia mea, noi igno-
răm învăţătura întreagă a 
acestui pasaj, spre propria 
noastră pierzare. Motivul 
este simplu: prosperitatea 
noastră spirituală depinde 
de întruniri ale comunită-
ţii de credincioşi care să 
se desfăşoare sub semnul 
funcţionării deschise a fie-
cărui membru spre folosul 
tuturor.” (p. 52-53)

8
“Este dincolo de orice 

controversă faptul că în 
viaţa bisericii primare Cina 
ocupa un loc special. Acest 
lucru este ilustrat de faptul 
că primii creştini luau Cina 
regulat. Biserica din Troa 
(Fapte 20:7) o lua săptămâ-
nal. Bisericile din Ierusalim 
şi cea din Corint o luau şi 
ele în mod regulat (Fapte 
2:43; 1 Corinteni 11:20-21, 
33). Domnul Însuşi a subli-
niat importanţa Cinei (Luca 
22:19-20).

Motivul pentru care Cina 
Domnului ocupa un loc atât 
de important în biserica pri-
mară este faptul că aceasta 
întrupa caracteristicile ma-
jore ale vieţii creştine.”
- Pâinea frântă
- Ospăţul Domnului
- O masă a Legământului
- Ospăşul nunţii care va să 
vină
- Cina Domnului transcen-
de timpul
- O umbră a Dumnezeului 
triunic

9
“În mod surprinzător, Bi-

blia nu defineşte biserica, ci o 
descrie prin câteva metafore.

Unul dintre motivele 
pentru care Noul testament 
ne oferă mai multe metafo-
re pentru a descrie biserica 
este acela că biserica este 
prea cuprinzătoare şi boga-
tă pentru a fi captată într-o 
singuă metaforă. Din ne-
fericire, în încercarea de a 
înţelege, ekklesia, noi avem 
tendinţa de a ne opri doar la 
una dintre aceste metafore.

A interpreta însă biserica 
prin prisma doar a unei sin-
gure metafore – fie aceasta 
metafora trupului, a oştirii, 
a miresei, a viei sau a cetăţii 
– înseamnă a pierde mesa-
jele conţinute de celelalte 
metafore. Rezultatul: con-
cepţia noastră despre bise-
rică va fi limitată, în cel mai 
bun caz, şi ciuntită, în cel 
mai rău caz.” (p. 86)

10
“Biserica ce ni se prezin-

tă în Scriptură este o fami-
lie iubitoare, nu o afacere. 
Este un organism viu, nu 
o organizaţie statică. Este 
expresia colectivă a lui Isus 
Hristos, nu o corporaţie re-
ligioasă. Este comunitatea 
Împăratului, nu o maşină-
rie ierarhică bine unsă.

Prin urmare, atunci când 
o biserică funcţionează po-
trivit cu natura ei, ea oferă:
- interdependenţă în loc de 
independenţă
- întregime în loc de frag-
mentare
- participare în loc de ur-
mărire pasivă
- conectare în loc de izolare
- solidaritate în loc de indi-
vidualism
- spontaneitate în loc de in-
stituţionalizare
- relaţii în loc de programe
- slujire în loc de dominare
- îmbogăţire în loc de inse-
curitate
- libertate în loc de înlănţuire
- comunitate în loc de cor-
poraţie
- ataşament în loc de deta-
şare
Potrivit terminologiei apos-
tolice, biserica este compu-
să din prunci, tineri, fraţi, 
surori, mame şi taţi – ter-
meni specifici familiei (1 
Cor. 4:15; 1 Tim. 5:1-2; Ia-
cov 2:15; 1 Ioan 2:13-14). 
(p. 96)

11
“Probabil vă întrebaţi 

dacă eu cred că denomi-

naţionalismul va dispă-
rea într-o zi şi creştinii de 
pretutindeni vor începe 
să exprime în mod practic 
unitatea lor în Hristos. Din 
nefericire, nu văd să vină o 
astfel de zi în timpul vieţii 
mele, dar sper că voi care 
citiţi această carte veţi apli-
ca mesajul ei în viaţa voas-
tră şi veţi acţiona ca atare.

Personal, n-am avut idee 
cât de puternică poate ajun-
ge unitatea creştină, decât 
după ce am ieşit din biserica 
instituţională. De atunci, am 
fost privilegiat să fac parte 
dintr-un număr de biserici 
organice care erau unite în 
jurul lui Hristos, exclusiv.

Imaginaţi-vă o biserică 
în care membrii sunt incre-
dibil de apropiaţi, dar, cu 
toate acestea, să nu fie prea 
interesaţi de afiliaţia politi-
că a celorlalţi. Imaginaţi-vă 
o biserică în care membrii 
nu cunosc concepţia celor-
lalţi despre răpire. Imagi-
naţi-vă o biserică în care 
membrii nu cunosc teoriile 
celorlalţi privind mileniul 
– şi realmente nu le pasă. 
Imaginaţi-vă o biserică ce 
are o singură preocupare, o 
singură obsesie, un singur 
scop şi un singur obiectiv 
grandios: să-L cunoască şi 
să-L iubească pe Domnul 
Isus Hristos.

Aceasta nu înseamnă 
că diferite alte subiecte nu 
sunt în afara perimetrului 
discuţiei, ci că acele subiec-
te nu vor deveni centrul de 
interes al bisericii şi nici nu 
vor constitui temei pentru 
dezbinarea poporului lui 
Dumnezeu.” (p. 112)

12
“De-a lungul anilor, nu 

puţini au fost cei care mă 
întrebau, “Frank, biserica 
nu prea contează, nu-i aşa? 
Viaţa creştină e cel mai im-
portant lucru; biserica e 
ceva secundar, nu-i aşa?”

Răspunsul meu la aceas-
tă întrebare era, “Biserica 
înseamnă foarte mult, pen-
tru că înseamnă foarte mult 
pentru Dumnezeu. şi n-ar 
trebui separată de viaţa creş-
tină”. Prin urmare, în spatele 
practicii bisericii stă un scop 
enorm, incredibil. Acest scop 
Pavel îl denumeşte „planul 
veşnic” (Ef. 3:11). [...]

Efeseni ne învaţă că sco-
pul lui Dumnezeu depăşeş-
te cu mult planul de răs-

cumpărare a omului. Încă 
din veşnicia trecută, Dum-
nezeu Tatăl căuta o mireasă 
şi un trup pentru Fiul Său, 
o casă şi o familie pentru 
Sine. Aceste patru imagini 
– mireasa, trupul, casa şi 
familia – alcătuiesc mărea-
ţa poveste a întregii Biblii. 
şi ele sunt ascunse adânc 
în inima lui Dumnezeu. Ele 
sunt marea Lui pasiune, 
scopul Său ultim şi intenţia 
Sa de căpătâi. Altfel spus, 
planul veşnic al lui Dum-
nezeu este învăluit intim în 
biserica Sa. [...]

De când sunt creştin, am 
făcut următoarea observaţie 
simplă: evanghelia noastră 
modernă este centrată pe 
nevoile omului. Ideea princi-
pală a acestei evanghelii este 
că Dumnezeu este binevoitor 
şi că are ca scop principal bi-
necuvântarea şi vindecarea 
unei lumi decăzute. Astfel, 
evanghelia noastră este cen-
trată pe mântuirea sufletului 
omului (vindecare) şi/sau pe 
mântuirea trupului (vinde-
carea bolnavilor, eliberarea 
captivilor, ajutorarea săraci-
lor, susţinerea celor oprimaţi 
etc.). Pe scurt, evanghelia 
predicată de obicei în zilele 
noastre este centrată pe om, 
focalizată pe nevoile omeni-
rii, fie acestea spirituale sau 
materiale.

Există însă un scop al lui 
Dumnezeu care Îl are în ve-
dere pe Dumnezeu. Acest 
scop se afla în Hristos încă 
înainte de căderea omului. 
Satisfacerea nevoilor ome-
neşti este un produs secun-
dar ce decurge automat din 
acest scop, nu este scopul 
principal. [...]

Contrar opiniei larg răs-
pândite, nu Evangheliile 
sunt punctul de început al 
credinţei creştine, şi nici 
Vechiul Testament. Atât 
Evangheliile cât şi Vechiul 
Testament ne redau partea 
de mijloc a relatării biblice. 
Efeseni, Coloseni şi Evan-
ghelia după Ioan sunt intro-
ducerea şi primele capitole 
ale relatării. Aceste scrieri 
ne dezvăluie un crâmpei 
din Hristos cel de dinainte 
de timp şi din misiunea Sa. 
Viaţa Sa pământească, aşa 
cum este ea relatată de Ma-
tei, Marcu şi Luca, trebuie 
înţeleasă pe acest fundal.” 
(p. 116-119).
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Marele preot Isus

(va urma)

1. CRISTOS A ÎMPLINIT TOATE CONDIŢIILE PE 
CARE TREBUIA SĂ LE AIBĂ UN MARE PREOT 

A. În legământul Vechiului Testament, erau aleşi 
pentru popor conducători religioşi numiţi preoţi, 
care împlineau rolul de mijlocitori între Dumnezeu 
şi oameni. La Evrei 5:1-4 ni se spune ce atribuţii avea 
un preot: 

(1) Era ales dintre oameni. 
(2) Era mijlocitor între om şi Dumnezeu. 
(3) Jertfea pe altar înaintea lui Dumnezeu daruri 

aduse de popor şi închinate Lui. 
(4) Aducea jertfe de animale pentru păcatele po-

porului. 
(5) Preotul fiind şi el un om şi inerent păcătos, 

trebuia să aducă jertfe atât pentru păcatele lui cât şi 
pentru păcatele poporului. 

(6) Dumnezeu alegea omul potrivit pentru o astfel 
de slujbă. 

(7) După legea Vechiului Testament, preoţii erau 
aleşi numai din seminţia lui Levi. 

B. Isus Cristos este Marele Preot care a deschis 
oamenilor calea spre Dumnezeu. El poate fi Marele 
nostru Preot pentru că: 

(1) A fost ales dintre oameni (Evrei 5:4-6). 
(2) El este mai mult decât un mijlocitor între Dum-

nezeu şi oameni. El este Marele Preot şi calea prin 
care omul ajunge la Dumnezeu. 

(3) Cristos S-a adus ca jertfă, o singură dată. El a 
fost o jertfă desăvârşită, odată pentru totdeauna, 
pentru păcatele lumii (Evrei 9:25-26). 

(4) Cristos a jertfit propriul Său sânge, nu sânge de 
animale, cum aduceau preoţii din poporul evreu. 

(5) Isus Cristos, ca Mare Preot pentru oameni, este 
sfânt şi fără păcat. El nu a păcătuit niciodată şi este 
cu totul despărţit de păcătoşi. Evrei 7:26: “Şi tocmai 
un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, 
fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai pe sus 
de ceruri”. De aceea a putut Isus să-Şi dăruiască viaţa 
ca jertfă pentru păcatele oamenilor. Nu şi pentru El, 
aşa cum erau obligaţi preoţii vechiului legământ, de-
oarece Isus era fără păcat. 

(6) Dumnezeu L-a ales pe Cristos Marele nostru 
Preot. Evrei 5:5,6: “Tot aşa şi Cristos, nu Şi-a luat sin-
gur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: 
“Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”. Şi cum zice 
iarăşi într-alt loc: “Tu eşti preot în veac, după rându-
iala lui Melhisedec”. (7) Isus, ca om, nu S-a născut din 
seminţia lui Levi, ci din seminţia lui Iuda. Preoţii din 

Un mare preot este acela care stă între Dumnezeu şi oameni şi se 
roagă pentru păcatele celor vinovaţi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că 
Cristos este Marele nostru Preot. La Evrei 5:6; 6:20; 7:17 este scris: “Fi-
indcă iată ce se zice despre El: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melhisedec”. “...a fost făcut Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhi-
sedec”. În Psalmul 110:4 “Domnul a jurat: Tu eşti Preot în veac, în felul 
lui Melhisedec”. 

seminţia lui Levi aduceau pentru păcatele poporului jertfe temporare, 
repetate, fiindcă şi ei erau muritori. Dumnezeu a făcut o altă alegere: a 
chemat pe Isus ca Mare Preot din altă seminţie, şi El S-a dăruit pe Sine 
Însuşi, odată pentru totdeauna, ca jertfă desăvârşită, veşnică, pentru 
păcatele întregii lumi. La Evrei 7:11-14 este scris: “Dacă desăvârşirea 
ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor - căci prin preoţia aceasta a 
primit poporul Legea - ce nevoie mai era să se ridice un alt preot “...
după rânduiala lui Melhisedec” şi nu după rânduiala lui Aaron? Pentru 
că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schim-
bare a Legii, în adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face 
parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci 
este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie despre care Mo-
ise n-a zis nimic cu privire la preoţie”. 

2. CRISTOS A ÎMPLINIT TOT CE ERA ATRIBUIT UNUI MARE PREOT 

A. În Vechiul Legământ, un preot oficia trei mari slujbe: 
(1) Jertfea animalele pe altar, ca dar de închinare al poporului. 
(2) Intra în Locul Sfânt, ca să Se roage pentru popor. Marele preot 

intra în Sfânta Sfintelor odată pe an, cu sângele unui animal jertfit, atât 
pentru păcatele lui ca mare preot, cât şi pentru păcatele întregului po-
por. 

(3) După ce aducea sângele în Sfânta Sfintelor, marele preot ieşea 
şi aducea mulţumiri şi rugăciuni lui Dumnezeu, ca binecuvântările să 
vină peste popor. 

B. Ca Mare Preot, Cristos a împlinit, în jertfa Sa, trei mari lucrări: 
(1) S-a dat pe Sine Însuşi ca jertfă pe altar. La Evrei 9:14 este scris: 

“Cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul cel veşnic, S-a 
adus pe Sine Însuşi ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curaţi cuge-
tul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!” 

(2) Cristos Se roagă acum lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru oa-
meni. La Romani 8:34 
este scris: “Cine va ri-
dica pâră împotriva 
aleşilor lui Dumne-
zeu? ...cine-i va osân-
di? Cristos a murit! Ba 
mai mult, El a şi înviat, 
stă la dreapta lui Dum-
nezeu şi mijloceşte 
pentru noi!” 

(3) Când Cristos va 
veni a doua oară pe 
pământ, va lua cu El 

pe toţi aceia care s-au încrezut în El. Evrei 9:28 “Tot aşa Cristos, după 
ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va 
arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor 
ce-L aşteaptă!” (1 Tesaloniceni 4:6; 1 Petru 1:5; Apocalipsa 20:4). 

La Evrei 4:15-16 este scris: “Căci nu avem un Mare Preot care să nu 
aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost 
ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar, cu deplină încrede-
re de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca 
să fim ajutaţi la vreme de nevoie”. 


