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„El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit 
pe Daniel din ghiarele leilor.” 

Daniel 6; 22. 27. 
 

 
 
 
 
 
Cuprins:  

  
 
 
 

Prefaţa Pagina  7 

Capitolul 1: Consideraţii generale Pagina  15 
Capitolul  2:  Argumente prezentate de Biblie care susţin teza că 
există o singură Biserică a lui Dumnezeu Pagina  57 
Capitolul 3: Biserica celor născuţi din Dumnezeu este Biserica 
celor născuţi din nou sau Biserica celor născuţi din Spirit,  
Biserica Spirituală Unică, Biserica celor înscrişi în Ceruri sau 
Biserica celor Aleşi  Pagina  87 

Capitolul 4: Consideraţii generale legate de persoana lui Isus 
Cristos  Pagina  123 

Capitolul 5: Câteva aspecte istorice legate de Creştinismul 
timpuriu (50-300 e.n)  Pagina  132 

Capitolul 6: Oficializarea şi institu ţionalizarea Bisericii 
Creştine şi formarea doctrinei oficiale (300-450 e. n.) Pagina  172 

Capitolul 7: Natura umană şi natură divină. Legătura 
personală cu Dumnezeu. Naşterea din nou sau renaşterea 
spiritual ă Pagina  189 
Capitolul 8: Bisericile corporatiste sunt  Bisericile institu ţionale,  
sau Bisericile confesionale, organizaţiile religioase creştine, 
corporaţiile bisericeşti, sau instituţiile bisericeşti. Pagina  213 
Capitolul 9: Raportul dintre membrii Bisericii  celor născuţi din 
Dumnezeu şi membrii Bisericilor corporatiste Pagina  244 

Capitolul 10: O prezentare generală în legătur ă cu învăţăturile 
Bisericii celor înscrişi în Ceruri şi cele ale Bisericilor 
corporatiste Pagina  253 

Capitolul 11: Reforma din interior Pagina  311 



 3 

       
 
 
 
      Conţinutul capitolelor 

 
Capitolul 1 
 
Consideraţii generale cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 

adevărurilor sale. 
Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea Bibliei 
Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu? 

  Despre necesitatea de a şti dacă numai apartenenţa la o anumită confesiune 
creştină, sau numai apartenenţa la anumite confesiuni creştine, asigură salvarea 
oferită de Creştinism 

     Considerente filozofice, istorice şi morale 
 
Capitolul 2 
 
Prezentarea şi discutarea argumentelor Biblice despre unicitatea Bisericii 
Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste au destinaţii diferite 
Semnul fiarei 666 
Un nou început pentru Mireasa Mielului. 
Concluzii asupra prezentului capitol 
 
Capitolul 3 
 
Ce este Biserica celor născuţi din Spirit şi de ce aceasta este adevărata 

Biserică a lui Dumnezeu? 
Despre învăţătura Bisericii celor înscrişi în Ceruri 
Libertatea fiecărui credincios de a formula propriul crez şi propriile doctrine 
Caracteristicile participării la Biserica celor născuţi din Spirit 
Despre predestinare şi înscrierea în cartea vieţii 
Câteva considerente cu caracter moral 
 
Capitolul 4 
 
Rădăcinile Bisericii Creştine se află în Persoana lui Isus Cristos 
Naşterea lui Isus Cristos şi semnificaţia acesteia pentru om 

Anexa 1: Citatele din carte în versiunea Ortodoxă a Biliei  Pagina 334 

Anexa 2: Bibliografie Pagina 375 



 4 

Posibile ne concordanţe istorice între fapte care sunt consemnate în istoria 
acelor vremuri şi în evanghelii 

Despre teologia prezentată de evanghelii 
Diverse modalităţi de a înţelege Persoana lui Isus Cristos 
 
Capitolul 5 
 
Consideraţii introductive pentru acest capitol 
Primele elemente de diviziune ale Bisericii 
Aspecte istorice care se referă la constituirea şi formarea, în prima fază, a 

Bisericii  
Prima etapă în organizarea şi structurarea comunităţilor creştine 
Apostolul Iacov este primul lider al Bisericii din Ierusalim 
Posibile rădăcini pentru apariţia autoritarismului în Biserică 
Teologia unităţii şi teologia ierarhiei   
Nu există ierarhie ci egalitate în trupul lui Cristos 
Alte aspecte istorice legate de Biserica Creştină, aflată la începuturile ei 
Despre modul cum au apărut episcopii, preoţii şi diaconii 
Identificarea adevăratei Biserici a lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa lui Ioan 
Alte documente importante legate de dezvoltarea Bisericii timpurii 
 
Capitolul 6 
 
Informaţii cu caracter istoric în legătură cu perioada care a precedat 

oficializarea Bisericii Creştine 
Câteva considerente legate de relativitatea soluţiilor oferite de Biserica 

instituţională, care soluţii însă au fost ridicate la rang de adevăruri indiscutabile 
 
Capitolul 7 
 
Referinţe Biblice cu privire la natura divină şi natura umană 
Despre raportul dintre natura divină şi natura umană 
Despre momentul când se dobândeşte calitatea de membru a Bisericii celor 

născuţi din Dumnnezeu 
Modalităţi prin care Dumnezeu vorbeşte direct fiecărui credincios 
Mântuirea prin dragoste 
 
Capitolul 8 
 
Ce sunt Bisericile corporatiste? 
Imaginea despre Dumnezeu pe care o creează Bisericile instituţionale 
Despre organizarea Bisericilor instituţionale 



 5 

Bisericile instituţionale şi judecăţile lor 
Bisericile instituţionale şi atitudinea lor morală în istorie 
Liderii Bisericilor instituţionale nu au competenţe speciale, atribuite de N.T. 
Care ar trebui să fie scopurile Bisericilor instituţionale? 
Două drumuri care se vor despărţi 
Cine este cel mai mare în Biserica lui Dumnezeu? 
Sunt Bisericile instituţionale calea către salvare? 
Bisericile instituţionale impun conţinutul credinţei 
De ce este important de cunoscut care este adevărata Biserică a lui 

Dumnezeu? 
Câteva considerente specifice 
 
Capitolul 9 
 
Consideraţii legate de componenţa Bisericilor corporatiste 
 Sunt bisericile corporatiste organizaţii divino-umane? 
Cum trebuie înţeles raportul dintre cele două entităţi, Biserica celor născuţi 

din Dumnezeu şi Bisericile corporatiste? 
 
Capitolul 10 
 
  
Despre modul în care sunt construite doctrinele Bisericilor instituţionale 

      Despre botezul în apă 
Rebotezarea cu botezul în apă este contrară învăţăturii Bibliei 

   Despre botezul cu Duhul Sfânt 
Căteva considerente legate de problema imaginilor şi statuilor, în Bisericile 

instituţionale 
Rolul femeilor în cadrul Creştinismului 
Despre problema autorităţii 
Despre sfinţenie şi locul ei în Bisericile instituţionale 
 
Capitolul 11 
 
Ce presupune reforma din interior? 
Reforma din interior şi viitorul 
O nouă atitudine faţă de ştiin ţele moderne 
Despre perspectivele Bisericilor instituţionale 
Cele două moduri opuse de înţelegere a Creştinismului 

 
 
 



 6 

 
 
                                              
 
 
 
Prefaţă 
 
 
 
Aş dori să dedic această lucrare tuturor celor care sunt interesaţi în a îşi aprofunda 

propria lor spiritualitate şi de asemenea acelora care îşi pun întrebări legitime pe fondul 
unui tot mai accentuat contrast dintre idealismul unor aspiraţii înalte şi materialismul 
unor interese ‚pământeşti’ ale diverselor structuri religioase instituţionalizate. Întrucât 
unele persoane au direct de suferit din acest coflinct, sunt adesea marginalizaţi, în mod 
abuziv, cartea aceasta este un omagiu adresat lor. Pe de altă parte, mă adresez celor care 
vor să reevalueze sincer viziunea lor despre spiritualitate şi să primească acest mesaj 
fără prejudecăţi, cu mintea deschisă şi nu doar să compare şi să stabilească în ce măsură 
cartea mea se potriveşte sau nu la ceea ce ei au fost învăţaţi deja să creadă. Doresc, de 
asemenea, ca acesta să fie un suport teoretic şi practic solid pentru toţi aceia care au 
înţeles că instituţiile bisericeşti au mari dificultăţi în ceea ce priveşte răspunsul lor la 
nevoile spirituale ale oamenilor şi doresc să afle mai multe despre cauzele acestei 
situaţii. În acelaşi timp această lucrare se adresează tuturor Creştinilor, indiferent de 
apartenenţa lor denominaţională, pentru a îi conştientiza asupra nevoi participării lor la 
realitatea spirituală a adevăratei Biserici a lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale. Creştinii 
sunt persoane născute de două ori, o dată din carne şi a doua oară din Spirit şi în felul 
acesta ei trăiesc în două lumi diferite, în acelaşi timp, în cea spirituală şi în cea 
materială, lumi care sunt conectate între ele, de asemenea, în şi prin intermediul 
persoanelor lor. Creştinii sunt astfel reprezentanţi ai omenirii chemaţi să aibă un contact 
direct cu dimensiunea infinită a realităţii şi să vorbească tuturor despre această 
descoperire. Deoarece persistă pe acest drum ei înşişi vor fi transformaţi pentru a putea 
fi pentru totdeauna o parte din această dimensiune.    

Sper ca această lucrare să reprezinte o punte de legătură cu spiritualitatea, pentru 
toţi cei care preţuiesc ştiinţele moderne şi care au fost sau sunt dezamăgiţi de bigotismul 
practicat de unele instituţii religioase creştine şi de obstinaţia cu care acestea se 
cramponează de interpretarea literală a miturilor şi alegoriilor. Acestea, din urmă, 
reprezintă un limbaj universal, folosit de toate religiile, prin care ele s-au străduit să îşi 
transmită mesajul lor, dar decodificarea acestui mesaj şi transcrierea lui, într-un limbaj 
modern, nu este deloc o greşeală. Limbajul alegoric ascunde nişte realităţi 
extraordinare, care conferă valoare Creştinismului, dar descifrarea conţinutului său ţine 
deopotrivă de resortul filozofiei, literaturii, ştiinţei şi culturii, în general. Cunoaşterea 
lui Dumnezeu nu se limitează numai la ceea ce ni s-a transmis prin naraţiunile conţinute 
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în V.T. sau N.T., ci implică şi cunoştinţele acumulate de umanitate, de-a lungul 
mileniilor. Fizica modernă şi astrofizica, împreună cu biologia şi alte ştiinţe, au deschise 
calea unei înţelegeri mult mai profunde a posibilităţii existenţei lui Dumnezeu şi 
neglijarea domeniului lor şi sublinierea exagerată, a mesajelor transmise în vechime, pe 
calea alegoriei, conţinute în nenumărate naraţiuni Biblice, cu sau fără caracter istoric, 
duce la confuzie în mintea acelora care vor să contribuie la dezvoltarea civilizaţiei 
umane, păstrându-şi în acelaşi timp convingerile creştine.  

Aceeaşi mentalitate înapoiată, care a condus la condamnarea nedreaptă a celor 
care au îndrăznit să îşi pună întrebări şi să caute răspunsuri oneste, conduce şi astăzi 
nenumărate Biserici confesionale, dar ea nu este specifică adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu. Creştinii, care pun în discuţie concepte osificate, sau doctrine fixe, care sunt 
contrazise chiar de către textele Bibliei, sau aceia care preţuiesc propria lor devenire 
spirituală şi doresc să aibă o credinţă proprie, salvatoare, sunt minimizaţi, încolonaţi şi 
de multe ori se încearcă reducerea lor la tăcere. Teama de raţiune a rămas la toţi aceia 
care se conduc după prejudecăţi şi învăţături rigide, care nu cunosc bine nici măcar 
textele Biblice şi care practică credinţa creştină din auzite.  Aceştia confundă litera cu 
spiritul şi se îndepărtează mult de intenţiile lui Isus Cristos pentru umanitate, inventând 
absurdităţi, care să justifice orice posibilitate, oricât de incoerentă, de dragul unei 
fixit ăţi, care pare să le asigure siguranţa minţii. Frica de a simţi şi a gândi este 
confundată cu respectul care se cuvine lui Dumnezeu şi panica în faţa noului îi face pe 
apostolii ignoranţei să devină şacali spirituali, gata să devoreze tot ceea ce nu 
corespunde cu ceea ce au fost inoculaţi să creadă. 

Creştinismul are valoare prin aceea că transcede teama viscerală şi ne scapă de 
non sens dar mai sunt încă mulţi funcţionari religioşi care folosesc frica drept 
instrument de manipulare. Credinţa creştină este o şcoală a responsabilităţii şi nu trebuie 
să fie un mijloc de mutilare a libertăţii de conştiinţă. Mântuirea este o vocaţie 
individuală şi îl ridică pe om la rangul de fiinţă evolutivă şi deci perfectibilă şi îl 
propulsează dincolo de marginile universului şi de începuturile sale.  

Vreau să mulţumesc, pe această cale, tuturor acelora care mi-au dat posibilitatea 
să văd, dincolo de micile lor intenţii, că Dumnezeu depăşeşte orice măsură şi 
prejudecată umană şi că pentru a îl putea cunoaşte, trebuie să stăm în faţa Lui, cu 
receptivitate şi demnitate. Dumnezeu nu doreşte să sublinieze limitarea noastră şi ne 
pregăteşte pentru marele salt în care vom vedea tot ceea ce există. Biserica lui este o 
realitate pură, formată din toţi cei care sunt înscrişi în cartea vieţii, încă de la 
întemeierea lumii şi care aşteaptă derularea istoriei umanităţii cu speranţă şi cu ştiinţa că 
îl vor vedea pe Isus Cristos în toată gloria Sa, pe care doreşte să o împartă cu cei Aleşi. 

Pentru cei care nu şi-au găsit un loc în nici o corporaţie bisericească, vreau să le 
transmit mesajul că aceasta este mai degrabă o veste bună deoarece căutarea lor va 
aduce roadele scontate. Numai cei ce caută au şansa să găsească ceea ce doresc şi ceea 
ce îi aşteaptă este Adevărul care va trăi în ei. Lucrare de faţă se adresează, în primul 
rând, tuturor acelora care au fost înscrişi în cartea vieţii de la întemeierea lumii şi sunt 
sigur că aceştia o vor înţelege şi îi vor vedea rostul. 
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Trebuie să explic pe scurt la ce se referă expresia „născut din Dumnezeu.” Născut 
din Dumnezeu înseamnă născut din nou, adică născut din Duh sau din Spirit şi Duhul 
Sfânt este Dumnezeu. Prin urmare, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu, oricine este 
născut din Duh, este născut din Dumnezeu. (Ioan 3: 6)    

Menţionez că am folosit pentru referinţe Biblia în traducerea Dumitru Cornilescu 
deoarece oferă o citire foarte apropiată de ceea modernă. Pe de altă parte, am considerat 
necesar să ofer cititorilor referinţe, care să îi conducă la reproducerea aceloraşi texte, 
citate în textul de bază, de data aceasta ca extrase din versiunea Ortodoxă a Bibliei.  
Dacă nu am putut face acelaşi lucru şi cu versiunea Bibliei, agreată de Biserica Romano 
Catolică, este pentru că spaţiul acestei lucrări nu ar permite acest lucru. Am folosit ca şi 
prescurtări: V.T., pentru Vechiul Testament şi N.T., pentru Noul Testament.  

 În ceea ce mă priveşte, am o situare echidistantă faţă de toate confesiunile 
creştine, nu sprijin şi nu critic pe nici una, în mod deosebit şi le agreez pe toate, în 
aceeaşi măsură. Mă interesează doar adevărul despre Biserica lui Dumnezeu şi am făcut 
tot ce mi-a stat în putinţă ca să nu mă abat de la el.  

Unii vor încerca să stabilească originile viziunii pe care o prezint în doctrina unei 
confesiuni creştine sau a alteia, în scopul de a denigra această lucrare, dar atunci când 
vor proceda în felul acesta vor greşi întrucât eu nu sunt tributar nici unei doctrine şi îmi 
bazez întreaga relatare pe următoarele elemente: Biblia V.T. şi N.T., istoria 
Creştinismului şi a societăţii în general, studiul comparat al teologiei, filozofia religiei, 
filozofia ştiinţei, filozofia generală şi istoria culturii umane.  

Există o tendinţă, pe care eu o consider negativă, în lumea Creştinismului şi 
anume aceea că un Creştin nu are nimic de făcut decât să creadă. Credinţa este esenţială 
şi fundamentală dar trebuie totuşi făcut ceva. Trebuie să colaborăm cu Dumnezeu în cea 
ce priveşte creşterea, evoluţia noastră spirituală. Trebuie să progresăm continu, din 
punct de vedere spiritual, să ajungem la „înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.” 
(Efeseni 4; 13) Mai întâi trebuie să fim născuţi din nou, adică din Dumnezeu, apoi să 
parcurgem şcoala dăruirii de sine şi a servirii celor din jurul nostru şi apoi să ajungem să 
fim gata chiar să murim pentru ceilalaţi, dacă este nevoie, căci numai prin aceasta se va 
cunoaşte că suntem Creştini. (Ioan 13; 34-35) Înainte însă să murim pentru ceilalţi am 
putea să învăţăm să trăim pentru ei şi poate în felul acesta nu ar mai fi nevoie să murim 
pentru nimeni. Dacă ni se par utopice aceste adevăruri atunci ar trebui să ştim că, cu 
aceaşi ocazie, am ajuns să considerăm Creştinismul o utopie. Dar Creştinismul nu este o 
utopie decât pentru cei care sunt sub influenţa exclusivă a firii lor pământeşti dar pentru 
cei chemaţi este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezezeu. (1 Corinteni 1; 24) Pentru că 
nu oricine se poate ridica, de unul singur, la nivelul unor idealuri înalte, uneori 
considerate utopice, avem nevoie de Dumnezeu să ne susţină pe acest drum, dar trebuie 
să ştim, mai întâi, că drumul există şi apoi să dorim, fiecare în mod personal, să mergem 
pe el. A ajunge la înălţimea idealului spiritual Creştin, acolo unde se află Isus Cristos, 
este posibil, dar nu fără El. 

Această carte este în primul rând despre faptul că expresiile „a merge la Biserică” 
sau „a venii de la Biserică” sunt lipsite de sens pentru un Creştin născut din nou 
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deoarece Biserica Spirituală Unică este tot timpul în interiorul celui regenerat spiritual, 
adică 24 de ore timp de şapte zile în fiecare săptămână şi în acest mod, toată viaţa sa pe 
pământ, începând cu momentul când Împărăţia lui Dumnezeu a intrat în interiorul lui 
sau al ei. Nu „mergem” la Biserică ci suntem, noi înşine o „piatră” spirituală din acel 
organism divin şi atunci când „mergem” sau „venim” de la Biserică de fapt intrăm, sau 
ieşim, din clădirile sponzorizate de instituţiile bisericeşti. Biserica este în noi, Biserica 
suntem noi, toţi cei care şi-au pus nădejdea în Dumnezeu şi care sunt cunoscuţi de El 
încă de la întemeierea lumii. 

În al doilea rând, această carte este despre faptul că transformarea Creştinismului 
într-un spectacol, într-un alt cadru de prezentare a spectaculosului, care să atragă lumea, 
cu orice preţ, este un fenomen falsificator. În contextul Creştinismului, dacă se întâmplă 
ceva, se întâmplă în interiorul fiinţelor umane, adânc în profunzimile conştiinţei, şi nu 
în primul rând pe scenă. A mărturisii despre ceea ce ni se întâmplă nouă, chiar în public, 
nu este un lucru rău, dar mai întâi trebuie să se întâmple transformarea radicală a 
naşterii din nou şi apoi să vorbim despre ea. Exegeza textelor Bibliei, la nivel de 
amatori, a dus astăzi credinţa creştină într-o degringoladă, aproape totală. Blamarea 
tradiţiilor mai vechi se face în numele altor tradiţii, mai noi, care însă nu sunt privite în 
mod autocritic şi din acest motiv nici măcar nu sunt recunoscute ca fiind tradiţii. 
Creştinismul nu este despre a merge în fiecare duminică, la sediul adunărilor creştine, 
îmbrăcaţi frumos şi cu o ‚mină’ de circumstanţă, adecvată momentului, adică a face 
actorie, ci acesta este o problemă de decizie individuală, de fiecare moment, în care 
conştiinţele şi sentimentele sunt puse în balanţă cu interesele practice, cotidiene, ale 
fiecăruia. Să recunoaştem, nu suntem întodeauna la înălţimea idealului creştin, în 
deciziile pe care le luăm, dar ne luptăm să fim, există o luptă interioară şi important este 
faptul că până la urmă, de cele mai multe ori, binele învinge. Lupta aceasta intimă şi 
bucuria de a vedea cum învinge spiritualitatea, sunt trăsăturile care conferă frumuseţe 
Creştinismului şi nicidecum stilul trimfalist, adoptat de ‚apostolii,’ mai noi ai credinţei 
creştine, care ‚strigă’ în gura mare, de la amvoane ca şi cum ei s-ar afla deja în cer şi 
noi, aceştia mai mici, suntem doar pe pămănt. În lupta dintre bine şi rău, care se poartă 
în noi înşine, îl avem aliat, de nădejde, pe Isus Cristos şi nu este nimic mai frumos decât 
să fi în aceaşi ‚tabără’ cu Dumnezeu atunci când înaintăm prin meandrele vieţii. 
Creştinismul este în primul rând o problemă de conştiinţă individuală şi nu de spectacol 
public şi din acest motiv cotragreutăţile lui sunt date, pe de o parte, de satisfacţii 
spirituale personale, iar pe de altă parte, de regrete şi ne mulţumiri, care cu timpul pot 
deveni „o vale a plângerii.” Creştinismul ne îndeamnă să luăm mereu viaţa de la 
început, chiar dacă am greşit, şi ne defineşte ca oameni prin speranţele noastre şi nu prin 
eşecurile noastre. Valoarea Creşinismului constă şi în aceea că ne îndeamnă să trăim în 
viitor, ceea ce ne scuteşte de a fi doborâţi de povara trecutului. Oamenii din jurul nostru 
arată cu degetul spre greşelile noastre, dar Dumnezeu arată către un viitor veşnic, pentru 
toţi aceea care ştiu să se ridice, atunci când cad şi care întind mâna către Cristos, pentru 
a fi traşi afară din zona disperării. Creştinismul nu este o întruchipare a trimfalismului, 
ci a luptei şi de aceea oamenii nu trebuiesc doborâţi, atunci când se clatină, în timpul 
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luptei lor, ci trebuiesc ajutaţi să învingă, vorbindu-le de Isus Cristos, care a biruit lumea. 
(Ioan 16; 33)  

În acelaşi timp, această carte explică nevoia unui element obligatoriu, în orice 
activitate umană. Este vorba despre un element raţional, analitic şi critic, fără de care 
nici credinţa creştină, la fel ca orice domeniu de existenţă umană, nu s-ar putea 
desfăşura în parametrii optimi. Credinţa creştină, trebuie înţeleasă de fiecare cu mintea 
sa şi nu este de ajuns să îi lăsam pe alţii, să gândească pentru noi, ce să credem noi. 
Miza este prea mare şi jucătorii nu sunt totdeauna cinstiţi sau pregătiţi la nivelul 
aşteptărilor. Nu lăsaţi mântuirea sufletelor voastre pe seama, sau în mâinile nici unui alt 
om. Citiţi studiaţi şi analizaţi, voi înşivă, este ceea ce vă propun să faceţi şi cu cartea 
aceasta. Se întâmplă ceva rău, în lumea Creştinismului şi voi vedeţi singuri lucrul 
acesta, dar nu întodeauna înţelegeţi limpede în ce constă răul. Prezenta lucrare explică 
multe din cauzele răului şi ar fi bine să le înţelegeţi şi dvs., mai bine. Vă rog să 
contrazice ceea ce am scris, dar cu minţile dvs., şi nu pentru că aşa v-a spus altcineva. 
Contraziceţi-mă dar cu argumente raţionale solide şi de asemenea desfăşuraţi propria 
dvs. argumentaţie, bazată pe un fundament mai adânc. O astfel de dezbatere a 
subiectului prezentat ar fi extrem de utilă pentru toată lumea. Am interpretat greşit vre-
un text Biblic? Arătaţi cum îl vedeţi dvs, că trebuie interpretat, pe baza unei foarte 
serioase documentări, aşa cum este şi aceea care stă la baza prezentei lucrări. Nu este de 
ajuns să spuneţi că această carte nu este ceea ce ştiţi deja de la liderii confesiunilor 
creştine, pe care la frecventaţi, ci analizaţi fiecare argument, în parte şi dacă vi se pare 
greşit prezentaţi argumentul dvs., bazat pe Biblie şi pe deducţiile dvs. Logice, care îl 
contrazice pe al meu. În ce grad îl contrazice? Aruncă îndoială asupra acestuia şi invită 
la o nouă examinare, sau îl desfiinţează, pur şi simplu şi pune la îndoială o întreagă zonă 
de analiză? Personal, nu am găsit nici un argument contrar la ceea ce este scris în 
această lucrare, dar încercaţi şi dvs. şi dacă veţi reuşi voi fi foarte mulţumit, deoarece 
aceasta va duce la progres spiritual.  

Argumentele critice, care ar putea să pună în discuţie, ceea ce am scris aici, le-am 
luat, cu atenţie, în considerare şi am răspuns la fiecare din ele. Unul dintre acestea ar fi: 
„Nu cumva această viziune îi izolează pe oameni unii de ceilalţi şi îi determină să aibă o 
credinţă exclusiv individuală, adică în inima lor, dar ne împărtăşită cu alţii?” Am arătat, 
ca şi răspuns la această posibilă critică, că fiecare din noi este dator să continue ceea ce 
a început şi să rămână în locul în care se află. Nimeni nu îl poate, sau nu o poate, însă 
obliga să meargă într-un loc sau altul, sau să rămână într-un loc sau altul. Este o decizie 
personală. Nu este nevoie să se schimbe de la o confesiune creştină la alta, ci este de 
ajuns să înţeleagă, dincolo de ceea ce i se spune de către liderii religioşi, care este 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi ce trebuie făcut, s-au primit, ca să aparţină de ea. 
Fie că suntem Creştini Ortodocşi, sau Romano Catolici, Greco Catolici, Protestanţi, 
Reformaţi, Baptişti, Penticostali, etc., trebuie să înţelegem că bucuria noastră vine 
atunci când avem garanţia că numele noastre sunt scrise în ceruri. (Luca 10; 20) Ar fi 
bine ca fiecare să aibă această garanţie, pentru că nu este de ajuns ca numele noastre să 
fie înscrise în registrele unei confesiuni creştine sau a alteia. O condiţie, fără de care nu 
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se poate, pentru a fi membrii în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, este aceea de a fi 
născuţi din nou, adică de a fi născuţi din Dumnezeu. Fie că suntem Creştini Ortodocşi, 
Romano-Catolici, Greco Catolici, Protetanţi, Reformaţi, Baptişti, Penticostali, etc, nu 
trebuie să trecem de la un cult la altul, pentru a fi mântuiţi, ci acolo unde ne aflăm, să 
primim naşterea din Spirit, pe care o săvârşeşte Dumnezeu asupra noastră. Apoi este 
bine ca fiecare să împărtăşească cu ceilalaţi credinţa sa şi puterea pe care a primit-o, de 
la Dumnezeu. Nu trebuie să devenim membrii ai cultului Penticostal, pentru a fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt şi în felul acesta să manifestăm darurile şi roadela Lui. 
‚Pocăinţa’ este pentru toţi Creştinii, indiferent de confesiunea creştină de care aparţin. 
Dacă există imperfecţiuni în modul în care practicăm credinţa creştină, în confesiunea 
creştină de care aparţinem, Dumnezeu însuşi ni le va arăta, în mod personal, atunci când 
El locuieşte în noi. În fine, apartenenţa de adevărata Biserică a lui Dumnezeu, 
presupune o legătură personală, spirituală a fiecărui membru, cu Isus Cristos şi numai 
legătura cu El este garanţia mântuirii noastre. Isus ne-a învăţat să cercetăm Scripturile, 
pentru că în ele putem găsi viaţa veşnică. (Ioan 5; 39) Numai că şi Scripturile trebuie să 
le cercetăm, în mod spiritual, adică prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, căci numai 
astfel la putem înţelege în acelaşi mod spiritual şi nu literal. În momentul în care cineva 
se atinge de Biblie cu intenţia sinceră de a o înţelege, în acel moment, Duhul Sfânt se 
atinge de mintea lui sau a ei şi luminează înţelesurile ei. Pe Isus ar trebui să îl asculte 
fiecare, căci El are cheile morţii şi ale ‚locuinţei’ morţii. (Apocalipsa lui Ioan 1; 18) 
Salvarea noastră vine de la Dumnezeu, în mod direct şi personal, şi nu de la oameni, nu 
de la preoţi şi nu de la pastori. Mântuirea noastră, a fiecăruia dintre noi, ne este oferită 
în mod individual, nu prin Biserică, aceasta din urmă, nu mântuieşte pe nimeni, ci doar 
îi adună pe toţi cei mântuiţi. Mai întâi suntem salvaţi şi apoi intrăm în adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu, deoarece acolo nu intră nimeni care nu este salvat. Sunt 
adevăruri clare, prezentate de Biblie, dar de la care oamenii au deviat mult, prin 
tradiţiile lor, mai vechi, sau mai noi. Ar trebui ca fiecare să îşi folosească mintea şi în 
probleme de credinţă şi să nu mai lase pe nimeni să îi manipuleze conştiinţa. Putem fi 
manevraţi spiritual numai atunci când nu gândim cu mintea noastră şi nu analizăm critic 
propria noastră credinţă. Atunci riscăm să devenim fanatici religioşi făcând lucruri pe 
care Dumnezeu nu ne cere să le facem, dar conducătorii religioşi ne manipulează să le 
săvărşim, în interesul lor şi al instituţiilor lor.  

Consider că oricine poate să supună la un test de concludenţă această lucrare. Un 
Creştin Neo-Protestant, de exemplu Baptist sau Penticostal, se poate întreba pe sine 
dacă, el sau ea, crede cu sinceritate că un Creştin Ortodox sau Romano-Catolic, etc., 
poate fi salvat în contextul propriei sale tradiţii creştine şi, în acelaşi timp, un Creştin 
Ortodox, sau Romano-Catolic se poate întreba pe sine dacă el crede că un Creştin care 
aparţine de o confesiune creştină Neo-Protestantă poate ajunge la mântuire în mediul 
spiritual, în care acesta, sau aceasta, practică credinţa sa. Dacă răspunsul este negativ şi 
este cel mai probabil să vină în acest mod, avem o mare problemă, care se poate numi 
fie intoleranţă religioasă fie diviziune ireconciliabilă, în interiorul Creştinismului. Cu 
alte cuvinte şi pe înţelesul tuturor, dacă un creştin, de exemplu un Creştin Baptist, crede 
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că un Creştin Ortodox nu are nici o şansă de a fi salvat, dacât dacă se botează din nou în 
apă, la maturitate, atunci intrăm în zona întunecată a delimitărilor ne spirituale, a 
doctrinelor care divizează corpul lui Cristos. Lămurirea unei astfel de dileme se poate 
face numai analizând bine ce se înţelege prin Biserica lui Dumnezeu şi cine sunt aceia 
care aparţin de ea. Lucrarea de faţă este o respingere angajată şi hotărătă a intoleranţei 
religioase, bazată pe Biblie, pe argumente de istorie şi cultură şi pe o definire mai 
precisă a ceea ce este Biserica lui Dumnezeu. Răspunsul meu la întrebarea de mai sus 
este unul pozitiv. Toţi Creştinii, indiferent de Biserica instituţională pe care o 
frecventează au, în egală măsură, şansa salvării, dar toţi trebuiesc, de asemenea în egală 
măsură, să treacă prin procesul naşterii din nou şi aceia, care se desăvărşesc în acest 
mod, intră în mod automat în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, adică Biserica 
Spirituală Unică.  

Nici o doctrină, a nici unei instituţii bisericeşti nu este perfectă, numai dragostea 
spirituală, pe care indivizii o pot trăi în interiorul fiinţelor lor, poate fi perfectă, atunci 
când, această dragoste este gata de jertfire după modelul lui Isus Cristos. Spiritualitatea, 
înălţimile la care aceasta îl ridică pe om, sunt procese specifice conştiinţei umane şi nu 
instituţiilor bisericeşti. Am subliniat relativitatea, în cunoaştere intelectuală, a oricăror 
doctrine creştine şi absurditatea pretenţiilor acestora de a îl defini pe Dumnezeu. Din 
acest motiv am criticat, în mod echidistant şi obiectiv, doctrinele celor mai răspăndite 
confesiuni creştine, care au, fiecare din ele, puncte luminoase dar şi pete întunecate. 
Toate nu sunt decât încercări imperfecte de a concepe infinitatea existenţei, în termeni 
de personalitate. Din cauză că au pierdut măsura şi pentru că au monopolizat acest 
domeniu, bazându-se pe mai puţina familiarizare, cu termenii folosiţi, a marii majorităţi 
a oamenilor, funcţionarii religioşi se prezintă pe ei înşişi ca fiind păstrătorii unor tezaure 
ascunse, cunoscute numai de ei. 

Intoleranţa religioasă este dată tocmai de absolutizarea unei versiuni sau a alteia, 
cu privire la interpretarea Bibliei sau la cunoaşterea lui Dumnezeu. Un singur lucru îl 
putem cunoaşte, în mod perfect, pe pămănt şi anume dragostea lui Cristos. De ce afirm 
aceasta? Pentru că aici pe pământ avem toate condiţiile să trecem prin experienţele prin 
care a trecut şi El, în existenţa Sa pământească, adică să trăim şi să murim pentru 
ceilalţi. În Ceruri nu cred că va trebui să ajungem să suferim pentru altcineva, din 
dragoste, deoarece acolo nu mai există forţele ostile ale acestui principiu. Cred că Isus a 
venit pe pământ deoarece numai aici putea să trăiască experienţa iubirii absolute şi 
aceasta şi explică întruparea lui Dumnezeu într-un corp omenesc. Isus a dorit să guste 
moartea pentru a înţelege dimensiunile sale tragice, dar a stabilit o relaţie şi o balanţă 
exactă între absurdul morţii şi valoarea universală a dragostei spirituale. Suntem 
mântuiţi prin dragoste şi nu prin doctrine şi aşa zişii justiţiari şi vânători de greşeli nu 
sunt altceva decât nişte ipocriţi care doresc să câştige putere asupra celorlalţi inventând 
noi mecanisme pe care ei să le controleze şi să le domine. Oricum specia umană a 
supravieţuit prin dragoste, până în momentul de faţă, prin naşterea de copii şi printr-un 
proiect al viitorului lor. Creştinismul însă ne pune în rând cu universul, cu concertul ne 
sfârşit al inteligenţelor din univers şi ne atrage atenţia că nu putem rămâne, în mod 
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viabil,  în acest cadru fără să acceptăm regula de bază, agape, dragostea de natură 
divină.                   

În opinia mea, această carte dă un răspus explicit la întrebarea „Care este 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu?,” dar revine desigur cititorilor să se pronunţe în 
acest sens. În acelaşi timp, atât cât mi-a permis spaţiul, la dispoziţia prezentului studiu, 
am explorat de asemenea răspunsul la o întrebare extrem de spinoasă şi dificil ă şi în 
acelaşi timp deosebit de importantă pentru a înţelege situaţia Creştinismului din 
momentul de faţă şi rădăcinile adânci ale acesteia. Apostolul Petru ne spune: „...cum v-a 
scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate 
epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de 
înţeles, pe care cei ne ştiutori  şi ne statornici le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte 
Scripturi, spre pierzarea lor.” (2 Petru 3; 15-16) Întrebarea este: „Care sunt acele 
Scripturi pe care unii le răstălmăcesc spre pieirea lor şi în ce constă modul greşit de 
interpretare care îi duce la această pieire?” Am formulat unele răspunsuri pentru această 
întrebare pe care o consider determinantă deoarece este vorba despre faptul pieirii 
unora, adică despre pierderea mântuirii lor. Apostolul Petru nu ne spune cât de mulţi 
sunt aceia care răstălmăcesc greşit scrierile apostolului Pavel, dar nimic nu ne lasă să 
credem că este vorba despre un fenomen periferic. În fapt, după părerea mea, 
interpretarea greşită a unora din scrierile apostolului Pavel a devenit un fenomen 
endemic, în sensul că are un caracter permanent. Pentru cine îşi face iluzii că este vorba 
despre un fenomen izolat şi deci ne important vestea prostă este că în realitate ne aflăm 
în prezenţa unei desfăşurări gigantice, care implică ne numărate instituţii bisericeşti şi 
un număr uriaş de oameni, care persistă cu bună credinţă în eroarea lor.  

Întrebarea care se va pune în mod legitim este următoarea: „Este această carte 
produsul unei noi revelaţii dată de Dumnezeu sau este doar o nouă înţelegere a ceea ce 
se ştia deja şi deci era deja revelat?” Răspunsul meu este simplu. Este vorba despre o 
nouă lumină în legătură cu ceea ce este deja revelat în Biblie. Este o sinteză a ceea ce ne 
învaţă istoria Creştinismului de 2000 de ani încoace şi este o concluzie la toate erorile şi 
eşecurile Creştinismului, câteodată atât de dramatic manifestate. Cartea este de 
asemenea o privire către viitor, în lumina Bibliei.  

 Undeva, pe ultima linie a acestei lucrări, doresc să las o punte de legătură cu 
cititorii acestui mesaj şi de aceea voi tipări o adresă de e-mail unde pot să fiu contactat. 
Aş fi foarte mulţumit dacă cei cărora li se adresează această prezentare îşi vor face 
timpul disponibil, pentru a îmi comunica părerile, despre cele pe care le-am adus în 
atenţia lor.  Mă voi strădui să răspund oricăror nelinişti pe care le-am provocat.    

 
                                                                                                        Autorul 
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    Capitolul 1 

 
 Consideraţii generale  

 
 
 
 
Consideraţii generale cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu şi a adevărurilor 

sale. 
Înainte să abordăm problema adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, se impun câteva 

consideraţii generale, legate de posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu, deoarece numai 
în felul acesta putem stabili valoarea fundamentelor de cunoaştere, pe care se bazează 
diferitele Biserici instituţionale. Personal, nu mă situez pe poziţii agnostice şi, dacă aş 
face-o, nu aş avea nici o bază biblică pentru agnosticism. După cum ştim cu toţii, 
agnosticismul este o concepţie, în care se susţine că Dumnezeu şi deci adevărul sau 
falsitatea afirmaţiilor, sau negaţiilor legate de El, nu pot fi cunoscute. Biblia însă ne 
spune că a îl cunoaşte pe Dumnezeu este chiar sensul profund al chemării creştine. „Şi 
viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe 
Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17: 3) 

A îl cunoaşte pe Dumnezeu nu înseamnă numai cunoaşterea Bibliei, ci 
înseamnă, în egală măsură, şi a cunoaşte, în adâncime, universul pe care El l-a creat şi 
acesta este obiectul de studiu al ştiinţelor naturii. 

 „Fiindc ă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-
a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică 
şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă 
la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţii.”  [(Romani 1: 19-20); ref. 1 
în Biblia Ortodoxă] 

Cum l-am putea cunoaşte pe Dumnezeu, dacă nu am cunoaşte obiectul creaţiei 
sale şi cum am putea cunoaşte acest obiect, fără să îl studiem sistematic, prin 
intermediul ştiinţelor moderne? În Biblie, Dumnezeu apare ca o forţă creatoare, dar nu 
ni se oferă amănunte asupra creaţiei, ci doar generalităţi; nu avem o diagramă completă, 
în legătură cu extraordinara complexitate a apariţiei universului, sau poate 
multiversului. Pentru a ne face o părere despre ceea ce înseamnă cu adevărat 
Dumnezeu, trebuie să privim la inimaginabila desfăşurare şi la diversitatea a ceea ce ne 
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înconjoară şi de asemenea la dimensiunile uriaşe ale universului, în care ocupăm, ca 
specie, doar un foarte minuscul colţişor. Nu este de ajuns să privim doar la ceea ce 
Bisericile instituţionale ne arată şi ne dă voie să vedem. Ochii noştri trebuie să încerce 
să se adapteze la miracolul ne mărginiri şi nu avem nevoie pentru aceasta de ochelarii 
„cu dioptrii,” care ne sunt prescrişi de cei care nu vor să vadă. Da, suntem în plină 
aventură a cunoaşteri şi acesta este farmecul vieţii de acum şi sensul vieţii veşnice. 
‚Frânele’ instituţiilor bisericeşti sunt concepute să ne ţină pe loc dar universul ne 
cheamă şi personal consider că aceasta este chemarea lui Dumnezeu, prin care ne arată 
cine suntem şi unde ne este locul, adică fiinţe cu vocaţie universală. A cerceta mediul 
înconjurător şi apoi universul înconjurător nu este o „înclinaţie satanică,” aşa cum au 
sugerat, mai direct în trecut şi mult mai voalat în prezent, unele instituţii bisericeşti, este 
vocaţia universală a omului, a cărui casă nu este doar pământul dar şi universul şi 
bineînţeles infinitatea existenţei. Dumnezeu este dincolo de Big-bang şi pentru că nu 
putem ajunge singuri la El ne ajută prin revelaţie şi ne întinde ‚mâna’ pentru a ne 
conduce către Sine. Totuşi chemarea infinitului există dintodeauna pentru om şi aceasta 
este o chemare implicită pe care Dumnezeu ne-o face prin tot ceea ce a creat. 
Dumnezeu se revelează minţii prin natură şi se revelează spiritului şi sensibilităţi umane 
prin Isus Cristos. Cunoaşterea ştiinţifică este o cunoaştere a revelaţiei lui Dumnezeu, 
pentru că atunci când cunoaştem cosmosul ne apropiem de Cel care se află în spatele a 
tot ceea ce există. Cu cât ne apropiem mai mult cu atât ne dăm seama mai bine despre 
dimensiunile sale ne quantificabile şi ne convingem mai mult despre faptul că 
Dumnezeu este o posibilitate raţională. În mod intutitiv filozofii Greciei antice au 
afirmat că trăim într-un cosmos viu şi acelaşi lucru ne spune şi credinţa creştină. Nu se 
reduce totul la energie, materie şi informaţie, în cosmos mai există Cineva, care este 
asemănător cu omul, fiindcă omul îi este chip şi asemănare şi care face din cosmos o 
realitate vie, spirituală. În căutarea lui Dumnezeu se îndreaptă orice demers uman de 
cunoaştere, deoarece speranţa noastră este faptul că la capătul drumului ne vom regăsi 
pe noi înşine, într-o altă formă, ne muritoare. Eforturile uriaşe îndreptate către 
cunoaşterea universului sunt justificate de o speranţă ascunsă, a fiecăruia, de a îşi regăsi 
originile şi sensul.                  

 Într-o perspectivă kantiană, ceea ce putem cunoaşte, sunt fenomenele date ca 
obiecte ale simţurilor dar nu „lucrurile în sine.” În viziunea lui Hegel, spiritul nu este 
mai mare decât manifestarea forţei lui şi acesta parcurge toate etapele necesare propriei 
lui realizări, inclusiv cea religioasă. Acestea sunt dezvoltări filozofice valoroase dar se 
referă numai la cunoaşterea umană, aşa cum este dată prin experienţa noastră senzorială. 
Pe lângă aceasta, însă, există şi revelaţia creştină. Aceasta este un mod special de 
cunoaştere, în care ceea ce nu se poate cunoaşte, pe calea demersului ştiinţelor naturii 
sau al metafizicii, din cauza limitelor actuale, sau prin simplă experienţă senzorială, ni 
se poate face cunoscut pe o cale mult mai directă, extra senzorială. Orice tip de 
cunoaştere umană, posibil de a fi analizat în mod ştiinţific, are la bază o percepţie, 
formată cu ajutorul simţurilor, dar revelaţia nu se adresează simţurilor, ci mai degrabă 
minţii, în mod direct. „Ochii minţii” sunt „organele de simţ” pentru revelaţie, dar ei nu 
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sunt catalogaţi printre cele cinci simţuri ale omului. Această revelaţie nu este o 
cunoaştere de tip platonic, adică acea cunoaştere intelectuală, pură, singura adevărată, 
care ar permite accesul la Idei, şi care, în această concepţie, sunt considerate prototipul 
realităţii.  

Nu îl putem cunoaşte pe Dumnezeu direct, până când nu ne cunoaşte El pe noi şi 
nu ni se dezvăluie din sferele, la care nu putem ajunge singuri. În acest sens, este util a 
se vedea textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 44. Să nu uităm că 
Dumnezeu este un Subiect, o Persoană şi niciodată doar un obiect al cunoaşterii. Un 
subiect are voinţă şi se poate lăsa cunoscut sau nu, în funcţie de alegerea să. Dumnezeu 
se revelează şi se ascunde în acelaşi timp. El nu se străduieşte, nu face eforturi, pentru a 
se face cunoscut umanităţii în ansamblul ei, mai mult decât a făcut-o prin Isus Cristos. 
Ar putea, ca printr-o simplă apariţie clară în faţa întregii umanităţi, să pună punct, o dată 
pentru totdeauna, chestiunilor legate de existenţa Lui. Va face acest lucru numai la 
sfârşitul istoriei, când credinţa îşi va fi epuizat tot potenţialul său. Dumnezeu se ascunde 
şi se face cunoscut prin intermediul unui limbaj alegoric. Isus Cristos vorbea în 
parabole, pe care câteodată, nu le înţelegeau nici ucenicii săi. De ce nu vorbea totdeauna 
clar şi explicit ca să îl înţeleagă toată lumea? Răspunsul l-a dat chiar El.  

„Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: << De ce le vorbeşti în pilde? >> Isus 
le-a răspuns: << Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei Cerurilor, 
iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel ce 
nu are, se va lua chiar şi ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că 
văd, nu văd şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. >>” [(Matei 13: 10-13); ref. 2 în 
Biblia Ortodoxă] 

Spuneam că, în mod paradoxal, Dumnezeu se ascunde, adică nu este vizibil acolo 
unde ne-am aştepta să fie, dar apare acolo unde nu ne aşteptăm. Dumnezeu este din ce 
în ce mai puţin vizibil în expresia instituţională a credinţei creştine, dar poate fi văzut în 
actele de devotament şi abnegaţie, în dăruirea şi sacrificiul de sine al multor oameni, 
care sunt gata să îşi dea chiar viaţa pentru aproapele lor, dacă circumstanţele o cer. 
Exprimarea spontană este mai evidentă, decât cea cuprinsă în doctrinele încastrate în 
reguli de fier, pe care ochiul văzut sau ne văzut al inchizitorilor moderni le 
supraveghează cu o privire de vultur, care nu doreşte să piardă prada. De ce, în trecut, 
nu puteau unii să-l înţeleagă pe Dumnezeu, iar alţii nu pot nici în ziua de astăzi? Pentru 
că atunci, ca şi acum, aceştia s-au înfăşurat într-un giulgiu al morţii spirituale, care nu 
poate să le prezerve conştiinţele, în ciuda fricii pe care au investit-o în el. În acest 
sarcofag cu reguli şi principii moarte unii încearcă să îngroape pe toţi aceia care 
îndrăznesc să simtă cu inimile lor proprii şi să gândească cu minţile lor. 

Despre adevăr se pot spune multe, atunci când sondăm domeniul filozofiei din 
perspectiva metafizicii, dar o analiză de acest tip nu face obiectul lucrării de faţă. Voi 
considera noţiunea de adevăr doar în sensul acreditării unor propoziţii care fac referire 
la Dumnezeu şi care sunt considerate corecte, sau adevărate, în egală măsură, de către 
cei care le formulează şi de către cei care le analizează. Adevărul, înţeles nu doar în 
sensul corespondenţei dintre afirmaţiile noastre şi obiectul la care se referă, sensul 
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clasic, dar de asemenea în sensul Heideggerian al deschiderii către o realitate 
fundamentală a Fiinţei, care ne permite să ne orientăm în lumea fiinţelor care ne 
înconjoară şi de care aparţinem şi noi, cel puţin cu o parte din dimensiunile noastre 
umane.  

Să nu uităm că adevărul despre Dumnezeu este adevărul despre o Persoană, care 
este mult mai complex, decât adevărurile referitoare la obiecte sau fenomene. Adevărul 
despre o persoană, despre orice persoană, nu trebuie confundat cu persoana în sine, în 
totalitatea dimensiunilor ei, deoarece acea persoană are, la rândul ei, o dinamică şi o 
deschidere proprie, către  sine şi către eternitate, cu care în mod obişnuit nu se poate 
ţine pasul.  În ceea ce îl priveşte pe Dumnezeu, El este pentru noi ca şi un glas, care 
provine de la o Persoană, căreia nu îi vedem chipul. O Persoană care ne vorbeşte din 
umbra eternităţii şi de care ne desparte un univers, sau mai multe, dar care ni se 
adresează din interiorul nostru.  

Dacă adevărul despre o persoană nu este chiar persoana respectivă, ci doar 
reflexia ei, în mintea noastră şi adevărul despre Dumnezeu nu este El însuşi, ci doar 
imaginea Lui. Totuşi, în numele unor astfel de adevăruri, unele instituţii bisericeşti  
exercită o putere discreţionară asupra oamenilor, pe care o califică ca fiind 
asemănătoare cu puterea divină. Imaginea noastră despre Dumnezeu poate fi mai 
apropiată sau mai depărtată de realitate. Tot ce ştim despre El este doar un început de 
cunoaştere şi imaginea noastră despre Dumnezeu este marcată de imaginea pe care o 
avem despre noi înşine, pentru că noi îl căutăm pe El, în noi. Există un singur 
Dumnezeu, dar tot atâtea imagini despre El, câţi oameni există. În credinţa creştină şi 
de fapt şi în alte credinţe religioase, adevărurile absolute nu îşi găsesc locul. De ce este 
important să precizez acest lucru? Pentru a putea respinge pretenţia unor instituţii 
bisericeşti care clamează, cu toată puterea, că ele sunt banca de date unică a eternităţii. 

Apostolul Ioan ne spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar Dumnezeu este 
dragoste. (1 Ioan 4: 8-12) Adevărul indiscutabil despre Dumnezeu este dragostea, adică 
faptul că El este dragoste. Lucrul acesta este subliniat şi reluat pe tot cuprinsul Noului 
Testament. Celelalte adevăruri despre Dumnezeu au fost şi sunt deschise spre dezbatere, 
mai ales cele legate de poziţia ontologică a Persoanei lui Dumnezeu. Nici un filozof 
creştin, după ştiinţa mea, nu a pus însă în discuţie faptul că Dumnezeu este dragoste. 
Dacă ar fi făcut-o ar fi contrazis, dintr-o dată, toată semnificaţia Religiei Creştine.  

Legile sunt făcute pentru a îi proteja pe oameni de semenii lor. Dumnezeu însă ne 
protejează şi ne învăluie cu dragostea lui. Dragostea nu poate şi nu trebuie să fie 
reglementată prin lege sau regulamente de funcţionare. Ea este o stare psihologică, în 
acelaşi timp naturală şi supranaturală. Nimeni nu trebuie să ne înveţe să iubim, această 
trăire este înscrisă în codul nostru genetic. Cum poate cineva să spună că nu mai există 
nimic bun, în lumea în care trăim, atâta vreme cât oamenii încă se mai iubesc, unii pe 
ceilalţi? Isus nu ne propune ceva nou şi neobişnuit, din punct de vedere moral, ne 
propune dragostea.  

Fiecare om ştie ce este dragostea, chiar fără să fie Creştin. Oamenii se iubesc, 
între ei, de milenii, cu mult înainte de venirea lui Cristos. Ceea ce face deosebit Isus, 
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este că ne vorbeşte de dragostea lui Dumnezeu, arătându-ne că şi Dumnezeu este, într-
un fel, ca şi noi, că El încearcă aceleaşi trăiri ca şi noi. Cristos ne arată că dragostea este 
o trăire divină, mai mult, că ea are o origine divină. Isus a venit să ne spună că 
Dumnezeu ne iubeşte. În dragoste, noi şi Dumnezeu suntem una. Dragostea este 
scânteia divină care există în fiecare om. Prin dragoste, devenim ca Dumnezeu, 
devenim dumnezei. 

Cristos a ridicat dragostea la nivelul de principiu, arătându-ne că nimic altceva nu 
are valoare înaintea lui Dumnezeu. Dragostea este cea mai bună conştiinţă a omului. 
Ea ne spune ce să facem în fiecare moment, ea este conştiinţa care ne arată ce este bine 
şi ce este rău. Este vorba de dragostea dezinteresată şi nu de cea care tratează pe cel 
iubit ca pe un obiect folositor. Ce nevoie am mai avea de protecţie, dacă toată lumea ne-
ar iubi? Numai că lumea creştină nu ne iubeşte, ea ne organizează după regulile ei şi 
după aceea ne lasă pradă deziluziilor. 

Instituţiile bisericeşti nu funcţionează după principiul dragostei, ele funcţionează 
după regulamente, prin care încearcă să îi protejeze pe membrii ei, unii de ceilalţi. 
Pericolul este confuzia, între ceea ce se vede şi ceea ce se află dincolo, de ceea ce se 
vede. Trupul omului ascunde spiritul lui şi instituţiile bisericeşti ascund Biserica celor 
născuţi din nou, adică Biserica celor născuţi din Spirit. Cosmosul ascunde Spiritul lui 
Dumnezeu dar Biserica celor înscrişi în Ceruri este trupul lui Isus Cristos. Este adevărat 
că aceasta este formată din oameni, care au şi trupuri nu doar spirite, dar spiritul este cel 
care îi conduce nu trupul.  

Pe de altă parte, nici un filozof, teolog sau om de ştiinţă nu a formulat explicaţii în 
legătură cu compoziţia sufletului sau spiritului. Noţiunea ca atare se vehiculează mult 
dar are un conţinut extrem de ambiguu. Care sunt ipotezele de lucru şi care este 
posibilitatea raţională a existenţei sufletului? Care sunt elementele de bază, materiale 
sau ne materiale, din care acesta este constituit şi cum se combină între ele? Care sunt 
legile care guvernează existenţa şi funcţionarea sufletului sau a spiritului şi care este 
legătura lor cu materia? Cu alte cuvinte, care este „anatomia” şi „fiziologia” sufletului? 
Dacă cineva ar putea face cu adevărat acest demers cognitiv şi dacă ar scoate sufletul, 
sau spiritul din zona poeticului religios şi l-ar introduce într-o zonă a analizei ştiinţifice 
atunci toate misterele religiilor ar fi explicate. 

Trebuie, de asemenea, să facem deosebirea între adevăr, considerat ca o reflexie 
exactă şi completă a existentului divin şi care rămâne doar un deziderat şi adevăr în 
sensul a ceea ce se poate spune despre Dumnezeu, din punctul de vedere uman, cu un 
limbaj istoric şi cu un conţinut limitat al acestuia. Diferenţierea este necesară, întrucât 
nu putem spune despre Dumnezeu, cu valoare de adevăr, decât ceea ce ne permite 
revelaţia personală şi mesajul divin adresat umanităţii şi numai în modul admis de 
limbajul modelat pentru dimensiunea finită a omului. Revelaţia aceasta, personală, 
îmbracă nu doar o formă mistică dar şi o deschidere înspre o formulare raţională.  

Cunoaşterea lui Dumnezeu este un proces continuu, care are implicaţii în 
eternitate şi de acea nu ne putem hazarda în a avansa adevăruri ultime, câtă vreme 
suntem încă în lumea mărginită de moarte. Nu putem să ştim cât de mult l-am cunoscut 
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în momentul de faţă pe Dumnezeu şi cât de adevărate sunt cunoştinţele noastre, până nu 
îl vom cunoaşte deplin, în eternitate. (1 Corinteni 13: 12) Deocamdată ne este oferită şi 
a devenit familiară dimensiunea umană a lui Dumnezeu. Îl cunoaştem pe El prin 
intermediul umanului, atunci când îi iubim pe cei de lângă noi şi îl cunoaştem atunci 
când ne cunoaştem pe noi înşine. Îl cunoaştem pe Dumnezeu prin Fiul Omului şi Fiul 
lui Dumnezeu care este Isus Cristos. 

Dumnezeu ni se revelează în parte şi de aceea îl şi cunoaştem în parte, din punctul 
de vedere al existenţei Sale, dar în ceea ce priveşte generozitatea Lui, îndreptată către 
om, îl cunoaştem deplin în Isus Cristos. 

„El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta 
Măririi în locurile prea înalte,...” [(Evrei 1: 3); ref. 3 în Biblia Ortodoxă] 

Nu ştim mare lucru despre dimensiunile sale cosmice, ne determinate şi despre 
extensia Sa nelimitată. Înainte de a ni se descoperi Ce Este sau Cine Este, Dumnezeu ni-
a arătat despre El, Cum Este. Pentru primele două coordonate ştim doar că El este cel ce 
Este. 

„Dumnezeu a zis lui Moise: <<Eu sunt Cel ce sunt. >>Şi a adăugat: <<Vei 
răspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numeşte <Eu sunt> m-a trimis la voi>>.” 
[(Exodul 3: 14); ref. 4 în Biblia Ortodoxă] 

Afirmaţia de mai sus nu este o butadă. Dumnezeu, pur şi simplu, Este. Revelaţia 
fiind axată mai mult pe ultima dimensiune, cea modală, limitarea noastră umană 
încearcă să completeze golurile lăsate de primele două necunoscute, încercând să 
concerteze o percepţie finită cu o realitate infinită şi, desigur, că rezultatul este 
imperfect. Când spun imperfect, nu spun desigur în mod necesar greşit pentru că, în 
limitele date, o propoziţie poate fi sau nu corectă, chiar dacă nu acoperă întreaga zonă 
de referinţă. Această propoziţie poate fi corectă până la un punct, dar incompletă.  

Acest tip de aserţiune poate relativiza demersul cognitiv în sensul că, deşi corect, 
la nivelul fracţiei, ceea ce se cunoaşte poate fi mult prea puţin, din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ şi prea nesemnificativ, faţă de ceea ce nu se cunoaşte, încât să 
permită afirmaţii cu valoare generală. Ceea ce credem că ştim, în mod raţional, despre 
Dumnezeu, este probabil infinit mai puţin decât ceea ce Este cu adevărat El şi aceasta 
deoarece El Este infinit. Nevoia de a cunoaşte infinitul este motivul pentru care avem 
nevoie de viaţă veşnică. Oamenii nu se pot mulţumi cu gândul că există limite în 
cunoaştere şi când vor presupune că se apropie de astfel de limite, ei vor face tot 
posibilul să le anihileze. Infinitul este chemarea supremă care se adresează fiinţei 
umane finite.  

Prin urmare, ceea ce ştim, este corect câteodată numai la nivelul părţii, dar când 
este interpretat la nivelul întregului, sensurile pot fi altele. De exemplu, putem să ştim 
foarte multe lucruri exacte despre roţile dinţate, care alcătuiesc un ceas, dar nimic 
despre ceasul în sine şi cam acesta este raportul dintre cunoştinţele umane în legătură cu 
Dumnezeu, cel puţin în momentul de faţă şi realitatea Lui. În această schimbare de 
orizonturi şi contextualitate se transformă şi chiar se pierd sensurile cunoaşterii 
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actualizate şi de aceea, ceea ce ştim despre Dumnezeu, chiar atunci când este corect nu, 
poate face obiectul unei retorici absolutiste, adică a fanatismului religios. Baza oricărui 
fanatism este pretenţia de a deţine monopolul adevărului şi în cazul celui religios, 
adevărului despre Dumnezeu. Instituţiile bisericeşti au încercat să impună un monopol 
şi asupra ştiinţelor naturii, dar acesta s-a pierdut din cauza modului sistematic şi 
convingător, în care, acestea din urmă, şi-au susţinut afirmaţiile. Este nevoie, fără 
îndoială, de credinţă şi de încredere pentru că, oricât de onest, procesul de cunoaştere al 
unor realităţi situate dincolo de timp şi dincolo de determinările finite, are nevoie de un 
fundament ontologic preexistent.  

Cu alte cuvinte, înainte de a ne îndrepta eforturile către cunoaşterea lui 
Dumnezeu, trebuie, mai întâi de toate, să acceptăm posibilitatea existenţei Lui şi lucrul 
acesta se face prin credinţă. Cum putem căuta ceva a cărui existenţă nu ar avea nici un 
sens? Există deci, în om, un mecanism interior, încrustat parcă în conştiinţa sa, în care 
existenţa lui Dumnezeu pare a fi ceva raţional şi nu absurd. Ceva raţional, în raport cu 
condiţia umană, care ea însăşi pare câteodată absurdă. Există o dimensiune spirituală a 
omului, care se exprimă printr-o necontenită căutare, pentru a găsi locurile în care 
această conştiinţă se apropie cel mai mult de o adevărată înţelegere, atotcuprinzătoare a 
realităţii.  

Omenirea nu a ieşit încă din epoca credinţei pentru a intra în epoca ştiinţei, iar 
lucrul acesta se va întâmpla numai atunci când ceea ce face acum obiectul credinţei, va 
face atunci obiectul ştiinţei. Atunci când ceea ce credem se va putea dovedi în mod 
indiscutabil şi „ceea ce credem” va fi „ceea ce ştim” şi credinţa în Dumnezeu va deveni 
ştiinţa despre Dumnezeu. Aceasta, însă, trebuie să fie ştiinţa despre infinit, dar 
deocamdată oamenii de ştiinţă avansează doar unele speculaţii despre ce a fost înainte 
sau ce este dincolo de universul nostru. Ce a fost înainte de Bigbang? Este o întrebare al 
cărui răspuns poate deschide perspectiva unei mai bune înţelegeri a lui Dumnezeu. 

Adevărul despre Dumnezeu se poate cunoaşte prin spiritualitate şi fiin ţa umană 
este chemată la cunoaşterea acestuia, dar aşa cum spunea episcopul Ambrozie, adevărul 
este o Persoană. Cunoaşterea lui Dumnezeu înseamnă cunoaşterea unei Persoane şi de 
aceea este o cunoaştere personală, adică între două persoane şi nu doar a unui set de 
axiome cu valoare imagistică. O cunoaştere indirectă nu echivalează cu o cunoaştere 
personală, directă, dar cel care îl cunoaşte pe Dumnezeu, are şi aspiraţia să poată vorbi 
despre El în termeni raţionali. Nu îl mai cunoaştem pe Cristos, în felul lumii, ci printr-o 
cunoaştere spirituală, personală. Această cunoaştere nu se limitează la ceea ce citim în 
Biblie despre Isus Cristos, ci se extinde la ceea ce experimentăm în noi înşine, în relaţia 
cu Persoana Lui. 

„A şa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă 
am cunoscut pe Cristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.” 
[(2 Corinteni 5: 16); ref. 5 în Biblia Ortodoxă] 

 Avem de ales între a ne limita să cunoaştem informaţii despre Dumnezeu sau să îl 
cunoaştem chiar pe El. Avem de optat între, a auzi vorbindu-se despre Dumnezeu, sau a 
îl auzi pe El vorbindu-ne despre Sine, prin vocea Lui care locuieşte în conştiinţele 
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noastre. Cunoaşterea lui Dumnezeu implică şi cunoaşterea Bisericii Sale, deoarece 
Dumnezeu se manifestă în acest context divin. 

Apostolul Pavel ne spune că omenirea cunoaşte, în parte, lucrurile lui Dumnezeu, 
dar dacă este aşa, de ce fiecare instituţie bisericească se cramponează şi emite pretenţii, 
în legătură cu propriile ei învăţături, ca şi cum ar cunoaşte tot ceea ce este cel mai 
important despre El? (1 Corinteni 13: 9) De ce îşi imaginează fiecare că posedă 
adevăruri unice şi definitive, care îi separă de ceilalţi şi care le dă dreptul să se 
considere, pe ei înşişi, unicii reprezentanţi autentici ai credinţei în Dumnezeu? Tot ceea 
ce este crezut, inclusiv în domeniul spiritual, nu este ştiut cu siguranţă, căci dacă ar fi 
fost ştiut, cu certitudine nu ar mai fi făcut obiectul credinţei, ci ar fi reprezentat o 
axiomă a cunoaşterii. Încercarea de  impunere a unei credinţe religioase asupra altora, 
chiar asupra membrilor aceleaşi instituţii bisericeşti, este o aberaţie, deoarece credinţa 
nu are doar repere obiective ci are, mai ales, coordonate personale, intuitive. Nu putem 
pretinde altora să aibă aceleaşi intuiţii şi experienţe spirituale ca şi noi. Chiar şi ştiinţele 
moderne pot emite teorii care, câteodată, pot fi infirmate de descoperiri ulterioare.  

Credinţa în sine, cuprinde un element de incertitudine, cine crede cunoaşte 
lucrurile, numai într-o anumită proporţie, restul este mister. Toate credinţele sunt egale, 
ca şi valoare cognitivă, deoarece toate conţin acest element de incertitudine şi toate se 
bazează pe intuiţie în aceeaşi măsură în care se bazează şi pe dovezi şi de aceea nu pot 
fi suprapuse. Dovezile, de cele mai multe ori sunt constitutuite din experienţe personale, 
care prin natura lor sunt dificil de transmis. Nu se poate spune care credinţă este mai 
adevărată, ci se poate spune doar care credinţă religoasă exprimă mai bine aspiraţiile 
umane individuale către infinitul existenţei, sau către cunoaşterea de sine.  

În mod evident şi inerent, orice proces de cunoaştere presupune un pronunţat 
element de subiectivitate, influenţat de o diferenţă de percepţie. Dumnezeu este privit 
din unghiul de vedere uman, care presupune istoricitate şi determinare existenţială. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu, care este în afara direcţiei de scurgere a timpului istoriei 
umane, dar care, în acelaşi timp, este implicat în modul în care decurge această istorie, 
este, în mod inevitabil, văzut prin lentilele propriei auto-realizări a fiinţei umane. 
Dumnezeu trebuie conceput ca un înţeles al fiecărei experienţe umane, în parte, pentru 
că existenţa Lui dă sens existenţei omului pe pământ. Imaginea lui Dumnezeu este una 
parabolică şi încărcată de simboluri, ceea ce o face convenţională, dar, pe de altă parte, 
este şi una individuală, dependentă de o simbolistică şi conexiuni proprii. Trăim într-un 
context în care, asupra conştiinţelor individuale se forţează un anumit tip de imagine 
convenţională despre Dumnezeu, care încearcă, parcă, a se adapta unor nevoi umane 
mai degrabă stringente decât contemplative.  

  Nimeni nu ar trebui să ne oblige să credem, în zona spiritualului, altceva decât 
ceea ce rezultă din convingerile noastre proprii. Acestea pot fi câteodată considerate 
greşite, chiar prin prisma altor convingeri eronate, dar elementul de referinţă este unul 
relativ. Raţiunea şi instrumentele ei rămân un îndrumar şi un arbitru preţios în aflarea şi 
evaluarea adevărurilor spirituale şi este datoria fiecărui credincios să nu le dispreţuiască. 
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În acelaşi timp, în materie de credinţă religioasă, o concepţie greşită nu poate fi judecată 
după etalonul alteia, care este bazată tot pe credinţă.  

Trebuie recunoscută revelaţia personală ca sursă a adevărului în materie de 
credinţă spirituală, dar aceasta trebuie să îmbrace o formă raţională. Isus Cristos i-a 
„mirat” pe cei care îl ascultau, prin logica Sa ascuţită. De exemplu, pentru că pe monede 
era chipul Cezarului, El i-a întrebat, pe cei care încercau să îl surprindă, al cui este acel 
chip şi literele scrise pe ban. Cei de faţă i-au răspuns că era chipul Cezarului. Atunci El 
le-a răspuns: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este a lui 
Dumnezeu!” (Matei 22: 17-22) El ne poate uimi şi astăzi prin modul extraordinar de 
precis şi elegant cu care transmitea mesajele Sale, prin parabole.  Apostolul Pavel face 
un continuu apel la logică şi ne îndeamnă să fim copii la răutate dar la minte să fim 
oameni mari. (1 Corinteni 14: 20) 

Singurul principiu acceptabil, atunci când avem de a face cu o credinţă spirituală, 
inclusiv cea creştină, este principiul alegerii personale libere, bazat pe convingeri 
personale. Nu ar trebui să existe nici o formă de represiune care să împiedice 
exprimarea acestor convingeri. Cu toate acestea, lupta prin care se încearcă să ni se 
canalizeze conştiinţele şi care are rădăcini adânci în trecut, continuă în alte forme şi cu 
alte mijloace. Este un păcat, susţine apostolul Pavel, să faci ceva, dacă nu eşti cu totul 
convins de adevărul şi dreptatea a ceea ce faci. (Romani 14: 23) Împotriva acestui 
principiu Biblic, nu se practică nicăieri mai mult, decât în religie şi în politică, presiunea 
asupra conştiinţelor.  

Pe de altă parte, cunoaşterea ştiinţifică nu a demonstrat că nu există Dumnezeu şi 
nimeni nu poate face proba aceasta. Stephen Hawking, un foarte cunoscut astro-
fizician, bănuieşte că apariţia a tot ceea ce există, se explică prin legea gravitaţiei, 
combinată, desigur, cu celelalte legi ale fizicii, adică legea electro magnetismului, 
forţele tari şi forţele slabe. El susţine, de asemenea, că universul nu are nevoie de 
Dumnezeu pentru a fi explicat. Se grăbeşte cu concluziile, deoarece Dumnezeu este o 
realitate dincolo de Bigbang şi dincolo de legile cunoscute ale fizicii. Hawking nu a 
avut probabil nici o revelaţie personală, din partea lui Dumnezeu, prin care Isus Cristos 
personal, să îl atingă cu puterea Lui. Ca să demonstreze cineva că nu există Dumnezeu 
ar trebui să atingă limitele infinitului, dar infinitul nu are limite.  

O “credinţă oarbă” este mult mai periculoasă decât necredinţa. Prima poate duce 
la fanatism dar cea de a doua doar la scepticism. Prin “credinţă oarbă” înţeleg o credinţă 
ne analizată critic, incoerentă şi incapabilă de a fi formulată în termeni raţionali. Înţeleg, 
deasemenea, prin “credinţă oarbă” tot ceea ce se bazează exclusiv pe simţuri, fără 
legătură cu mintea. În acelaşi timp, “o credinţă oarbă” este şi aceea care urmează 
credinţele altora, “orbeşte,” adică fără să le cerceteze, cu propria minte. “Credinţa 
oarbă” este cauza fanatismului religios şi una dintre cele mai importante cauze de 
suferinţă, în această lume, este tocmai acest tip de fanatism. În momentul istoric pe care 
îl trăim, fanatismul religios este cel mai mare pericol pentru pacea lumii. Bisericile 
instituţionale stimulează fanatismul religios, prin aceea că îi descurajează pe membrii 
lor de a gândi cu mintea lor, în problemele legate de spiritualitate. 
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Continua sub-evaluare a muncii ştiinţifice, pe care oamenii devotaţi adevărului şi 
cunoaşterii naturii o desfăşoară ne întrerupt, precum şi bigotismul acelora care se 
folosesc de toate cuceririle ştiinţifice moderne, de exemplu telefoane mobile, mijloace 
de transport etc., dar, pe de altă parte, blamează ştiinţa, care a făcut posibile aceste 
realizări, fac un mare deserviciu imaginii pe care mulţi şi-o formează despre 
Dumnezeu, care este legată, în felul acesta, de ignoranţă şi fanatism. Aşa cum spunea şi 
apostolul Pavel, în textul mai sus citat, prin studierea realităţii care ne înconjoară, îl 
putem cunoaşte pe Dumnezeu. El se revelează prin creaţia Sa, natura care ne înconjoară 
fiind o carte deschisă, o “Biblie a naturii.” În ea putem citi informaţii despre Dumnezeu. 
(1 Romani 19-20) Numai că citirea acestor mesaje presupune cunoaşterea realităţii 
înconjurătoare cu ajutorul ştiinţei, adică al unor cunoştinţe sistematizate şi legate între 
ele în structuri teoretice, cu verificabilitate practică.  

Realitatea nu este constituită doar din obiecte şi fenomene, care se adresează 
simţurilor şi pot fi înţelese la prima vedere, dar mai ales din principii, legi şi 
componente pentru care aceste fenomene nu sunt decât o formă de manifestare. 
Cunoaşterea acestor principii de funcţionare a universului în care trăim este o 
modalitate de a îl cunoaşte şi înţelege pe Cel care le generează în mod continuu, adică 
Dumnezeu. A exclude această cale de cunoaştere şi a considera că Biblia scrisă şi 
canonizată este unica modalitate de a obţine cunoştinţe despre Dumnezeu, este o mare 
eroare, pe care instituţiile bisericeşti au săvârşit-o în trecut şi unele dintre ele o 
săvârşesc şi în prezent. Dumnezeu se revelează şi în mod direct, în minţile noastre, prin 
Duhul Sfânt şi aceasta este calea principală de a îl cunoaşte pe El. 

În ceea ce priveşte cunoaşterea viitorului, Dumnezeu se raportează altfel la timp, 
decât noi. Dumnezeu este deasupra timpului şi în timp, în mod simultan şi dacă pentru 
oameni călătoriile în timp sunt doar o speranţă de viitor, pentru El vehicularea înainte şi 
înapoi în timp este probabil ceva banal. Dumnezeu nu are nevoie să călătorească în timp 
deoarece El este situat, în acelaşi moment, în trecutul, în prezentul şi în viitorul nostru. 
Noi nu existăm încă în viitor, dar Dumnezeu există deja şi în viitor întrucât El există din 
totdeauna şi pentru totdeauna. Dumnezeu, care există şi în viitor, cunoaşte viitorul 
pentru că participă la acesta. Deoarece Dumnezeu există deja în viitor, şi pentru că cei 
mântuiţi, conform afirmaţiilor N.T., au un viitor, aceasta înseamnă că ei se află deja cu 
Dumnezeu, în Împărăţia Sa, în viitor. Cu alte cuvinte, aceia care sunt prezumaţi că vor 
fi cu Dumnezeu, pentru veşnicie, sunt deja cu El, au intrat deja în eternitatea Împărăţiei 
Cerurilor, din perspectiva Lui.  

 Dumnezeu a desfăşurat planul mântuirii încă de la întemeierea lumii şi ştie 
dinainte, în mare detaliu, tot ce se va întâmpla până la sfârşit. Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu, mai întâi, a proiectat lumea noastră, înainte ca ea să fie pusă în operă şi apoi 
a intervenit pentru realizarea ei. Aşa cum un bun inginer desfăşoară şi analizează în 
prealabil un proiect, înainte de a îl realiza, tot astfel Dumnezeu, mai întâi, a lăsat lumea 
să existe în planul Său, iar lucrul acesta i-a permis să vadă cum evoluează aceasta. În 
acest plan sunt cuprinşi toţi aceia care sunt născuţi din Dumnezeu, deci într-un anumit 
sens, aceştia au fost încă de la întemeierea lumii cu Dumnezeu şi deoarece, din 
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perspectiva lui Dumnezeu, care există şi în viitor, cei mântuiţi sunt şi acum cu El, în 
certitudinea viitorului lor, oferită de El, aceasta înseamnă că ei au fost din totdeauna şi 
vor fi pentru todeauna cu El. (Efeseni 1: 4-12)    

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea Bibliei 
Noul Testament este un complex de relatări despre Cuvântul lui Dumnezeu 

Întrupat, adică despre Isus Cristos, deci Cuvântul lui Dumnezeu, nu reprezintă în 
primul rând, relatările despre El ci este chiar Isus. Se face deosebirea între Cuvântul lui 
Dumnezeu Întrupat şi Cuvântul lui Dumnezeu scris, dar cuvântul scris nu este decât 
expresia istorică şi teologică a Cuvântului lui Dumnezeu Întrupat. Adică ceea ce este 
scris este numai exprimarea imperfectă a ceea ce este realitate vie. Întâi vine 
evenimentul şi după aceea naraţiunile care îl conţin. Evenimentul este continuu, în 
sensul că Isus din istorie trăieşte şi astăzi la fel ca şi în trecut şi îi însoţeşte în pelerinajul 
lor pământesc pe toţi aceia care sunt ai Lui. Trăieşte pentru că a înviat şi nu a rămas în 
mormântul care nu putea să îl cuprindă.  

Nu este de ajuns să citim sau să auzim despre Isus Cristos, pentru a îl putea 
înţelege. Este nevoie ca El să locuiască în noi şi numai în acest mod naraţiunile 
cuprinse în evanghelii, prind cu adevărat viaţă. Un text din N.T. care vorbeşte foarte 
elocvent despre prezenţa lui Dumnezeu în om este Apocalipsa lui Ioan 3: 20. Cristos se 
întrupează în conştiinţele noastre, atunci când cuvintele pe care El le-a spus, şi pe care 
le citim în Biblie, încep să trăiască în noi, animate de Duhul Sfânt. Isus ne vorbeşte cu 
glasul Său, adică vocea Duhului Sfânt, din interiorul conştiinţelor noastre şi ne aduce 
aminte, de tot ce a spus El pe pământ, dar şi alte lucruri legate de Împărăţia Sa.  

Relatările cuprinse în evanghelii pot conţine nepotriviri, deoarece s-au transmis pe 
cale orală, timp de aproximativ 40 de ani, au fost influenţate de opiniile şi teologia celor 
care le-au scris şi au încercat să răspundă unor nevoi ale comunităţilor cărora s-au 
adresat. Cuvântul lui Dumnezeu, care este Persoana lui Cristos, nu conţine nici un fel de 
nepotriviri. Trebuie să înţelegem corect lucrurile, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, în 
sensul că este cuvântul sau cuvintele despre Cuvântul Lui. Biblia nu s-a făcut trup şi 
nici nu a locuit printre noi, plină de har şi de adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este Isus 
Cristos, este o Persoană vie şi nu doar o carte despre această Persoană. Această 
afirmaţie nu este o încercare de a diminua importanţa Bibliei, ci de a restabili primatul 
prezenţei Persoanei lui Isus Cristos în persoana credinciosului, prin Duhul Sfânt.  

Biblia este cuvântul scris care conţine informaţii deosebit de preţioase despre 
Cuvântul lui Dumnezeu. N.T. este format din texte scrise de oameni care au fost 
inspiraţi de Dumnezeu şi dedicaţi credinţei creştine. Nu este nimic ‚greşit’ în N.T. dar 
se face simţită, în mod inevitabil, într-o măsură ne determinantă, dar este greu de 
precizat cât de importantă, prezenţa factorului subiectiv, adică a receptorului uman al 
mesajelor şi al imperfecţiunii percepţiei celor care le-au scris. Litera poate fi câteodată 
alunecoasă dar spirtul Creştinismului este inconfundabil şi cine se lasă ghidat de acesta 
nu are cum greşi. Orice copil trebuie să ştie, în primul rînd, că este iubit de părinţii sau 
părintele său şi toate celelalte lucruri şi mai ales modul de a înţelege viaţa al părinţilor, 
urmează să şi le însuşească ulterior. Aşa este şi în Creştinism, pornim de la premisa că 
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Dumnezeu ne iubeşte şi apoi primim celelalte învăţături, în mod treptat, dar motivul 
pentru care ni se dau aceste poveţe, este acelaşi şi anume dragostea Sa pentru noi. 
Spiritul Creştinismului este dragostea de natură divină, care presupune dăruire de sine, 
dezinteres şi dreptate, este crucea Lui Isus şi crucea noastră, a fiecăruia dintre noi. A 
iubi nu înseamnă, în primul rând, a face, sau a nu face ceva concret, ci înseamnă a 
experimenta unirea cu Dumnezeu şi cu aproapele nostru, înseamnă a trăi pentru cei din 
jur şi a fi chiar gata să murim pentru ei, a simţi ce simt şi ei, a ne bucura împreună cu ei 
şi a ne întrista împreună cu ei. (Romani 12; 15) Iubirea nu este o ‚faptă în sine’ şi de 
aceea suntem informaţi că mântuirea nu vine prin fapte. Dragostea generează fapte sau 
abstenţiuni, dar nu trebuie confundată cu acestea, deoarece este deasupra lor, este 
motorul acestora. Nu există iubire fără fapte bune, dar există fapte bune fără dragoste. 
Ca să „ne punem bine” cu Dumnezeu putem să facem fapte bune şi vom aştepta o 
răsplată cuvenită pentru gesturile noastre. Apostolul Pavel ne avertizează că salvarea nu 
se poate dobândi în felul acesta; nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2; 9) 
Cristos însă ne spune că va separa „oile de capre,” în funcţie de faptele lor. El ştia însă 
foarte bine că nimeni nu îmbracă, nu hrăneşte, nu vizitează pe bolnavi sau pe deţinuţi, 
pe care nu îi cunoaşte, decât dacă este animat de dragostea Sa. Acest tip de trăire, 
despre care vorbea El, vine tot de la Dumnezeu, deoarece în mod obişnit, nu este ceva 
specific naturii umane. Faptele bune au valoare în faţa lui Dumnezeu, dar numai dacă 
sunt generate de dragoste, în caz contrar sunt doar elementele unui comerţ. Dăm ca să ni 
se dea, oferim ca să primim. Mila este atunci când dai, fără să te aştepţi la nimic în 
schimb. Pentru intenţii există unitate de măsură, dar pentru sentimente nu. Mântuirea 
creştină se face prin credinţă şi dragoste.    

Biblia este foarte importantă pentru că ea este o sursă autorizată pentru 
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, adică a lui Isus Cristos, dar nu trebuie 
confundată, în nici un caz, cu Persoana lui Dumnezeu, adică nu trebuie suprapusă, în 
totalitate, peste această Persoană, aşa cum luna eclipsează cîte odată soarele. Ea este 
aceea care ne spune cum este acest Cuvânt, dar nu ne arată decât într-o mică proporţie 
infinita complexitate a lui Dumnezeu. De altfel, Biblia este de remarcat pentru 
economia şi lapidaritatea relatărilor sale şi pentru exprimările sale extrem de rezumative 
şi concentrate. Pe două pagini din Geneza este cuprinsă întreaga istorie a universului. 

Revenind la originalul Cuvântului lui Dumnezeu. 
„La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu... El era în lume şi lumea a fost făcută prin 
El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor 
celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii 
ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, 
ci din Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de 
adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din 
Tatăl.”  [(Evanghelia după Ioan 1: 1-2; 10-14); ref. 6 în Biblia Ortodoxă] 

Întreaga lucrare de faţă se referă, în principal, la această naştere, nu din sânge, nici 
din voia firii umane, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Copii lui Dumnezeu 
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sunt aceia care sunt născuţi din El şi acesta este singurul motiv pentru care li se atribuie 
calificarea de copii ai Lui, tocmai pentru că sunt născuţi din El. Aceştia, fii şi fiice, sunt 
născuţi din nou, nu din carne, de această dată, ci din Duhul Sfânt. (Ioan 3: 6)  

De ce nu l-au primit ai Săi pe Isus Cristos? Pentru că nu au înţeles Scripturile, de 
care făceau mare caz şi care reprezentau numai o fracţiune a adevărului, pe care îl 
reprezintă Persoana lui Dumnezeu. În V.T. se revelează mai mult aspectul dreptăţii 
divine şi manifestările sale iar în N.T. mai mult dragostea de natură divină. Nu susţin că 
Scripturile V.T. erau insuficiente pentru recunoaşterea lui Cristos, ci afirm că 
generozitatea infinită a lui Dumnezeu i-a surprins chiar şi pe cei care cunoşteau aceste 
Scripturi. În scrierile lor, Evreii aveau tot ce trebuia pentru a îl recunoaşte pe Isus şi cu 
toate acestea, nu l-au recunoscut pe El, deoarece aveau o viziune literală, rigidă, 
tradiţionalistă şi legalistă asupra acestora. Ceea ce lipsea cărturarilor şi fariseilor nu era 
cunoaşterea ci spiritul, nu era litera ci Duhul, le lipsea de asemenea dragostea de natură 
divină, care este turnată în inimile oamenilor, de Duhul Sfânt. 

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai 
ele mărturisesc despre Mine.” [(Ioan 5: 39); ref. 7 în Biblia Ortodoxă] 

Evreii au absolutizat regulamentele scrise, legile şi tradiţiile religioase şi au 
substituit cu ele pe Dumnezeul cel viu. Ei au înlocuit spiritul cu litera care ucide. (2 
Corinteni 3: 6) Aceeaşi tendinţă există şi în zilele noastre. Scrierile N.T. sunt văzute, 
câteodată, ca un fel de zonă obligatorie care nu ar trebui depăşită, deoarece aceasta ar 
însemna a se trece peste ceea ce este scris. Cu toate acestea, aceste scrieri sunt depăşite 
de nenumăratele interpretări doctrinare, care le transformă, oricum, de multe ori, 
înţelesul. Consider că a trece peste ceea ce este scris înseamnă a trece peste spiritul 
acestor texte. Orice înţelegere nouă şi orice învăţătură nouă, în legătură cu Dumnezeu, 
este acceptabilă şi poate fi foarte folositoare, cu singura condiţie de a se menţine în 
spiritul Creştinismului care este dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele. Personal 
consider că multitudinea de învăţături creştine, care se bat cap în cap şi care îi determină 
pe credincioşi să fie mai degrabă ataşaţi de aceste învăţături, de cât de spiritul 
creştinismului, pot reprezenta un factor de regres spiritual. Pot reprezenta şi un factor de 
progres cu condiţia de a pune spiritul mai presus de literă, adică acolo unde îi este locul, 
de a pune deci dragostea pentru Dumnezeu şi aproapele, mai presus de ataşamentul faţă 
de formele organizate şi instituţionalizate de religie. Confruntările de idei, care ies din 
sfera iubirii creştine, adică sacrificarea omului, în beneficiul ideilor, părerilor şi 
doctrinelor, care toate nu sunt decât un început de cunoaştere a lui Dumnezeu, trec 
dincolo de ceea ce este scris.      

Dumnezeu nu este prizonierul Bibliei şi nu este mărginit sau redus la ea. El se 
exprimă prin aceasta, dar şi prin întreaga lui creaţie şi, nu în ultimul rând, prin prezenţa 
Sa actuală în conştiinţele oamenilor. Toate cele trei elemente, puse împreună, sunt 
modul de a îl cunoaşte pe Dumnezeu. Biblia nu este împotriva cunoaşterii ştiinţifice a 
universului şi aceasta din urmă nu este îndreptată împotriva Bibliei, aşa cum încearcă 
unele Biserici instituţioale să ne facă să credem. Dacă, însă, avem cel de al treilea 
element citat, adică prezenţa lui Dumnezeu în noi, avem şi siguranţa mântuirii. 
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Dumnezeu este infinit, pe când Biblia este finită, adică cuprinde numai o parte din ceea 
ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, restul este la dispoziţia fiecărui credincios în 
parte. În chiar textul Bibliei ni se spune că în vremurile din urmă cunoştinţa va creşte. 
(Daniel 12: 4) Biblia cuprinde esenţa lui Dumnezeu, în textele în care ni se spune că 
Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4: 8)  

Exegeza Bibliei nu este suficientă pentru intrarea în lumea spirituală, dacă nu se 
caută totdeauna legătura personală cu sursa acestui mesaj, care este atât de concentrat şi 
esenţializat, încât este nevoie de accesul personal la autorul lui, pentru a îl putea 
înţelege. Noul Testament nu este decât o mână care arată către cer dar nu este cerul. 
Aceste naraţiuni despre viaţa şi învăţătura lui Isus Cristos fac numai introducerea 
Persoanei Lui către persoana noastră, fac doar o prezentare generală a Lui şi în acelaşi 
timp, şi cel mai important, lansează invitaţia de a-l cunoaşte pe El personal.  

Dacă încearcă cineva să aplice învăţătura lui Isus, punând mecanic în practică, 
cuvintele pe care le citeşte în N.T., nu o să reuşească, deoarece aceasta înseamnă a 
avea litera învăţăturii lui Cristos, dar nu şi spiritul acesteia. Litera fără spirit este 
moartă şi din acest motiv şi genul acesta de credinţă, este tot moartă. Este totdeauna 
preferabil să se pornească invers, adică de la spirit la literă. Litera este totdeauna utilă, 
atunci când avem spiritul, pentru că prin cuvintele, aparţinând lui Isus, care sunt scrise 
acolo, Duhul Sfânt ne călăuzeşte paşii către înţelegerea Creştinismului. Spiritul 
învăţăturii lui Cristos este prezenţa Duhului Sfânt, care locuieşte în noi.  

Evangheliile nu au fost scrise la dictarea îngerilor şi nu au fost inspirate de 
Dumnezeu, cuvânt cu cuvânt, ci au avut ca bază surse, în principal orale şi foarte puţine 
scrise. Lucrul acesta se poate constatata, fără îndoială, dacă urmărim modul în care ele 
au fost construite. Prima evanghelie scrisă a fost cea a lui Marcu, care a fost folosită ca 
sursă de celelalte două evanghelii sinoptice, cea a lui Matei şi cea a lui Luca. Spaţiul 
acestei lucrări nu îmi permite să fac această analiză, dar există destule surse şi 
posibilităţi de cunoaştere, pentru cei care vor să aprofundeze această constatare . Pentru 
ce este acest aspect important? Pentru că subliniază insuficienţa unei cunoaşteri pur 
teoretice a învăţăturii lui Isus şi imperfecţiunea acestui mod de abordare. „Biblia şi 
numai Biblia” este un concept nefericit, dacă la el nu se adaugă şi sublinierea necesităţii 
de a trăi viaţa pe care Cristos, care este chiar Viaţa, o trăieşte în fiecare din noi.  

Învăţăturile lui Isus au fost exprimate într-un limbaj incifrat, adică trebuie să 
cunoaştem codul pentru a le putea descifra. Codul este relaţia personală cu autorul lor. 
Aceste învăţături pot fi înţelese numai în procesul practicării lor. Aceste recomandări 
concrete sunt pătrunse de inefabil şi transcendental, iar atunci când se încearcă 
vulgarizarea lor, printr-o interpretare literală excesivă sau forţată, devin 
incomprehensibile. Limbajul preferat al lui Isus Cristos este limbajul parabolic, prin 
intermediul căruia El vorbeşte oamenilor despre realităţi, care nu pot fi descrise şi 
datorită acestui fapt, nu se poate vorbi despre ele, în mod direct. 

“Dar, după cum este scris: <<Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu 
le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. >> Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin 
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Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” 
[(1 Corinteni 2: 9-10); ref. 8 în Biblia Ortodoxă] 

Se poate afirma că, ceea ce nu este transmisibil prin cuvântul scris, comorile 
spirituale greu de descris în cuvinte, rămâne domeniul privat al fiecărui credincios, care 
primeşte acest tezaur direct, în spiritul lui, sau al ei, prin Duhul Sfânt. Despre acestea, 
Biblia vorbeşte numai indirect, în mod metaforic sau parabolic, dar nu direct, adică 
printr-o descriere precisă şi amănunţită. 

Multe doctrine sunt echivalente, din punctul de vedere al suportului lor Biblic, în 
primul rând pentru că fiecare dintre ele se bazează pe o interpretare, a cărei 
posibilitate este cuprinsă de textele Bibliei. Nici una dintre interpretări nu este mai 
legitimă decât celelalte, atâta vreme cât există texte Biblice care să justifice fiecare 
dintre aceste interpretări, în egală măsură. De exemplu, doctrina Baptistă este la fel de 
îndreptăţită ca şi cea Penticostală să se revendice din textele Bibliei, dar acelaşi lucru 
este valabil şi pentru doctrina Ortodoxă, cea Romano-catolică, sau cea Greco-catolică, 
etc. Ceea ce face deosebirea netă, între aceste Biserici confesionale, este modul în care 
ele interpretează aceleaşi texte ale Bibliei, adică fiecare din ele susţine opinii deosebite 
pe baza textelor aceleaşi Biblii canonizate. Aceste texte conţin argumente şi contra-
argumente pentru toate aceste interpretări, deoarece Biblia este o carte complexă, cu 
mai multe variante de interpretare. Credincioşii aderenţi ai acestor confesiuni creştine 
nu sunt, de regulă, deranjaţi de faptul că în baza aceleiaşi culegeri de texte, opiniile 
diverselor denominaţiuni se bat cap în cap, dimpotrivă, ei sunt gata să se îmbarce 
imediat, în orice dispută de opinii, de partea instituţiei bisericeşti de care aparţin. Ca şi 
cum ar fi de la sine înţeles că instiuţia respectivă  are dreptate, mulţi credincioşi nu se 
deranjează să asculte şi să analizeze argumentele celorlalţi. Acest lucru se întâmplă 
împotriva evidenţei faptului că fiecare posibilă interpretare a textelor Bilbliei nu face 
altceva decât să scoată la lumină un aspect sau altul al credinţei creştine, pe care îl 
subliniază, în mod deosebit. Fiecare interpretare şi fiecare doctrină creştină este o 
subliniere, o scoatere în relief, a unui element mai mult sau mai puţin important, al 
acestei credinţe, de regulă, în detrimentul altor elemente, mai mult sau mai puţin 
importante.    

Biblia nu are înscrisă în textele ei, o singură, clară, posibilitate de interpretare.  
Voi analiza, mai pe larg, afirmaţia precedentă, când mă voi referi la câteva învăţături 
Biblice, aşa cum sunt interpretate ele, de către diferite instituţii bisericeşti. De fapt, ceea 
ce face deosebirea, este o tradiţie a uneia sau a alteia dintre confesiunile creştine 
respective şi o opţiune personală, a acelora care au contribuit la formularea acestor 
doctrine. Cu alte cuvinte, la baza tuturor doctrinelor creştine stă, la origine, decizia 
uneia, sau a unor persoane, care, au hotărăt asupra respectivei interpretări, în baza 
conştiinţei lor personale, cu sau fără pretenţia de a fi fost inspirată de Dumnezeu. De 
ce atunci, nu este lăsată conştiinţa individuală a fiecărui credincios să îndeplinească 
acelaşi rol? Ni se va răspunde: „Pentru că cei care au hotărât cursul unei anumite 
învăţături, sistematizată într-o doctrină, au fost inspiraţi de Dumnezeu.” Dacă toţi au 
fost inspiraţi de Dumnezeu, de ce se contrazic între ei? Nu este posibil ca unii să fi fost 
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inspiraţi într-un fel, iar alţii în alt fel. Ori au fost inspiraţi numai unii, ori nu a fost 
nimeni inspirat, pentru că dacă erau toţi inspiraţi nu s-ar fi contrazis între ei. Mă refer la 
reprezentanţii Bisericilor instituţionale şi la iniţiatorii doctrinelor lor. Cine a fost până la 
urmă inspirat şi cine nu, este greu de spus şi de aceea totul se raportează tot la raţiune, 
adică la deducţii logice, deci arbitrul suprem al credinţei creştine rămâne tot raţiunea, 
care însă este refuzată, în mod vehement, cercetării ştiinţifice. Docrinele creştine se 
judecă unele pe celelalte prin deducţii logice, bazate pe argumente Biblice. Orice 
interpretare sistematică a textelor Bibliei, adică orice doctrină creştină, este o propunere, 
sau o teorie, susţinută de argumente raţionale, adică de silogisme, care sunt o formă de 
argumentare logică, în care propoziţie (concluzia) este inferată din alte două propoziţii 
(premise). Aristotel a definit silogismul în „Analitica prima” drept „o vorbire în care, 
dacă ceva a fost dat, altceva decât datul urmează cu necesitate din ceea ce a fost dat.” 
Silogismul reprezintă un raţionament deductiv. În structura standard a silogismului sunt 
folosite ca premisă majoră sau minoră, care constituie structura oricărui astfel de 
silogism, texte ale Bibliei, atunci când este vorba de demonstraţia valabilităţii unor 
doctrine creştine. Se pleacă de asemenea de la presupoziţia că acestea trebuiesc înţelese, 
mai mult sau mai puţin, în mod literal. Cu alte cuvinte, regulile raţiunii, ale logicii, au în 
final preponderenţa, în a formula şi stabili valoarea unor idei spirituale. Dacă teologia 
emite opinii sub forma unor teorii, cu privire la Dumnezeu, pe care le numeşte doctrine, 
de ce nu sunt acceptabile şi teoriile stiinţelor moderne, cu privire la Dumnezeu şi cu 
privire la creaţia Sa? Valoarea de receptare în exterior, pentru ceilalţi, a unor experienţe 
mistice, stă în final tot în coerenţa argumentelor raţionale. Trebuie consemnat că, la 
baza dogmelor şi doctrinelor creştine nu stau pur şi simplu cuvintele lui Isus, ci 
interpretarea acestor cuvinte şi învăţături, în funcţie de un anumit context social, istoric 
şi cultural. De asemenea, toată învăţătura lui Isus Cristos este privită prin prisma 
scrierilor provenite de la primul mare interpret al acesteia, adică apostolul Pavel, care a 
introdus o organizare şi ordine specifică în adunările creştine pe care le-a deschis. Dacă 
acest tip de organizare este necesar pentru orice colectivitate umană, aceasta nu 
înseamnă însă că el reflectă întocmai relaţiile dintre cei care se declară a fi urmaşii, sau 
discipolii lui Cristos. Relaţiile dintre aceştia, conform învăţăturii lui Isus, ar trebui să fie 
bazate pe dragostea de natură divină şi în nici un caz pe o anumită ierarhie, care rezultă, 
în mod inerent din orice fel de organizare umană. Ce nevoie avem de pastori, sau preoţi, 
dacă suntem păstoriţi direct de Isus? Nu a spus Isus că El este Păstorul cel bun? Cu 
toate acestea Pavel a stabilit că avem nevoie de pastori, numai că el nu a mai făcut 
precizarea că au nevoie de pastori, numai aceia care nu sunt păstoriţi direct de Isus. 
Confuzia între administrarea afacerilor unei comunităţi creştine, adică păstorirea 
acestora şi păstorirea, sau conducerea sufletelor credincioşilor, este poate greu de 
sesizat, dar este reală şi se face uşor. Conştiinţele celor credincioşi trebuiesc păstorite 
direct de Cristos, iar afacerile comunităţile creştine sunt administrate de oameni, aşa 
numiţii „episcopos.” Acest cuvînt a fost folosit mai întâi în literatura greacă pentru 
cineva care supraveghea o ţară, un popor, sau chiar un tratat, sau o înţelegere. Un 
„episcopos” este o poziţie oficială religioasă creată sub conducerea Împăratului Roman 
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Theodosius, care a restructurat Biserica creştină imperială. Structura iniţială a Bisericii 
imperiale era împăratul, după aceea vicarii, apoi presbiterii. În timpul lui Theodosius, 
poziţia de vicar a fost înlocuită cu cea de „exarch,” urmată apoi de „episcopoi,” apoi 
presbiteri şi diaconi. Biserica oficială a Imperiului Roman avea o structură care o 
reflecta pe aceea a statului roman.     

Pe de altă parte, când vorbim despre cunoaşterea, din punct de vedere ontologic, a 
lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm ca surse de cunoaştere tot ceea ce poate fi subsumat 
la tematică. Aceasta înseamnă Biblia dar, în egală măsură, descoperirile ştiinţelor 
moderne, în principal, ale ştiinţelor naturii, biologia, genetica, antropologia, fizica, 
astrofizica, etc. Când Biblia şi celelalte surse se contrazic între ele, asupra unor situaţii 
de fapt, să nu uităm că prima nu este o carte de ştiinţă şi că limbajul mitologic pe care îl 
foloseşte este inferior faţă de cel ştiinţific ori de câte ori sunt în cauză analize precise şi 
determinări exacte. Să fim serioşi, cele două pagini din Geneza, care conţin două 
relatări oarecum diferite ale facerii omului şi o mulţime de contradicţii, nu pot conţine 
în cuprinsul lor, uriaşa complexitate a ceea ce înseamnă universul sau multiversul. Ele 
nu spun nimic despre Bigbang, efectul Doppler, radiaţiile cosmice de fond, antimaterie, 
forţele care acţionează în univers, fizica particulelor elementare, expansiunea 
universului, galaxii, găuri negre, etc. De ce să credem relatările Bibliei şi să nu credem 
constatările ştiinţelor naturii şi ale cosmosului, dacă şi unele şi celelalte se bazează şi pe 
credinţă? Ce dovezi materiale avem că universul a fost creat în şapte zile, sau şapte mii 
de ani, dacă pentru Dumnezeu, o zi este ca o mie de ani? Ar trebui să analizăm dovezile 
materiale pe care le propune ştiinţa. De ce suntem atât de fascinaţi de mit dar refuzăm 
constatările bazate pe observaţii experimentale? Existenţa universului, care se deschide 
cercetării ştiinţifice, este un miracol înfăptuit de Dumnezeu; de ce respingem acest 
extraordinar miracol, care ne stă la dispoziţie şi refuzăm să îl cercetăm, dacă el vorbeşte 
despre Dumnezeu? Avem posibilitatea să studiem miracolul vieţii, cea mai mare 
minune care se poate atribui lui Dumnezeu, cea mai importantă minune săvârşită de Isus 
pentru pământ, care stă şi în prezent la dispoziţia noastră pentru a o cerceta, este absurd  
a respinge această şansă, pe temeiul unor doctrine creştine, care interpretează în mod 
literal relatările din cartea Geneza.  

 Cu toate că Biblia nu face referire la toate descoperirile şi observaţiile ştiinţelor 
moderne ele sunt totuşi reale. Nici nu trebuie să ne aşteptăm să facă referire la toate 
acestea, dar atunci nici nu trebuie să confundăm V.T. cu un tratat de astro-fizică. De 
unde ştim că aceste descoperiri şi observaţii sunt reale? Pentru că dacă ar fi fost false 
punerea lor în practică, sub forma unor aplicaţii tehnice şi tehnologice, nu ar fi fost 
posibilă. Efectele practice ale descoperirilor ştiinţelor moderne sunt configurate în 
aproape  toate obiectele care ne înconjoară şi a căror existenţă nu ar fi fost posibilă, fără 
aceste realizări. De exemplu, când folosim telefonul mobil trebuie să ştim că acest 
obiect, atât de uzual, este rezultatul descoperiri unor fenomene şi legi, în domeniul 
fizicii, f ără cunoaşterea cărora existenţa unui astfel de obiect nu ar fi fost posibilă. Unii 
se agaţă în mod inconştient de o remarcă a apostolului Pavel, din 1 Timotei 6: 20, în 
care apostolul îi recomandă lui Timotei: „fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de 
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împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit 
cu privire la credinţă.” Sunt matematica, genetica, biologia, medicina, chimia, fizica, 
etc., pe nedrept numite ştiinţe? Este numai astro-fizica greşită, şi toate celelalte ştiinţe, 
cu care aceasta din urmă este înrudită, sunt corecte? Pentru cei care sunt tentaţi să 
răspundă pozitiv, la una sau la cealaltă dintre întrebări, sau la amândouă, eu aş fi tentat 
să le spun că trăiesc într-o lume ireală în care nu există Dumnezeu, ci doar o părere 
fantomatică despre un anumit dumnezeu. Dumnezeu însă există în lumea reală, adică 
este prezent în universul pe care l-a creat. Se poate compara ştiinţa din vremea lui Pavel 
cu ştiinţa de astăzi? Dacă totuşi le comparăm, ştiinţa din vremea lui Pavel ar fi pe 
nedrept numită ştiinţă, în comparaţie cu cea de astăzi şi cu atât mai mult în comparaţie 
cu cea a viitorului. Cu toate acestea, suntem încă departe de a îl cunoaşte pe Dumnezeu 
pe calea ştiinţei, dar mult mai aproape decât pe vremea lui Pavel. Credem în efecte, dar 
nu credem în cauza lor, care se materializează în aceste efecte. Dumnezeu însă nu a 
aşteptat să ajungem atât de plini de cunoaştere încât să fim capabili să ne apropiem de 
El, prin forţe proprii, ci s-a apropiat mai întâi El de noi, atunci când ştiinţa omenirii nu 
era în măsură să spună prea multe despre univers. Dumnezeu însă ştie ce potenţial 
există în om şi atunci când se uită la noi nu vede neputinţa de astăzi ci vede împlinirea 
potenţialului uman în viitor. La fel ca orice părinte, El nu dispreţuieşte slăbiciunea 
copiilor Săi minori pentru că ştie ce forţă extraordinară există în genele lor.    
Dumnezeu ne-a ales să fim un partener potrivit pentru El, Mireasa Lui spirituală, o 
fecioară curată. (2 Corinteni 11: 2)      

Cum putea o carte, care a fost scrisă cu  peste 2500 de ani în urmă, mă refer la 
cartea Geneza, din V.T., să cuprindă şi să exprime cunoştinţe pentru care i-a trebuit 
omenirii 2500 de ani să le obţină? Cum putem să punem în acord aceste cunoştinţe 
dobândite de-a lungul timpului, cu principiile de bază pe care le prezintă Biblia? Cine 
ne obligă să ne cramponăm şi să rămânem ancoraţi la un nivel de cunoaştere de acum 
2500 de ani şi să refuzăm, pur şi simplu, orice evoluţie în cunoaştere şi  înţelegere, 
pentru ca să păstrăm „puritatea” ignoranţei? Răspunsul se află în logica de funcţionare a 
instituţiilor bisericeşti, care prezintă ignoranţa ca pe o supremă ştiinţă, care cu cât este 
mai absurdă cu atât este mai „înaltă.” Dumnezeu, care este infinit în existenţa lui, nu a 
creat un univers atât de complex, ca acela în care trăim, pentru ca apoi, să îi oblige pe 
oameni să se limiteze la o cunoaştere a acestuia, extrem de simplificată. Cu ale cuvinte, 
existenţa şi complexitatea universului reflectă complexitatea lui Dumnezeu şi aceasta nu 
se reduce la o descriere extrem de simplistă aşa cum este cea care este prezentată în 
cartea Geneza.   

Relatările din Geneza conţin, în formă mitică, câteva adevăruri esenţiale, dar nu 
mecanismele concrete şi detaliate ale creaţiei. Care sunt aceste adevăruri? În primul 
rând, faptul că există un Dumnezeu, universal, cosmic şi care este implicat în existenţa 
umană printr-un raport de cauzalitate. În al doilea rând, că acest Dumnezeu este legat de 
om, prin nişte conexiuni foarte complexe, în aşa măsură încât, cei doi Dumnezeu şi 
omul, sunt o prelungire, o extensie a unuia în celălalt. În al treilea rând, faptul că 
Dumnezeu este implicat într-o restaurare a omului, pentru a îl aduce pe acesta la nivelul 
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spiritual, la care se află El. În rest, toate celelalte amănunte sunt o formă de expresie 
mitologică, singura în care se puteau transmite aceste informaţii, în aşa fel încât ele să 
fie înţelese de oamenii care au trăit acum 2-3000 de ani, dar şi de oamenii de astăzi.  

Desigur că apar multe semne de întrebare. Dacă Dumnezeu l-a creat pe om, după 
chipul şi asemănarea Sa şi în acelaşi timp, tot El a creat toate posibilele forme de viaţă 
conştientă, raţională, înseamnă aceasta că toate aceste forme seamănă cu omul? Trăim 
oare într-un univers care este populat de oameni, sau ceva asemănător cu ei şi aceştia nu 
se cunosc între ei? Este puţin probabil ca, în acest univers gigantic, noi să fim singura 
formă raţională de existenţă, dar ce conexiune există între toate acestea şi Dumnezeu? 
Dacă omul este singura fiinţă raţională din univers, în afară de Dumnezeu şi îngeri,       
ce nevoie a avut El să creeze un univers gigantic în care planeta pămănt este situată 
undeva într-o fundătură, între două din cele patru braţe ale Căii Lactee, adică aproape de 
marginea braţului Orion? Numai în constelaţia Calea Lactee au fost observate şi 
aproximate numeric între 200 şi 400 de miliarde de stele. Calea Lactee şi galaxia 
Andromeda formează un sistem binar care aparţine de un grup de 50 de galaxii 
gigantice numit Grupul Local, care la rândul lui aparţine de un supercluster numit 
Virgo. În cartea Geneza ni se spune că, mult după ce Dumnezeu a creat pământul, adică 
de abia în ziua a patra, au fost făcute soarele, luna şi stelele şi acestea au avut ca scop ca 
să lumineze pământul. Prin urmare timp de trei zile pământul a plutit de unul singur în 
spaţiul infint, pentru că încă nu erau create alte corpuri cereşti. Cu toate acestea 
pământul este parte a unui sistem şi nu poate fi conceput ca existând singur, ne luminat 
şi ne încălzit timp de trei zile, cu atât mai mult cu cât înainte de a fi create corpurile 
cereşti, cartea Geneza ne spune că au fost create verdeaţa iarba şi pomii. Dacă totuşi a 
existat o lumină, pe care Dumnezeu a creat-o în ziua întâi, ce fel de lumină a fost 
aceasta, care nu provenea de la soare? Dacă era lumina slavei lui Dumnezeu, întrucât   
lumina slavei Lui nu se stinge niciodată şi unde luminează El, nu există zi şi noapte, 
cum se face că aceasta se stingea noaptea? (Geneza 1: 31; Apocalipsa lui Ioan 22: 5) 
Dacă Dumnezeu a creat stelele doar pentru a lumina pământul cum se face că sunt stele 
atât de îndepărtate de pământ încât nici măcar nu sunt vizibile de pe pămînt sau că 
lumina unora dintre ele ajunge pe pământ de abia după ce acestea nu mai există, cum s-
a exprimat atât de poetic Eminescu, în poezia la steaua? În cazul apariţiei universului 
însă nu avem de a face cu licenţe poetice, ci cu o ştiinţă. Este vorba despre absurditate 
sau naivitate? Este vorba despre un limbaj mitologic, alegoric, prin care ni s-au transmis 
mesaje complexe, pe care ştiinţele moderne se străduiesc să le descifreze în detaliu. Din 
punctul meu de vedere, inconsecvenţa şi chiar naivitatea limbajului mitologic folosit, de 
cartea Geneza, nu pune în discuţie existenţa lui Dumnezeu, întrucât dovada existenţei 
Lui, pentru mine, este în mine. Din acest motiv şi din altele voi insista, în această 
lucrare, asupra necesităţii unei legături personale cu Dumnezeu, singura care este 
garanţia valabilităţii credinţei noastre. Strădania sterilă a cercurilor corporatiste 
religioase creştine de a demonstra, despre cartea Geneza, că este adevărată în litera ei şi 
nu doar ca un mesaj metaforic, este de a dreptul ridicolă şi nu aduce, contrar aşteptărilor 
servicii, ci mari deservicii, cauzei lui Dumnezeu. A promova despre Dumnezeu idea că 
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El se complace în absurd, în condiţiile în care natura din jurul nostru, ne arată o ordine 
şi o frumuseţe desăvărşită este mai degrabă o atitudine anti-creştină. Este însă linia de 
parcurs oficială a marii majorităţi, dacă nu a totalităţii Bisericilor confesionale. În cea ce 
mă priveşte, nu cunosc nici o confesiune creştină care să fi împăcat cu adevărat 
descoperirile ştiinţelor moderne cu adevărul existenţei lui Dumnezeu şi cu toate acestea 
se poate dovedi că ele sunt într-o deplină armonie. Din nefericire, Bisericile 
instituţionale forţează conceptul de credinţă asupra aceluia de raţiune cu un efect 
dezastruos pentru moralitatea lumii în care trăim. Credinţa este necesară dar vine în 
prelungirea, în completarea, raţiunii şi nu împotriva ei. Credinţa este necesară deoarece 
ştiinţele moderne ne duc doar până la jumătatea drumului de acolo urmează să facem 
călătoria pentru înţelegerea lui Dumnezeu prin spiritualitate, prin puterea şi revelaţia 
care vine de la El. În orice caz, nimeni şi nimic nu ne va putea despărţi de dragostea lui 
Cristos.          

Nu este Dumnezeul prezentat de Biblie un pic cam prea asemănător cu omul, ceea 
ce ar dovedi, mai degrabă, o proiecţie a celui din urmă asupra celui dintâi? Răspunsul 
este că nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi de antropomorfizarea lui Dumnezeu, practicată de 
limbajul mitologic, al V.T. Dumnezeu Tatăl nu este un om şi nimic asemănător cu 
omul, este o fiinţă infinită, care deci nu are început şi sfârşit. Pentru om, imaginea lui 
Dumnezeu este Isus Cristos, deoarece El este o privire în oglindă atât a umanităţii cât şi 
a Tatălui. El face legătura între Tatăl care este infinit şi omul care este prizonier în 
propria lui finitudine. El a venit să ofere libertate celor captivi „în închisoarea” 
propriilor lor limite.    

Cea ce este mitologie şi este exprimat într-un limbaj specific acesteia, trebuie 
înţeles ca atare şi nu asimilat în mod literal, adică confundat cu un fapt istoric. 
Circumstanţa că Evreii sau Musulmanii privesc femeile, din anumite puncte de vedere, 
ca pe fiinţe inferioare bărbaţilor nu trebuie pusă în sarcina lui Dumnezeu, care El însuşi 
nu poate fi determinat cu gen. Nu se poate spune despre Tatăl Ceresc că este bărbat, 
deoarece El nu este om ci o realitate infinită, ne determinată din punctul de vedere al 
unui anumit gen. Faptul că este identificat ca Tată şi nu ca Mamă este relativ şi 
dependent de condiţiile culturale în care a fost scris V.T. şi N.T. Nu greşim dacă 
spunem că Dumnezeu este şi Mama noastră, în aceeaşi măsură în care este şi Tatăl 
nostru. Ceea ce încerc să spun este faptul că naivitatea face jocul Bisericilor 
confesionale, care încearcă să îi ţină pe oameni în obscurantism. Această atitudine nu 
este folositoare adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, ai cărei membrii abordează 
cunoaşterea realităţii, în mod serios şi nu se lasă manipulaţi de nimeni, ci conduşi doar 
de adevăr.  

În aceeaşi măsură cu teologia, filozofia, literatura şi arta sunt revelatoare asupra 
impactului dintre Dumnezeu şi conştiinţa umană. Când vorbim despre cunoaşterea 
persoanei istorice a lui Isus Cristos avem la dispoziţie Biblia dar şi mărturiile unor 
istorici cum ar fi Josephus, Tacitus, etc. şi bineînţeles tot cea ce s-a scris în legătură cu 
acest subiect. Când ne referim la cunoaşterea directă a persoanei lui Isus Cristos şi a 
dragostei Sale, acest lucru se poate realiza prin Duhul Sfânt, căci numai El ne poate 
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pune în minte gândul pe care l-a avut şi îl are Cristos. „Sfinţirea înseamnă să ai mintea 
lui Cristos şi toate gândurile lui Cristos” – John Wesley.  

Cu aceeaşi seriozitate cu care trebuie abordată cunoaşterea ontologică, adică din 
punctul de vedere al existenţei, trebuie tratată şi cunoaşterea personală, directă, 
spirituală, transcedentală şi revelată a lui Dumnezeu. Ezoterismul merge mână în mână 
cu raţiunea şi cu ştiinţele moderne, când este vorba despre cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Există fără îndoială o cunoaştere posibilă numai pentru cei iniţiaţi şi un sens ascuns, 
secret al cunoaşterii lui Dumnezeu, deoarece, aşa cum am precizat este vorba despre o 
cunoaştere de la Persoană la persoană. Dar există deasemenea o cunoaştere raţională, 
ştiinţifică şi filozofică care ne permite să susţinem posibilitatea existenţei lui 
Dumnezeu. 

Cramponarea de atropomorfism şi mitologie este ecusonul Bisericilor 
instituţionale care se feresc de nou, pentru că orice avans în cunoaşterea umană pare a 
fi o ameninţare asupra monopolului pe care ele şi l-au asumat în ceea ce priveşte 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Administrarea „misterului” este ocupaţia de bază a 
coordonatorilor Bisericilor instituţionale şi ei se străduiesc să tragă o linie clară de 
demarcaţie între Dumnezeu şi universul pe care El l-a creat, ascunzînd complexitatea şi 
evoluţia în cunoaştere, care sunt trepte de urcuş pe scara evoluţiei umane, sub „covorul” 
tocit al unor dogme fixe, care se contrazic radical cu alte dogme similare. Misterul, fără 
îndoială, rămâne dar dacă el este administrat greşit, adică este investit într-o direcţie 
eronată, împotriva evidenţelor, ceea ce are de suferit cel mai mult este cauza lui 
Dumnezeu. Realitatea lui Dumnezeu nu echivalează cu ignoranţa, căci altfel, ce sens ar 
mai avea să trăim veşnic, dacă nu vom ajunge să cunoaştem infinitul? Eternitatea însă 
începe atunci când în noi îşi aşterne mantia nemuririi gloria veşniciei şi în acel moment 
începe şi cunoaşterea ei. Dacă toată istoria universului şi a infinitului, în general, se 
reduce la cele două pagini din Geneza, ce ne mai rămâne de cunoscut în eternitate?  

Biblia este o carte despre revelaţia lui Dumnezeu, adică despre Isus Cristos. Ea nu 
cuprinde, aşa cum am afirmat deja, decât o infimă parte din pluri-dimensionalitatea lui 
Dumnezeu. Limbajul pe care Biblia îl foloseşte, este cu totul ne adecvat şi insuficient, 
pentru a descrie adevăratele realităţi care formează Persoana Lui. El este ca un Împărat, 
dar nu este deloc un împărat, este ca un Tată dar este un Tată spiritual, este un Domn al 
oştirilor, dar nu are nevoie de armate, deoarece este atotputernic, prin El însuşi. El „zice 
şi se face,” ce nevoie are de armate sau de slujitori care să îi îndeplinească ordinele? 
(Geneza 1: 3,6,9,11,14,20,24,26) Dumnezeu îşi exprimă voinţa verbal şi aceasta se 
împlineşte prin mecanisme care nu ne sunt cunoscute, nu are nevoie de slujitori care să 
îi ducă la îndeplinire planurile, pentru că toate lucrurile se fac direct prin puterea Lui. 
Dumnezeu nu are nevoie să fie adulat sau lăudat, deoarece nu duce lipsă de încurajare şi 
nici nu se poate bucura de aprecierea unor fiinţe, care încă nu îl înţeleg pe deplin. 

Pe de altă parte, principiul “Sola Scriptura” trebuie bine înţeles. Acesta a fost 
manifestul, sub care s-a desfăşurat Reforma. În acelaşi timp, este necesară recunoaşterea 
modului în care a fost construită Biblia, pentru a putea privi textele Scripturii într-o 
lumină corectă. Biblia s-a constituit prin selecţia făcută asupra a nenumărate texte care 
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circulau în momentul respectiv. Biblia canonizată este produsul unei alegeri, pe care 
oamenii au făcut-o, în legătură cu scrierile despre Dumnezeu. Să nu scăpăm din vedere 
faptul că, în perioada ceea mai importantă a istoriei lor, adică imediat după ce 
evenimentele descrise s-au întâmplat, mesajul evangheliilor a fost transmis pe cale 
orală, deci, prin intermediul tradiţiei. Când spunem “Sola Scriptura” ne referim la Biblie 
dar şi la tradiţia orală care a stat la baza ei şi fără de care, Cuvântul scris nu ar fi existat. 
Ne-am obişnuit să nu mai analizăm informaţiile şi pentru că li se aplică eticheta “sacru,” 
ne ferim să le trecem prin filtrul raţiunii. Considerăm că totul este perfect şi adevărat, 
doar pentru că aşa se afirmă de către instituţiile religioase creştine. Cu toate acestea, 
apariţia N.T. are o întreagă istorie. Nu este totul sacru în istoria Creştinismului, unele 
lucruri sunt condamnabile, iar cărţile Bibliei au fost selectate din noianul de scrieri 
existente, după o anumită strategie. 

Din punctul de vedere al lui Luther, principiul „Sola Scriptura” a respins atât 
ideea că Biserica instituţională Romano-catolică posedă revelaţii separate de Scriptură, 
cât şi ideea că această Biserică instituţională este interpretul infailibil al Scripturii. El a 
afirmat că părinţii bisericii, papalitatea şi consiliile bisericii erau failibile, adică puteau 
să greşească şi că, de fapt, au şi greşit de-a lungul istoriei. De la Reformă încoace, o 
largă diversitate de teologi, având diverse convingeri, au apelat la o foarte largă gamă 
de surse, ca autoritate religioasă finală. Ca să enumăr câteva, acestea ar fi: raţiunea, 
experienţa personală, crezurile, consensurile Bisericii instituţionale, sau conştiinţa 
individuală. Până la urmă nici Luter nu a fost infailibil şi nici responsabilii Bisericilor 
confesionale, din vremurile noastre, nu sunt infailibili, ci dimpotrivă pot greşi şi chiar 
greşesc, ori de câte ori îşi impun autoritatea lor spirituală asupra conştiinţelor 
individuale. După cunoştinţa mea, Luter nici nu pretins că este infailibil şi nici nu se 
putea ca un om de valoarea lui spirituală să facă aşa ceva. Dacă nici un om nu este 
infailibil nu ne rămâne decât să ne lăsăm conduşi de către conştiinţele noastre, luminate 
de Dumnezeu şi să analizăm şi aceptăm acele opinii care ne conving.  

Protestantismul istoric a continuat să afirme că numai Biblia este autoritatea 
ultimă în domeniul credinţei creştine. De unde îşi extrage Biblia autoritatea ei? Există 
un lanţ al autorităţii. Autoritatea supremă este Dumnezeu. El s-a revelat pe Sine şi cea 
mai importantă descoperire de Sine se găseşte în Persoana lui Isus Cristos. Până aici 
sunt întru totul de acord cu majoritatea teologilor creştini, care afirmă aceste lucruri. 
Mai departe însă, de asemenea, o majoritate dintre ei afirmă că Isus şi-a delegat 
autoritatea Sa apostolilor Săi, care, prin inspiraţia Duhului Sfânt, au redactat cuvântul 
scris. În felul acesta, Scriptura a devenit autoritatea noastră finală, deoarece ca şi 
înregistrare infailibilă a revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu, ea perpetuează autoritatea 
personală a lui Cristos.1 

                                                 
1
 Kenneth R. Samples. Titlul original: „Does the Bible Teach <<Sola Scriptura>>?” Publicat în toamna 

lui 1989 în Christian Research Journal, publicaţie a lui Christian Research Institute, Box 500, 

Capistrano, CA 92693-500. Traducerea: Teodor Macavei 1995. Capela Calvarului Petroşani, str. 

Aurel Vlaicu nr.11, Petroşani, 2675, HD., România.   
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Acelaşi Duh Sfânt, care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei să consemneze, 
evenimentele petrecute, în timpul vieţii lui Cristos, îi inspiră pe toţi aceia care sunt ai 
lui Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu este precizat că revelaţia lui Dumnezeu s-a terminat 
o dată cu scrierea ei. Această stratagemă, de stopare a revelaţiei, care vine de la 
Dumnezeu, a fost pusă la punct cu ocazia instituţionalizării Bisericii, la Conciliul de la 
Nicea, în anul 325 e.n. În acest mod, Biserica instituţională şi-a arogat proprietatea 
definitivă a revelaţiei şi adevărului despre Dumnezeu.  

În ceea ce priveşte întâmplările din viaţa Sa şi cuvintele pe care Isus le-a spus pe 
pământ, nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scos din textele evangheliilor, întrucât 
apostolii au fost cei mai în măsură să se pronunţe asupra lor. Ei au fost prezenţi la 
evenimentele petrecute în acel moment istoric şi acei scriitori care nu au fost prezenţi, 
au primit, prin tradiţia orală şi puţinele documente scrise informaţiile existente. Cât 
priveşte istoria prezentă şi cea viitoare a umanităţii şi raporturile acesteia cu Dumnezeu, 
revelaţia rămâne deschisă şi nu are cum să fie sigilată, întrucât se referă la evenimente 
viitoare, nu trecute. Cartea lui Daniel şi Apocalipsa lui Ioan sunt farul în lumina căruia 
putem vedea viitorul, dar ele au nevoie de o explicare amănunţită care reprezintă o 
adevărată revelaţie a momentului, întrucât evenimentele pe care acestea le cuprind sunt 
cu totul neobişnuite şi apte să contrarieze orice conştiinţă. În aceste două cărţi, 
Bisericile instituţionale sunt prezentate, contrar aşteptărilor, ca fiind duşmanii lui 
Dumnezeu şi evenimentele la care umanitatea va fi martoră vor fi extrem de dramatice.  

Apostolul Pavel ne informează că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dar 
aceasta nu înseamnă deloc că numai Scriptura, canonizată la Nicea, sub îndrumarea 
Împăratului Constantin, este insuflată de Dumnezeu. 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”  [(2 Timotei 3: 16-17); ref. 9 
în Biblia Ortodoxă] 

Informaţia pe care ne-o dă epistola atribuită lui Pavel, nu înseamnă că revelaţia s-
a terminat o dată cu consemnarea acesteia în textele care existau pînă în momentul când 
apostolul a făcut respectiva constatare. Reversul acestei afirmaţii este însă valabil. 
Revelaţia a continuat o dată cu scrierea evangheliilor. După momentul în care scriitorul 
respectivei epistole a comunicat informaţia prezentată mai sus, cu privire la modul în 
care a fost scrisă Scriptura, s-au consemnat de fapt evangheliile, care sunt mai recente, 
decât epistolele apostolului Pavel. Ceea ce afirm, este că, Pavel nu putea înţelege prin 
Scriptură altceva decât textele care erau scrise deja, pănă în momentul în care a doua 
epistolă către Timotei a fost transmisă. Altă Scriptură nu exista în acel moment. Această 
Scriptură era foarte diferită, faţă de aceea care s-a canonizat la Nicea, adică era mult mai 
limitată.  Din acest motiv, afirmaţia făcută de apostolul Pavel, în a doua epistolă către 
Timotei, cap. 13, cu versetele 16 şi 17, are o aplicabilitate specifică.  

Urmaşii apostolilor sunt toţi credincioşii născuţi din Dumnezeu, deoarece fiecare 
din aceştia au fost înscrişi în cartea vieţii de la întemeierea lumii şi fiecare este 
„locuit” şi inspirat de Duhul Sfânt. Dumnezeu nu a oprit revelaţia, dimpotrivă, Isus ne-
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a spus că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu recunoaşte autoritatea Scripturii, dar, în aceaşi măsură, recunoaşte şi afirmă 
autoritatea directă a Duhului Sfânt, adică a lui Dumnezeu, în viaţa lor. (Ioan 16: 13) A 
terminat Dumnezeu de vorbit cu oamenii acum 1686 de ani, adică după sinodul de la 
Nicea şi de atunci nu mai are nimic de spus? Aceasta vrea să ne facă să credem 
Bisericile confesionale, dar aproape prin tot ceea ce fac, aceste instituţii bisericeşti 
lucrează împotriva cauzei lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu mai vorbeşte este un 
Dumnezeu mort, dar Duhul Lui ne aminteşte în fiecare moment că El este viu şi ne 
revelează, adică ne călăuzeşte, în tot adevărul. Între Biblie şi revelaţia personală nu 
poate fi nici o contradicţie, fiindcă amândouă au ca sursă acelaşi Dumnezeu. Singura 
deosebire este că, aceia care sunt născuţi din Dumnezeu, nu sunt dependenţi de nici o 
doctrină şi, deci, de nici o interpretare obligatorie a textelor Bibliei, care sunt susţinute 
de Bisericile instituţionale.  

Membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu au acces direct la Persoana lui Isus 
Cristos, prin Duhul Sfânt şi de aceea se vor întoarce mereu la înţelesul adânc al 
cuvintelor Lui. Înseamnă acest lucru că apostolii au greşit în afirmaţiile lor şi acestea 
trebuiesc rectificate? Nicidecum, înseamnă doar că planul lui Dumnezeu este în mişcare 
şi că învăţătura lui Cristos trebuie mereu actualizată, pentru a răspunde nevoilor 
spirituale, neliniştilor şi întrebărilor omului de astăzi. Este vorba despre o privire critică 
adresată istoriei Creştinismului, precum şi a cauzelor care au dus la erori, mai mult sau 
mai puţin grave şi identificarea acestora chiar şi în textele din Biblie, care au generat 
posibilitatea unor interpretări în această direcţie. De exemplu, în baza textelor prin care 
Isus a dat autoritate Bisericii, de a lega şi dezlega păcatele, Biserica confesională, 
preponderentă în evul mediu, adică Biserica Romano-catolică, a început să vândă 
această iertare prin practica indulgenţelor. Ce a permis această interpretare a textelor 
Bibliei, care a dus la o astfel de anomalie? Răspunsul meu este că acest lucru a fost 
posibil datorită înţelegerii greşite a noţiunii de Biserică. Există şi în zilele noastre 
numeroase absurdităţi, la care trebuie să găsim răspunsul, dar înţelegerea corectă a ceea 
ce înseamnă adevărata Biserică a lui Dumnezeu rezolvă o mare parte din ele.  

Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu? 
Am fost preocupat de această întrebare, legată de identificarea Bisericii lui Cristos 

şi am încercat să găsesc un răspuns. Acest răspuns este dependent de identitatea 
religioasă a persoanei care este interogată. Dacă întrebi un credincios Ortodox o să-ţi 
răspundă că tradiţia lui este cea mai aproape de principiile creştine. Un Romano-catolic 
este profund ataşat de tradiţia sa, de care este mândru şi cel mai probabil, se va declara 
fericit că face parte din această tradiţie. Vor fi mari şanse să spună că Biserica Romano-
catolică este cea mai veche tradiţie creştină şi este bazată pe desemnarea personală pe 
care a făcut-o Isus lui Petru de a fi „piatra” pe care este zidită Biserica. Protestanţii, 
Reformaţii, Metodiştii etc., sunt la fel de convinşi de adevărurile pe care le susţin. 
Neoprotestanţii, cum ar fi: Baptiştii, Penticostalii, Evangheliştii, Adventiştii, etc., cu 
care am stat de vorbă, de-a lungul anilor, mi-au spus totdeauna şi au încercat să îmi 
demonstreze, cu o multitudine de argumente, că ei şi numai ei au dreptate, şi că Biblia 
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este aceea care le dă lor şi numai lor dreptate. Toţi ceilalţi sunt „rătăciţi”, într-un grad 
mai mic sau mai mare. Cu grija de a nu generaliza în mod fictiv, pot spune că fiecare 
confesiune creştină se promovează pe sine şi îşi scoate în evidenţă propria doctrină, fără 
de care nu ar avea nici o raţiune de a exista, în mod independent.  

Pentru a compara diferite doctrine între ele avem nevoie de un etalon cu care să le 
comparăm şi acesta nu poate fi altul decât Biblia. Istoria Creştinismului joacă un rol 
important atunci când dorim să observăm impactul practic între dogme şi realitate iar 
teologia şi filozofia sunt instrumentele de lucru. Paradoxul este că nici una dintre 
doctrinele diferitelor Biserici instituţionale nu se calchiază exact pe susţinerile Bibliei, o 
posibilă explicaţie fiind aceea că Biblia este vie pe când învăţătuirle sale, odată 
‚mumificate’ în doctrine nu pot fi cuprinse într-o singură doctrină, în acelaşi timp. 
Aceasta se întâmplă deoarece o doctrină nu poate cuprinde contradicţii pe când viaţa le 
presupune şi tocmai acest lucru îi dă o dinamică specifică. Suntem pe drumul către 
infint, nu ne putem opri şi după ce am aruncat o privire să rămănem pironiţi pe loc, 
fascinaţi dar paralizaţi, consemnându-ne uimirea într-o doctrină fixă care are funcţia de 
„a ne aminti” că putem să fim nemuritori şi nu de a ne face să ne simţim, la modul 
prezent, ca atare. Biblia este vie şi la fel ca tot ceea ce este viu se desfăşoară prin 
acomodarea cu realităţile de fiecare zi şi dacă nu poate face acest lucru se dovedeşte a fi 
sanctuarul unei utopii. Cu toate acestea, tocmai respectul care se acordă celor care i-au 
aplicat principiile în practică dovedeşte că ea nu se poate defini ca o propunere utopică 
ci este o sugestie de viaţă pe care „o altă lume” o transmite lumii noastre. Probabil că 
aplicarea ei generalizată este mai degrabă o caracteristică a viitorului şi la fel de 
probabil este şi faptul că în lumea noastră niciodată nu va exista o majoritate care să 
practice principiile Creştinismului. Va fi un pământ nou şi un cer nou şi lucrurile care 
sunt acum vor trece. (Apocalipsa lui Ioan 21; 1) Ar fi un exerciţiu de gândire remarcabil 
dacă ne-am putea imagina cum ar fi dacă fiecare ar da întâietate celuilalt, dacă fiecare ar 
căuta mai întâtîi interesele celor din jur şi apoi interesele sale proprii, dacă fiecare i-ar 
iubi pe cei din jur ca pe sine însuşi, în fapt, mai mult decât pe sine însuşi, dacă ar fi gata 
să se sacrifice pentru ei, în orice moment, dacă bucuria fiecăruia ar fi, în primul rând,  
aceea de a da şi nu, în primul rând, aceea de a primi. (Faptele Apostolilor 20; 35;        
Filipeni 2; 1-5) Lumea în care trăim nu este construită în acest mod şi la baza ei nu stă 
dreptatea socială ci dreptul celui mai puternic. Din acest motiv, morala creştină pare a fi 
o utopie şi este înlocuită treptat şi pe ne simţite cu un surogat în care a face „şi bine” în 
jurul nostru este o condiţie apreciată ca fiind acceptabilă pentru cei care doresc să se 
considere Creştini. Deocamdată Creştinii sunt mai preocupaţi de a stabili cine are 
dreptate, în probleme doctrinale, decât a pune în practică principiile Creştinismului. 
Dacă un Creştin află despre un altul că aparţine unei alte Biserici instituţionale, decât 
celei a propriei sale apartenenţe, primul lucru pe care îl face, încearcă să schimbe 
opţiunea celuilalt şi pentru aceasta face orice efort pentru a convinge şi dacă nu reuşeşte 
îl lasă pe celălalt „în grija lui Dumnezeu,” iar între cei doi se aşterne suspiciunea 
generată de ne cunoscut. Excepţie face situaţia în care cei doi Creştini sunt născuţi din 
Dumnezeu şi amândoi au acelaşi Tată, chiar dacă au fost crescuţi de ‚părinţi’ omeneşti 
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diferiţi. Dacă doi fraţi gemeni au fost adoptaţi de două familii diferite şi crescuţi în baza 
unor tradiţii diferite, atunci când se întâlnesc ei se văd legaţi de ceva cu mult mai 
puternic decât tradiţiile lor şi anume de o relaţie indistructibilă, sufletească. Dogmele şi 
doctrinele, oricât de necesare ar fi, îi separă pe oameni, dar ceea ce îi uneşte este 
apartennenţa de acelaşi Tată Ceresc. Lucrarea de faţă nu îşi propune, probabil voi repeta 
această precizare şi într-un alt context, să compare doctrine cu doctrine şi să recomande 
pe „ceea mai bună,” pentru că nu există „cea mai bună,” sau una „mai bună” decât 
cealaltă. Prin compararea a ceea ce este parţial cu altceva, care este tot parţial, sau prin 
compararea a ceva ce este relativ, cu altceva, care este tot relativ, nu se ajunge la 
absolut. Se poate trage totuşi concluzia relativităţii tuturor termenilor de comparaţie şi 
căutarea absolutului în altă parte, decât în doctrine, în cazul nostru printr-o deschidere 
personală către căutarea absolutului.             

Toate diviziunile între creştini sunt, în primul rând, deosebiri de păreri şi de 
dogme, deosebiri de doctrine şi de tradiţii. Toate aceste adevăruri sunt însă parţiale. 
Adevărata învăţătură creştină, aceea care stă la temelia Bisericii celor născuţi din Spirit, 
este tocmai recunoaşterea relativităţii şi parţialităţii oricărei cunoaşteri teoretice, pur 
intelectuale, despre Dumnezeu şi refuzul obligativităţii oricăror doctrine sau dogme. 
Singura cunoaştere completă, care este posibilă aici pe pământ, este cunoaşterea 
dragostei de natură divină, care l-a animat pe Isus. Pe aceasta bază se evidenţiază 
relaţiile inter-umane, care să aibă ca fundament dragostea spirituală creştină, agape.  

Tentativa de a introduce reguli noi are menirea să îi încurajeze pe mulţi, ca prin 
respectarea acestora să îşi ofere garanţii privitoare la viaţa veşnică. Acelaşi lucru au 
făcut şi Evreii, care au introdus atât de multe reguli şi tradiţii, încât în spatele lor nu se 
mai vedea nici urmă de spiritualitate. Este vorba, desigur, despre încercarea de a se 
îndreptăţi pe sine, în faţa lui Dumnezeu, printr-o religiozitate construită artificial şi a 
face orice altceva, dar a evita, cu tot dinadinsul, respectarea unei cerinţe de bază a 
Creştinismului şi anume practicarea iubirii spirituale. Această dragoste de natură divină 
este un angajament profund şi nu se rezumă la forme ritualice sau la respectarea unor 
reguli instituite de oameni, în numele lui Dumnezeu.  

Multe din învăţăturile Bisericilor confesionale se contrazic între ele şi este 
evident că nu există o viziune unitară, asupra multor aspecte ale credinţei creştine. 
Deoarece nu se poate ca toţi să aibă dreptate, în condiţiile în care părerile sunt atât de 
diferite, consider că este interesant de sondat cauzele acestui fenomen, în care credinţa 
într-un singur Dumnezeu produce o gamă cu adevărat bogată de opinii contradictorii. 
Dacă există un singur Dumnezeu şi El inspiră pe toţi aceia care cred în El, de ce părerile 
nu concordă aşa cum ar fi de aşteptat? Dacă există o singură sursă, un singur izvor al 
cunoaşterii lui Dumnezeu, o singură colecţie de texte canonizate, adică Biblia, de ce 
unii credincioşi creştini susţin anumite doctrine, iar alţii doctrine destul de diferite? Este 
adevărat că Biblia însăşi este o carte complexă, în care se pot găsi, câteodată, doar în 
stare incipientă, premisele unor interpretări diferite. Este, de asemenea, adevărat că 
interpretarea fiecărui text în parte presupune cunoaşterea temeinică a ansamblului şi a 
semnificaţiei generale, a ideii de principiu pe care textele Biblice o exprimă. Cu toate 
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acestea, astfel de argumente sunt doar contextuale, deoarece pentru cei care se declară 
inspiraţi ar trebui să fie lămurite şi textele, dar şi interpretarea lor.  

Câteodată, eticheta de inspirat se aplică forţat şi ne discriminat, dar aceia care au 
avut curiozitatea de a pune, verset lingă verset, textele evangheliilor, pe de o parte pe 
cele trei numite evanghelii sinoptice, comparându-le între ele, Matei, Marcu şi Luca, iar 
pe de altă parte evanghelia după Ioan, au constatat nepotriviri în interiorul primului grup 
şi o teologie destul de diferită între primele trei şi cea de-a patra. Factorul uman receptor 
al unor mesaje divine trebuie luat negreşit în considerare. Este multitudinea de 
interpretări posibile ale textele Bibliei motivul existenţei atâtor confesiuni creştine sau 
absolutizarea acestor interpretări şi încercarea de a le impune celorlalţi printr-o 
autoritate umană? Sper că, pe măsură ce această lucrare îşi desfăşoară argumentaţia, 
cititorul să poată desprinde un răspuns la această întrebare. 

Cineva greşeşte, dar cine? Care sunt deci motivele pentru care, deşi există un 
singur Dumnezeu, există în acelaşi timp o multitudine de instituţii religioase, care se 
revendică fiecare a fi adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Care este adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu? Orice adevăr are multiple faţete şi dacă este privit din unghiuri diferite, 
poate duce la păreri diverse. Care este adevărul? Instituţiile religioase se prevalează de 
mandate şi delegaţii de reprezentare din partea lui Dumnezeu şi îşi apropriază adevărul 
ca pe ceva ce ţine de însăşi raţiunea lor de a fi. Ele se prezintă pe ele însele ca adevărate 
bănci, în care se depozitează, în siguranţă, adevăruri fundamentale şi în voltele cărora 
nu pot pătrunde decât aceia care cunosc parola.  

În realitate, atunci când este vorba de inspiraţie, sau de legătura directă cu 
Dumnezeu, acestea nu pot fi decât apanajul conştinţelor individuale şi în nici un caz 
monopolul unor organizaţii religioase. Armatele de funcţionari, în slujba lui Dumnezeu, 
îl ascund de multe ori pe El de privirile curioase şi cercetătoare ale indivizilor, care şi-
au desfăşurat ultimele speranţe ca pe nişte pânze de catarg, ce încearcă să sesizeze cele 
mai mici unduiri ale vântului salvator. Există o cale lungă şi ocolită de a ajunge la 
Dumnezeu, dar există, de asemenea, o cale scurtă prin care Dumnezeu ajunge la noi, la 
fiecare din noi.  

La fel ca mulţi alţi semeni ai mei, am observat şi eu decalajul vizibil şi nefericit 
dintre ceea ce se predică de la amvoanele instituţiilor religioase şi ceea ce se practică în 
realitate şi am început să studiez cauza acestui fenomen. Lucrarea pe care o prezint 
cititorului este, de asemenea şi rodul acestor căutări şi sper să facă lumină într-un 
teritoriu aflat într-o zonă crepusculară, la intersecţia dintre idealuri înălţătoare, 
formulate de Creştinism şi a practicilor de conduită umană, personală sau de grup, de 
multe ori dezamăgitoare.  

Creştinismul este divizat, fiecare susţine că are dreptate şi astfel s-au format 
adevărate bariere doctrinale între oameni, pe care de-a lungul timpului, unii au încercat 
să le rezolve prin luptă. Mai grav este faptul că, dintr-o învăţătură menită să îi unească 
pe oameni, Creştinismul a devenit o învăţătură gata să îi dezbine, să îi despartă 
definitiv şi să îi învrăjbească de moarte. Cred că un important rol pentru aceasta l-a 
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avut înţelegerea greşită a noţiunii de Biserică şi amestecul nefericit dintre factorul 
uman, social şi economic cu cel spiritual şi divin.  

Isus Cristos a fost condus de alte raţiuni decât cele ale omului obişnuit. El nu a 
reacţionat la situaţiile de viaţă aşa cum face oricare alt om pus în situaţii asemănătoare, 
ci într-un mod total diferit. Instituţiile religioase, însă, aflate în aceleaşi situaţii ca şi 
Isus, au reacţionat totdeauna într-o manieră umană, obişnuită, scoţând sabia din teacă şi 
vărsând sânge. Aşa au făcut în timpul Cruciadelor, al Inchiziţiei, al Războaielor 
religioase etc. Reprezentanţii unor organizaţii religioase creştine vor spune că 
participarea instituţiilor lor la masacre a fost mică sau chiar nulă, le voi răspunde însă, 
că participarea lor la reprimarea adevărului ştiinţific şi la configurarea unui fanatism 
religios modern este totuşi determinantă. 

În zilele noastre, represiunea a luat alte forme, mai moderne, de anatemizare a 
celor care gândesc liber, atât în interiorul instituţiilor religioase creştine, cât şi în afara 
lor. Învăţăturile şi doctrinele instituţiilor bisericeşti, după părerea mea, nu pot fi 
evaluate doar după atractivitatea şi frumuseţea principiilor pe care le avansează, dar şi 
după impactul concret asupra comportamentului uman, atât la nivel individual cât şi 
social. 

Nesfârşitele diviziuni şi lupte între grupurile care s-au revendicat de la învăţătura 
Mântuitorului dovedesc, cu tărie, un singur lucru, faptul că nu există unitate între 
Creştini. Acest lucru se opune rugăciunii lui Isus Cristos, care, înainte de a fi răstignit, 
s-a rugat Tatălui Ceresc ca toţi Creştinii să fie una. A se vedea pentru aceasta Ioan 17: 
21.  La prima vedere s-ar părea că Dumnezeu nu a ascultat ruga lui Isus pentru că, în 
mod evident, Creştinii nu sunt uniţi. 

Lipsa de unitate se vede cel mai bine în numărul mare de confesiuni creştine şi în 
tendinţa acestora de a îşi aroga fiecare posesia adevărului despre Dumnezeu, 
respingând, în acelaşi timp, pretenţiile similare ale celorlalţi. Desigur, sunt conştient că 
orice generalizare poate duce la deformarea adevărului, dar, în acelaşi timp, tema de 
faţă trebuie urmărită plecând de la nişte noţiuni generale, cum ar fi cea de Biserică a 
celor născuţi din Spirit, sau a celor născuţi din nou, sau născuţi din Dumnezeu, Biserică 
Spirituală Unică, sau Biserica celor înscrişi în Ceruri, pe de o parte, toate cele 
enumerate exprimînd unul şi acelaşi lucru şi, pe de altă parte, cea de Biserică 
corporatistă, Biserică instituţională, sau Biserică confesională, instituţie bisericească, 
sau organizaţie religioasă creştină, care de asemenea sunt sinonime, în accepţiunea 
acestui cadru de referinţă. Vor exista negreşit şi aspecte de detaliu, care vor putea fi mai 
degrabă intuite de cititor decât minuţios analizate, în cadrul acestei lucrări.  

Am încercat însă, să fundamentez acest demers pe fapte istorice, în aşa fel încât 
afirmaţiile pe care le fac, să îmbrace materialitatea unor realităţi, pentru mulţi devenite 
fapte de conştiinţă. O constatare ne confortabilă, desprinsă din desfăşurarea existenţei 
umane în matca istoriei, este şi acea că sunt mulţi credincioşi de o remarcabilă valoare 
spirituală peste tot dar, în acelaşi timp, sunt şi mulţi indivizi care se revendică spiritual 
din Religia Creştină dar se menţin la o atitudine formală, convenţională faţă de aceasta. 
În lucrarea de faţă mă refer la credincioşii născuţi din Spirit, născuţi din Dumnezeu, 
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născuţi din nou, sau renăscuţi spiritual şi credincioşii ne renăscuţi spiritual sau 
„lumeşti”, ca să folosesc o terminologie folosită de Biblie. În ambele sensuri, expresiile 
sunt purtătoare a aceloraşi denotaţii. 

„...pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi 
dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” [(1 Corinteni 
3: 3); ref. 10 în Biblia Ortodoxă] 

Este vorba, desigur, despre certurile şi dezbinările care au loc între instituţiile 
bisericeşti, dar şi în interiorul lor. Este vorba, de asemenea, într-un sens mult mai 
particular, despre dezacordurile, discrepanţele sau chiar incompatibilităţile între 
doctrinele şi dogmele creştine, care sunt susţinute de diferite Biserici instituţionale. 
Creştinii „lumeşti” sunt credincioşii care nu au fost născuţi din Dumnezeu, adică nu au 
fost născuţi din nou, ei fiind doar purtătorii de etichetă. Aceştia din urmă au vocaţia 
majorităţii pentru că mulţi sunt chemaţi şi puţini sunt aleşi. (Matei 22: 14) Regula 
majorităţii din instituţiile religioase pune în pericol viaţa spirituală a acestora. În cazul 
nostru “vox populi” nu este “vox dei” deoarece morala creştină nu este o construcţie de 
masă, ci înălţimea la care ajunge spiritul uman edificat.  

Întreaga istorie a Creştinismului ne arată faptul că cei puţini sunt adevăraţii 
deschizători de viziuni spirituale şi nu marile mulţimi. Isus Cristos a fost singur 
împotriva unei lumi întregi, atunci când a venit pe pământ, ucenicii lui au fost o 
minoritate în Israel şi înţelegerea învăţăturilor Lui le era explicată, în particular, numai 
lor. Isus s-a adresat la o „turmă mică”, căreia i-a recomandat să nu îi fie frică (Luca 12: 
32) Isus a spus că nu toţi cei care vor zice “Doamne, Doamne...” vor intra în împărăţia 
lui Dumnezeu (Matei 7: 21)  

Creştinismul a devenit un fenomen de masă, dar cu această ocazie a scăzut 
standardul lui spiritual. Desigur că orice om este chemat de Dumnezeu pentru mântuire, 
dar nu toţi oamenii preţuiesc la fel această chemare. De fapt, nici chemarea nu îmbracă 
mereu aceeaşi formă. Există o chemare generală dar şi o chemare specială. Mulţimile 
sunt chemate prin modulaţiile glasurilor care transmit neîncetat vibraţia eternă, dar cei 
aleşi sunt cunoscuţi dinainte şi sunt chemaţi personal. (Efeseni 1: 1-14) 

Nimeni nu poate trece printr-o experienţă spirituală personală prin intermediul 
unui înlocuitor, adică nimeni nu ne poate suplini în ceea ce trebuie să facem chiar noi, 
din punct de vedere spiritual. Nici un alt credincios, indiferent de poziţia pe care o are, 
fie acesta preot, pastor sau chiar patriarh, nu poate face ceea ce fiecare din noi trebuie să 
facem pentru noi. Nici un om nu s-a născut şi nu se poate naşte, în locul altui om, pe 
pământ, şi, în aceeaşi măsură, nici un alt individ uman nu poate parcurge procesul 
naşterii spirituale din apă şi din Duh, înlocuind pe altcineva. Aşa cum botezul în apă se 
practică cu fiecare bebeluş în parte, sau cu fiecare credincios matur în parte, tot aşa este 
şi cu botezul cu Duh Sfânt şi cu naşterea din nou. Acestea sunt evenimente care privesc 
fiecare individ în parte şi nu pot fi săvârşite prin reprezentant. Mântuirea este un proces 
individual şi nu colectiv, care nu depinde decât de Dumnezeu şi nu de ceilalţi oameni.  

Există un colectiv al tuturor celor care sunt înfiaţi de Dumnezeu, numit Biserică, 
dar acest colectiv se formează după ce fiecare individ în parte a fost înfiat şi nu înainte. 
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Voi folosi un exemplu. Există familii care adoptă mai mulţi copii. Fiecare trece, în mod 
independent, printr-un proces de adopţie şi fiecare a fost ales după criteriile proprii ale 
celor care i-au adoptat. Cei adoptaţi nu s-au cunoscut între ei înainte, dar după adopţie 
au devenit toţi membrii aceleaşi familii. În cazul respectiv există un singur cuplu de 
părinţi, un singur proces de adopţie şi o singură familie şi în cazul copiilor lui 
Dumnezeu  este El, Cel care alege pe cine să adopte şi familia Sa se numeşte Biserică. 
(Efeseni 1:5) Orice persoană devine membră în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, 
numai după ce a fost adoptată de El şi nu înainte şi nimeni nu devine membru în această 
Biserică, prin simpla înscriere în registrul vreunei Biserici confesionale, sau doar prin 
botezul în apă.  

Despre necesitatea de a şti dacă numai apartenenţa la o anumită confesiune 
creştină, sau numai apartenenţa la anumite confesiuni creştine, asigură salvarea 
oferită de Creştinism 

Aceasta este o problemă, conexă cu ceea anterioară şi care ocupă un loc de o 
importanţă capitală în interiorul fenomenului creştin. În propaganda anumitor 
confesiuni creştine, în mod explicit, sau implicit, se afirmă că numai aparteneneţa 
Creştinilor la aceste confesiuni le dă acestora legitimitatea necesară pentru a putea 
aspira la mântuire. De exemplu, aproape ca o regulă generală, Creştinii Penticostali, cei 
Baptişi, sau Evanghelişti, îi consideră pe Creştinii Ortodocşi, sau Romano Catolici ca 
fiind incompatibili cu salvarea care vine prin credinţă, din cauza ritualurilor religioase, 
pe care aceştia din urmă le practică şi a formelor lor de organizare cultică. Mai mult 
decât atâta, mulţi dintre creştinii Neo-protestanţi vorbesc despre faptul ‚transmutării,’ 
unui Creştin Ortodox sau Romano Catolic, de la confesiunile în care s-au născut la 
denominaţiunile Neo-protestante, ca la o adevărată „convertire la credinţa creştină,” 
expresia fiind „x s-a întors la credinţă, sau s-a întors la Dumnezeu.” Această carte îşi 
propune să stabilească dacă este cu adevărat necesar ca o persoană să schimbe 
confesiunea creştină de care aparţine, înainte de a putea aspira la salvare, sau, oricare 
confesiune creştină oferă aceeaşi posibilitate de lansare în ascensiunea spirituală 
personală, în mod absolut egal cu celelalte. Analiza mi se pare necesară deoarece se 
foloseşte multă energie pentru ‚convertirile’ între confesiunile creştine, efort care ar 
putea fi îndreptata într-o direcţie mai bună. Din păcate, după ce ‚convertirile’ respective 
s-au produs mulţi credincioşi consideră că au făcut „pasul cel mare” şi se rezumă să 
rămână la un stadiu incipient de evoluţie spirituală, în felul acesta pereclitând mântuirea 
lor pesonală. Lucrarea aceasta ne arată că evoluţia noastră spirituală are ca şi finalitate 
ca noi să ajungem la „înălţimea plinităţii staturii lui Cristos,” indiferent de confesiunea 
creştină de care aparţinem şi că lucrul acesta este posibil de a fi realizat pornind de la 
aparteneneţa nominală la oricare denominaţiune. De exemplu, Creştinii Ortodocşii, cei 
Romano Catolici, cei Baptişi, cei Penticostali, etc., pornesc de la aceaşi „linie de start,” 
în privinţa ‚alergării’ lor spirituale, folosesc un termen pe care l-a folosit şi apostolul 
Pavel’ şi nimeni nu pleacă cu ‚handicap’ în cursa mântuirii. Pe de altă parte, toţi au 
nevoie să fie născuţi din nou, adică să fie născuţi din apă şi din Duh, cu alte cuvinte să 
fie născuţi din Dumnezeu. Această din urmă condiţie este eliminatorie şi Biblia este fără 
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echivoc, în această privinţă. Acesta este un adevăr atât de indiscutabil, ieşit din gura lui 
Isus, încât stă la temelia învăţăturii creştine din toate timpurile şi nu poate fi ocolit de 
nici o doctrină şi de nici o confesiune creştină. Oricine încearcă să ocolească nevoia 
naşterii din nou, adică a renaşterii spirituale individuale şi îi învaţă şi pe alţii că se poate 
face acest lucru, fără consecinţe, fie acesta Ortodox, Romano Catolic, Baptist, 
Penticostal, etc., propovăduieşte un Creştinism greşit şi îşi asumă o mare răspundere în 
faţa lui Dumnezeu. Îndrăznesc să afirm, cu toată convingerea, acest lucru, în baza 
cuvintelor extrem de explicite şi clare, rostite de Isus, în această direcţie şi în baza 
întregii Sale învăţături. Dacă asupra altor aspecte ale credinţei creştine se poate 
interpreta mult, am găsit, că în privinţa naşterii din nou nu este necesară nici o 
interpretare deorece această învăţătură este indiscutabilă, ea este fundamentul credinţei 
creştine. (Ioan 3; 3.5.)    

Ce s-a întâmplat cu toţi Creştini Ortodocşi, sau Romano Catolici care au trăit până 
în momentul în care au apărut, în istoria Creştinismului, denominaţiunile Neo-
protestante, de exemplu, Baptistă sau Penticostală; care a fost soarta acestora timp de 
sute de secole? Sunt oare toţi aceştia pierduţi, pentru că nu au respectat doctrinele celor 
două confesiuni Neo-protestante, pe care, de altfel, nu aveau cum să le cunoască? După 
ce au apărut pe scena istoriei credincioşii Baptişti sau cei Penticostali, este oare nevoie, 
ca o condiţie a salvării lor, ca toţi Creştinii să îmbrăţişeze doctrinele acestor culte şi să 
devină membrii lor? Este obligatoriu să fim Ortodocşi, Romano Catolici, Geco Catolici, 
Protestanţi, Reformaţi sau Neo-protestanţi; trebuie să fim membrii a uneia dintre aceste 
diviziuni creştine, în mod special, sau putem fi membrii la oricare dintre ele? Ce se 
întâmplă dacă nu suntem membrii la nici una dintre respectivele confesiuni creştine şi 
totuşi profesăm şi practicăm Creştinismul? De ce nu putem să fim botezaţi, sau să ne 
botezăm, pur şi simplu, în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, fără ca prin 
aceasta, să devenim, în mod obligatoriu, membrii numai ai unei anumite denominaţiuni 
creştine şi nu al tuturor? Este foarte important să cunoaştem răspunsul la aceste 
întrebări, dacă de răspunsul dat lor atârnă mântuirea noastră. Această lucrare face 
tocmai acest lucru şi sunt convins că până la sfârşitul ei cititorul va găsi răspunsurile la 
respectivele întrebări.  

Dacă vom ajunge la concluzia necesităţii de a deveni toţi membrii ai confesiunilor 
Neo-protetante, sau dacă trebuie să devenim toţi Ortodocşi, sau Romano Catolici, sau 
Greco Catolici, sau altceva, sunt sigur că vom face acest lucru, dacă de aceasta depinde 
mântuirea noastră, deoarece nici un preţ nu este prea mare pentru a dobândi ceea ce 
martirii credinţei creştine au dobândit, cu preţul vieţii lor. Dacă vom ajunge însă la 
concluzia că lucrul acesta nu este necesar şi fiecare se poate dezvolta spiritual, pe o bază 
echivalentă, pornind de la locul unde se află în prezent, atunci sunt sigur că nu vom 
schimba o confesiune creştină cu alta, chiar dacă le vom frecventa pe toate, fără 
discriminare, dacă vom considera că avem ceva de învăţat, de la fiecare, din punct de 
vedere spiritual. Dezbaterea aceasta trebuie făcută şi problema trebuie rezolvată, cu cât 
mai repede cu atât mai bine, deoarece în felul acesta se va evita multă confuzie, în aria 
Creştinismului. Prin urmare, problema care trebuie rezolvată este de a şti, cu un grad cât 
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mai mare de siguranţă, dacă este o condiţie obligatorie, eliminatorie, sau nu, să trecem 
de la o denominaţiune creştină la alta, de exemplu, din Biserica instituţională Ortodoxă, 
sau din ceea Romano Catolică, la o confesiune Neo-protestantă, de exemplu ceea 
Baptistă, sau ceea Penticostală, sau de la acestea din urmă la primele, adică să ne 
transferăm instituţional la noua confesiune, prin practicarea din nou a botezului în apă? 
Legat de aceasta, o altă întrebare este: „Putem frecventa liber, oricare confesiune 
creştină, putem să luăm Euharistia, adică Cina, în oricare confesiune creştină şi dacă nu 
de ce? Nu este peste tot acelaşi trup şi acelaşi sânge a lui Cristos?” Este Cristos împărţit 
şi sunt tot atâtea trupuri câte confesiuni creştine sunt? Câte trupuri a jertfit Isus pentru 
salvarea oamenilor, unul singur sau mai multe? Dacă, aşa cum ştim cu toţi, a jertfit un 
singut trup, al Său, de ce sunt prezentate, la Euharist, sau Cină, în mod simbolic, mai 
mult trupuri, incompatibile între ele, de către confesiuni creştine diferite? Dacă Isus s-a 
jertfit pentru toată lumea, de ce atunci trupul Său este oferit cu ocazia Euharistiei, sau 
Cinei, de către Bisericile instituţionale numai la membrii lor şi la alţii nu??? Cum poate 
să îndeplinească ritualul botezului în apă un Creştin renăscut spiritual, care nu este 
membru formal în nici o confesiune creştină? Cum poate un astfel de Creştin să 
participe la Euharist, adică Cină?  Sunt întrebări esenţiale, cu care sunt confruntaţi mulţi 
Creştini, în momentul de faţă şi care nu se dezbat suficient, nici în mod public şi nici în 
studiile teologice. În cartea de faţă sunt ne numărate principii şi argumente, care 
analizate atent, pot evidenţia un rezultat la problemele în discuţie.  

În ceea ce mă priveşte, am dezbătut această problemă, într-un mod, cât am putut, 
de neutru, deoarece eu nu pledez în favoarea nici unei instituţii bisericeşti creştine. Nu 
iau partea, de exemplu, doctrinelor sau tradiţiilor Bisericii instituţionale Ortodoxe, a 
celei Romano Catolice, sau Greco Catolice, în faţa denominaţiunilor Neo-protestante, 
reversul este de asemenea la fel de valabil, le consider pe toate, cu părţile lor bune şi cu 
cele mai puţin bune, afectate de aceeaşi eroziune specifică oricărei instituţii umane şi 
anume de o regresie dictată de interese umane specifice şi de o compromitere datorată 
abuzului contra libertăţii de conştiinţă individuală, adică de încercarea de a domina 
spiritul uman. Din punctul meu de vedere, adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o 
realitate spirituală, o maternitate de conştiinţe, regenerate spiritual, în care oamenii sunt 
născuţi din nou, de data aceasta din Spirit şi unde uniunea între membrii acestui 
organism divin este perfectă. „Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din 
Duh este duh.” (Ioan 3; 6)  Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta şi după 
mine marea greşeală a instituţiilor bisericeşti a fost şi este aceea că ele încearcă să 
transforme lumea, să o modeleze după părerile lor să o transforme într-o ‚lume 
creştină.’ Acest lucru se face în detrimentul unei sarcini mult mai importante şi anume 
aceea de a contribui la schimbarea, la renaşterea conştiinţelor individuale, a celor 
chemaţi de Dumnezeu. În momentul în care încercăm să transformăm lumea noastră 
într-o lume creştină, intrăm în mod inevitabil în conflict unul cu celălalt, în luptă cu alte 
convingeri religioase, cu cei care au motivele lor să se declare atei, chiar dacă aceste 
motive nu sunt împărtăşite şi de noi şi chiar cu ceilalţi Creştini, aparţinînd de alte 
confesiuni creştine, decât cel în cauză. Încercarea de dominare a lumii, de către 
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Creştinism, a fost o consecinţă a preluări sale ca patrimoniu ideologic al Imperiului 
Roman şi poate ar fi bine să conştietizăm lucrul acesta şi să nu repetăm greşelile 
trecutului. Lumea nu va fi niciodată creştină şi niciodată valorile Creştinismului nu vor 
fi îmbrăţişate de toţi oameni de pe pământ. Dimpotriva, având în vedere rata de creştere 
a populaţiilor ne creştine, în raport cu rata de creştere a populaţiilor din perimetrul 
geografic al Creştinismului, proporţia numerică a Creştinilor pe pământ se ve diminua 
pe viitor. Lumea nu va fi creştină, dar vor fi oare instituţiile bisericeşti creştine? Viitorul 
ne va răspunde la această întrebare, în orice caz Isus s-a întrebat dacă atunci când va 
reveni va mai găsi credinţă pe pământ. (...)    

Încercarea de a transforma lumea într-o lume creştină a fost o catastrofă şi s-a 
soldat cu multă vărsare de sânge, de-a lungul istoriei, dar susţinerea celor care sunt într-
un proces de transformare interioară este misiunea Bisericii. (...) Din cauza faptului că 
multe din Bisericile corporatiste nu îşi înţeleg misiunea, ci încearcă să dobândească 
influenţă politică, socială, etc., străină misiunii lor, acestea sunt în pericol să îşi piardă 
‚sufletul.’ Întrebarea mea este un ecou a întrebării retorice pe care a pus-o Isus; ce folos 
este pentru cineva să cucerească toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8; 36-37) 
Ceea ce este valabil pentru un om, este în aceaşi măsură valabil şi pentru o instituţie 
bisericească, în acest caz. Bisericile instituţionale s-au străduit şi unele se mai străduiesc 
încă, să dobândească putere şi influenţă asupra lumii uitând că Împărăţia lui Cristos nu 
este din lumea aceasta. În măsura în care Împărăţia lui Isus nu este din lumea aceasta, 
nici Biserica Lui nu este din lumea aceasta şi faptul că Bisericile instituţionale sunt atât 
de lumeşti, în aspiraţiile lor, nu face decât de servicii Creştinismului.  

Nimeni nu trebuie să se îngrijore că eu, autorul acestei lucrări aş fi Ortodox, 
Romano Catolic, Greco Catolic, Protestant, Reformat, Neo-protestant sau membru al 
vreunei alte denominaţiuni creştine, dacă mai există altele, care nu pot fi încadrate în 
această enumerare şi că aş privi Creştinismul din această poziţie. În realitate, sunt numai 
Creştin şi atât şi sunt credincios nu în baza eforturilor făcute de vre-o instituţie 
bisericească, ci mai degrabă împotriva eforturilor făcute de ele, îndreptate într-o direcţie 
greşită. Pe de altă parte, trebuie să menţionez că nu vorbesc din afara Creştinismului, ci 
din adâncurile lui şi că nu îmi sunt străine doctrinele şi tradiţiile nici unei confesiuni 
creştine. Numai descoperind limitele acestora am putut vedea mai bine cât de departe şi 
cât de sus sunt aspiraţiile noastre spirituale faţă de cunoştinţele noastre despre Absolutul 
cunoaşterii şi despre infinitul existenţei. A îl cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a 
cunoaşte dimensiunea infintă a realităţii în faţa căreia lumina ştiinţelor moderne păleşte, 
ca o lumânare de ceară şi în faţa căreia doctrinele noastre sunt ca şi descrierea unui  
ocean, de către un pumn de nisip aflat pe fundul său. Demersul cognitiv uman este mai 
mult decât necesar dar aroganţa celor care vor să deţină monopolul asupra lui, adică a 
funcţionarilor bisericeşti, trebuie respinsă cu toată vehemenţa. Pentru înţelegerea 
dimensiunii infinite a existenţei este necesar ca să se conjuge toate forţele, adică 
interpretarea revelaţiei pe care această realitate ne-a trimis-o şi continuă să ne-o trimită, 
descoperirile ştiinţelor moderne şi folosirea instrumentelor conceptuale ale metafizicii. 
Cultura umană în general dă un sens modului în care experienţa transcedentală cu 
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infinitul Fiinţei afectează existenţa omului pe coordonate temporale şi eterne. Am primit 
un semnal din univers, există viaţă veşnică, există o Conştiinţă ne muritoare, de ce 
bagatelizăm acestă chemare, de ce o trivializăm prin simplificare, de ce o manipulăm în 
interes personal, atunci când aceasta poate constitui însăşi sensul existenţei nostre 
umane? Dacă luăm în serios semnele vremurilor de ce nu luăm în serios semnalele lui 
Dumnezeu? (Matei 24; 32-33) Sunt de acord însă că suntem sătui să ne simţim sufocaţi 
de ignoranţa celor care vor să ne impună credinţele şi dogmele lor, fără să permită 
respiraţia liberă a spiritului.     

Credinţa este un dar care vine direct de la Dumnezeu şi dacă nu vine direct de la 
El, ci doar prin convingerile doctrinale, inoculate de instituţiile bisericeşti, atunci 
ajungem să credem în aceste instituţii mai mult decât în El şi în învăţăturile Lui. 
Bisericile instituţionale pot să fie o punte de legătură cu dimensiunea infinită a 
existenţei, dacă nu îşi pierd ‚sufletul,’ adică dacă nu îi ‚sufocă,’ din punct de vedere 
spiritual, pe aceeia care sunt născuţi din nou şi care sunt ‚sufletul,’ oricărei adunări 
creştine, în caz contrar ele pot să fie o prăpastie, care să ne despartă de Dumnezeu. 
Adunările creştine îşi au rostul numai dacă în mijlocul lor se află oameni renăscuţi 
spiritual; în caz contrar, ce pot să înveţe ele umanitatea? 

Această lucrare este şi un răspuns la următoarea întrebare: „Atunci când Cristos 
va reveni, pe norii cerului, împreună cu sfinţii îngeri, în glorie şi slavă, adică la a doua 
Sa venire, va ridica la Ceruri numai Biserica instituţională Ortodoxă, numai pe cea 
Romano Catolică, sau pe cea Greco Catolică, numai Biserica instituţională Baptistă, sau 
numai pe cea Penticostală, sau va lua la El pe toţi credincioşii renăscuţi spiritual, din 
toate denominaţiunile enumerate şi desigur şi din altele, fără să ţină cont de apartenenţa 
lor la o anumită instituţie bisericească, sau alta? (1Tesaloniceni 4; 16-17) Bibla descrie 
Mireasa Mielului, adică adevărata Biserică a lui Cristos, care va fi înălţată de El la 
Ceruri şi această realitate spirituală reprezintă centrul principal de preocupare al acestei 
cărţi. M-am referit desigur, în mod contextual şi l-a cei care vor rămâne pe pământ, cu 
ocazia celei de a doua veniri a lui Cristos, adică la toţi aceia care nu aparţin de El, chiar 
dacă sunt membrii la diverse instituţii bisericeşti.  

Considerente filozofice, istorice şi morale 
În decursul a două mii de ani, credinţa creştină a suferit transformări uriaşe, s-a 

îmbrăcat în tradiţii mai vechi sau mai noi şi, câteodată, a devenit de ne recunoscut. 
Creştinismul s-a îndepărtat mult de învăţătura curată a fondatorului său, Isus Cristos. 
Din acest motiv este nevoie să revenim continuu la sursa originală, pe care trebuie să o 
înţelegem în contextul zilelor noastre şi să vedem ce a rămas peren din valorile 
Creştinismului, într-o epocă în care, din ce în ce mai mulţi oamenii speră să devină 
nemuritori, nu prin credinţă ci prin ştiinţă.  

Cercetările ştiinţifice, care de altfel sunt bine protejate, au evidenţiat o genă a 
îmbătrânirii şi mă întreb cât mai este până când oamenii vor declara că se poate trăi, 
eventual în cosmos, pentru sute de ani sau poate chiar veşnic. De altfel, distanţele uriaşe 
ale cosmosului presupun o viaţă îndelungată pentru cercetătorii care le vor străbate, 
întrucât într-o viaţă de om se poate ajunge a călători numai în limitele galaxiei noastre. 
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După unele estimări, dacă cineva ar călători de la un capăt la celălalt al galaxiei Calea 
Lactee, cu viteza luminii, i-ar trebui 100000 de ani ca să termine călătoria. Nemurirea şi 
omul sunt legaţi prin fire extrem de sofisticate şi Creştinismul propune o soluţie a 
acestei probleme. Pentru însăşi supravieţuirea speciei umane, în viitor, s-ar putea ca 
omul să aibă nevoie să devină nemuritor. Cu alte cuvinte, ideea nemuririi nu este doar 
un vis utopic, ci este legată organic de substanţa omului.  

Ce denumim cu adevărat atunci când folosim cuvântul Dumnezeu? Ce realităţi se 
află dincolo de această noţiune generală? Este, desigur, vorba de o experienţă umană, de 
un eveniment, în care omul atinge limitele posibilului. Este chiar mai mult decât atât, 
este experienţa umană, în care imposibilul devine posibil, în care imposibilul se 
estompează şi se transformă în realitate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cuvântul 
miraculos prin care intrăm într-o lume a imposibilului devenit posibil. Avem nevoie de 
o forţă supranaturală pentru a transforma imposibilul în posibil, sau va fi suficientă 
puterea umană asupra naturii, dobândită prin acumularea descoperirilor ştiinţifice? Prin 
această lucrare se încearcă a se dezvălui ceva din complexitatea unui posibil răspuns, 
pornind de la premisa că, în fapt, credinţa creştină, înţeleasă corect şi nu în mod 
dogmatic, rigid sau simplist şi în nici un caz strict literal, deţine răspunsurile la unele 
preocupări şi nelinişti umane care nu dispar odată cu evoluţia societăţii, ci chiar se 
accentuează. În acelaşi timp, Biserica este un concept fundamental pentru înţelegerea 
Creştinismului. 

Dumnezeu este o realitate incomensurabilă şi, de aceea, greu de descris în cuvinte, 
chiar de către cei care, în decursul istoriei, au avut o mai mare apropiere de una din 
dimensiunile Lui. Avem însă, în câteva locuri din Biblie, încercările de a descrie 
realitatea lui Dumnezeu, desigur în acelaşi limbaj alegoric, întrucât Dumnezeu este o 
realitate infinită, care, din acest motiv nu poate avea nici o formă. Noţiunea de formă 
presupune o realitate finită, deoarece forma este o limită în care se închide conţinutul 
acelei realităţi. 

„Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului, care semăna 
cu cristalul strălucitor, şi se întindea în aer sus peste capetele lor... Deasupra cerului 
care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de 
domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el. 
Am mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul 
acesta, şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus şi de la 
chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc şi de jur împrejur era 
înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfăţişarea curcubeului, care stă în nor într-o 
zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare, care-L înconjura. Astfel 
era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit 
glasul Unuia care vorbea.” [(Ezechiel 1: 22; 26-28); ref. 11 în Biblia Ortodoxă] 

„Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de 
in, şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, 
faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc; dar braţele şi 
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picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari 
mulţimi.”  [(Daniel 10: 5-6); ref. 12 în Biblia Ortodoxă] 

Ce au văzut profeţii Ezechiel şi Daniel? O formă asemănătoare cu omul, care se 
profila în universul în care Cristos încă nu venise pe pământ. Vedem amestecată forma 
umană cu nişte caracteristici de strălucire şi putere, care, în mod evident, lipsesc omului 
pe pământ. Îl vedem prin ochii profeţilor pe Cristos preexistent, adică înainte de a se 
întrupa pe pământ.  

Ceea ce este extraordinar este, desigur, asemănarea dintre imaginea descrisă de 
Ezechiel şi Daniel şi aceea zugrăvită de Ioan, scriitorul cărţii Apocalipsa, după înălţarea 
lui Isus Cristos la cer. 

„M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte 
sfetnice de aur. Şi în mijlocul celor şapte sfetnice pe cineva, care semăna cu Fiul 
omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu de 
aur. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii lui erau ca para 
focului; picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era 
ca vuietul unor ape mari.” [(Apocalipsa lui Ioan 1: 12-15); ref. 13 în Biblia Ortodoxă] 

De asemenea,  trebuie menţionată asemănarea uimitoare în legătură cu o imagine 
pe care a văzut-o Ezechiel dar şi Ioan, pe care fiecare a descris-o cu cuvintele lui, atât de 
diferit dar, în mod evident, vorbind despre aceeaşi realitate.   

„În fa ţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, asemănătoare cu 
cristalul. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru 
făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.” [(Apocalipsa lui Ioan 4: 6);  ref. 14 în 
Biblia Ortodoxă] 

Amândoi au văzut,  primul „ca o întindere a cerului care semăna cu cristalul 
strălucitor,” şi celălalt „un fel de mare de sticlă, asemănătoare cu cristalul.” Ambii au 
văzut şi nişte făpturi vii pe care le-au descris, folosindu-se de elemente existente pe 
pământ, dar, care realităţi, în ansamblul lor, nu există în lumea noastră. Să nu uităm că 
între perioada în care a trăit Ezechiel şi cea în care şi-a scris Ioan viziunile, prezentate în 
Apocalipsa, a trecut o lungă perioadă de timp, adică multe sute de ani. Arama lustruită, 
adică ceva care poate fi descris în aceşti termeni, este o constantă a tuturor acelora 
despre care Biblia ne spune că au privit realitatea lui Dumnezeu.             

 În Noul Testament, Dumnezeu îşi face o formă atunci când se întrupează în om 
pentru că forma umană cuprinde conţinutul lui Dumnezeu. Se poate pune întrebarea 
cum se poate cuprinde Existenţa infinită a lui Dumnezeu într-o formă finită? Răspunsul 
meu este că  aceasta se explică prin logica Trinităţii. Infinitul şi-a determinat o formă 
finită, în care s-a întipărit, creând, astfel, o lume a formelor din care prima „născută” a 
fost Isus Cristos. (Evrei 1: 3) Lucrul acesta nu se poate contrazice, atâta vreme cât 
admitem despre Cristos, că a existat în univers înainte de a se naşte pe pământ.  

Lumea materială este o lume a diversităţii şi a formelor şi ea a fost creată de 
Dumnezeu pentru că acesta este un mediu potrivit, pentru ca El să îşi poată exprima 
calităţile de Creator şi Artist. Dumnezeu, care este un romantic, însufleţit, preocupat şi 
înnobilat de dragostea spirituală, El care este dragoste, ne oferă frumuseţea cerului 
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înstelat, a florilor şi în general a naturii. El este Marele Artist care a creat însăşi 
frumuseţea, pe care artiştii mari pot să o reproducă doar prin prisma spiritualităţii lor.  

A îl cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a fi capabili să oglindim aspiraţiile Lui 
către frumuseţe prin propria noastră înclinaţie către frumos şi armonie. Suntem 
oglinzile lui Dumnezeu în care El se priveşte cu plăcere, atunci când îl reflectăm cu 
adevărat. Dumnezeu nu este pasionat doar de dreptate, El este iubitor de armonie şi 
frumos. Prin Biblie putem, mai degrabă, să înţelegem prima dintre cele două laturi ale 
lui Dumnezeu, dragostea spirituală pentru oameni şi dorinţa de dreptate, dar în natură, 
pe cea de-a doua, dorinţa de frumos. Iată de ce avem nevoie, pentru a îl cunoaşte cu 
adevărat pe El, să înţelegem şi universul formelor care ne înconjoară.  

Frumosul nu poate exista decât într-o lume a formelor. Dragostea înseamnă 
armonie şi simetrie şi Dumnezeu, care este dragoste, nu putea să nu se manifeste şi în 
dimensiunea esteticii. Dumnezeu are multe limbaje, limbajul formelor este unul dintre 
ele şi limbajul cuvintelor este altul. Există, de asemenea şi un limbaj al sunetelor, altul 
al matematicii, etc. (Apocalipsa 15: 3)  

Dacă cineva se întreabă de ce am făcut aceste menţiuni, ar trebui să încerce să 
răspundă la următoarea întrebare: ce nevoie a avut Dumnezeu de materie, pe care unii o 
consideră un mod de existenţă inferior spiritului, pentru a crea un univers? El s-ar fi 
putut desfăşura şi ar fi putut crea un univers de spirite, în lumea considerată superioară a 
spiritului. Cu alte cuvinte, de ce s-a coborât Dumnezeu de la superior la inferior, pentru 
a îşi desfăşura puterea Sa creatoare? De ce a creat o lume la un nivel inferior, în care, în 
mod inevitabil, există atâta suferinţă? Lumea materiei este un univers al forţelor şi al 
particulelor aflate în coliziune. Chiar şi stelele sau galaxiile se nasc, trăiesc şi mor, 
transformându-se în gaze şi pulbere stelară.  Cred că Michelangelo a înţeles în mod 
magistral răspunsul la această întrebare, atunci când a pictat Capela Sixtină.  

Viaţa, în formă umană, este canalul prin care iese la iveală, pentru noi, exuberanţa 
şi puterea dar şi sensibilitatea, gingăşia şi chiar fragilitatea nemuririi. Dragostea în 
forma ei spirituală este o extensie a naturii lui Dumnezeu în om. Dumnezeu ne vorbeşte 
despre dragoste, deoarece îl putem înţelege, întrucât avem în noi înşine această scânteie. 
Dumnezeu încearcă să adune toate lucrurile într-un univers spiritual, paralel cu cel 
material, printr-o energie numită agape, dragostea de natură divină, atributivă a sensului 
ultim. Dumnezeu este Viaţa inteligentă peste tot acolo unde aceasta se află şi care 
constituie o unitate bazată pe raţiune şi pe raţiuni superioare. Dumnezeu este gândul 
fondator, acela care trece dintr-o minte în alta, dintr-o conştiinţă în alta, dar a cărui 
origine nu se poate pune în discuţie. A iubi înseamnă a gândi. Atunci când cineva 
iubeşte, este profund preocupat de persona care este obiectul dragostei sale. Gândirea 
dobândeşte o altă turnură şi preocuparea se transformă într-o încercare de absorbţie 
mintală a fiinţei celui iubit. Cel iubitor devine una cu cel iubit în mintea sa, şi cel iubit 
locuieşte literalmente în conştiinţa celui iubitor. Aceasta este o unitate bazată pe 
dragostea convertită în raţiune, deoarece pentru om dragostea nu se reduce la instincte. 
Primul produs al dragostei sunt planurile de viitor, lucru firesc pentru că dragostea 
adevărată nu va muri niciodată. Dumnezeu a făcut planuri de viitor pentru oameni şi, 
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din punctul meu de vedere, aceasta este dovada cea mai sigură că El ne iubeşte. Opusul 
iubirii nu este ura ci indiferenţa. Unii speră că nu există Dumnezeu şi că nu vor da 
niciodată socoteală pentru faptele lor nedrepte, iar alţii cred că El este indiferent. Numai 
aceia care iubesc, înţeleg că indiferenţa unui Dumnezeu atot puternic, ar fi adevărata 
pricină de îngrijorare pentru o planetă minusculă care pluteşte în infinit.  

Vorbim despre Dumnezeu numai acolo unde putem să vorbim despre conştiinţă şi 
despre cuvânt. Căutarea particulei lui Dumnezeu, în fizica modernă, este o naivitate. 
Căutarea, în sine, a elementarului fundamental, adică a monadei, are un sens raţional 
dar Dumnezeu este o realitate complexă şi nu simplă. Animalele nu îl cunosc pe 
Dumnezeu şi nu sunt considerate egale cu oamenii, în faţa lui Dumnezeu, deoarece 
acestea nu au acces la cuvânt, cu toate că nu sunt lipsite de inteligenţă. Deci, realitatea 
lui Dumnezeu poate fi căutată numai de la cuvânt mai departe. Realitatea lui Dumnezeu 
implică raţiune şi conştiinţă de sine. Cine îşi imaginează un Dumnezeu înglobat în legile 
materiei, sau, în mod inerent, în mişcare, o inteligenţă implicită, dar ne conştientă de 
sine, nu merge destul de departe. De asemenea, cînd spunem că Dumnezeu este Spirit, 
nu ştim despre ce vorbim, pentru că nu ştim ce este, ce înseamnă, ce conţine cuvântul 
spirit, care este consistenţ sa. Totuşi cuvântul spirit are pentru noi un sens profund, ne 
conceptualizat dar intuit şi figurativ care răspunde la înţelegerea a ceea ce nu este 
material sau nu este numai material. Din acest motiv cuvântul spirit va rămâne un 
corolar care va reveni mereu atâta vreme cât vom pronunţa cuvântul materie.     

Ordinea universală, care guvernează universul, nu este suficientă pentru a îl defini 
pe Dumnezeu, din pespectiva Creştinismului. Există o strânsă legătură între ordinea 
universală şi Dumnezeu, dar El nu se reduce la aceasta. El este o inteligenţă, conştientă 
de Sine. Tot El este acela care vorbeşte cu noi direct şi care a creat mai mult decât o 
fiin ţă superioară, inteligentă, adică pe om, a creat libertatea. Libertatea este creaţia 
supremă a lui Dumnezeu şi nu omul în sine. Omul, fără libertate,  nu este decât un sclav, 
o maşină, un automat. Dacă Dumnezeu avea nevoie de roboţi, ar fi creat roboţi, aşa cum 
oamenii creează maşini pentru necesităţile lor. Dumnezeu nu se mulţumeşte cu roboţi, 
El are nevoie de oameni liberi, care să îl aleagă în mod conştient şi să îl iubească pentru 
calităţile Sale. Dragostea şi libertatea sunt legate. Nimeni nu poate iubi decât atunci 
când este liber, deci pentru a putea fi iubit Dumnezeu a creat libertatea. Dragostea 
impusă sau supunerea de frică, nu au nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Fiecare 
decizie liberă îşi are motivaţiile în sine, în structura internă a celui care se auto defineşte 
pe sine, căutându-l pe Dumnezeu. 

Nu puţini au fost aceia care au înţeles că Religia Creştină poate fi un duşman de 
temut pentru puterea unui stat, care se clatină, dar şi un aliat de nădejde care poate 
influenţa, în mod hotărâtor, soarta acestuia. Dar poate primul care a înţeles, ca nimeni 
altul, acest adevăr, a fost împăratul roman, Constantin. Religia a fost totdeauna un 
fenomen de interes pentru cei care au deţinut responsabilităţi majore, deoarece ea este 
expresia dimensiunii spirituale a omului  şi puterea ei de convingere este 
incomensurabilă. Pentru vechii Egipteni, care ofereau viaţă după moarte, prin credinţele 
lor religioase, religia era un fenomen atât de important pentru menţinerea stabilităţii 
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societăţii, încât construirea unor simboluri extrem de costisitoare, cum ar fi piramidele, 
era o preocupare constantă. 

Credinţa creştină s-a extins foarte bine atunci când Biserica era persecutată şi nu 
era încapsulată în instituţii politico religioase şi acest lucru s-a întâmplat chiar împotriva 
eforturilor şi măsurilor extreme de persecuţie ale puterii oprimante. În orice organizare 
există elemente şi grade diferite de instituţionalizare, dar atunci când acea organizaţie 
devine motorul ideologic al politicii unui stat, se atinge gradul cel mai înalt al acestei 
instituţionalizări. Lucrul acesta s-a întâmplat atunci când Biserica Creştină a devenit 
religie oficială a Imperiului Roman. Acesta a fost doar punctul culminant. Elemente de 
confruntare au apărut în Biserică chiar atunci când Isus se afla pe pământ şi doi dintre 
ucenici au început să se întrebe, care va fi cel mai mare dintre ei în Împărăţia Cerurilor 
(Marcu 9: 33-37) După înălţarea lui Isus Cristos la cer, a existat întotdeauna, în Biserica 
Sa, o latură administrativă specifică organizării oricărei colectivităţi umane şi în egală 
măsură, numeroase divergenţe doctrinare. Unitatea între Creştini a fost aproape 
totdeauna privită prin ochii diviziunii şi ai neînţelegerilor, caracteristici care au existat 
încă de la începuturile Bisericii şi, cu toate acestea, unitatea a existat, însă numai pe un 
plan spiritual şi de aceea se poate vedea numai cu o privire spirituală. Pe de altă parte, 
Bisericile confesionale ca şi organizaţii religioase creştine vor rămâne, în continuare, 
entităţi cu caracter religios, dar dacă nu vor asimila renaşterea spirituală cerută şi nu vor 
aborda esenţa Creştinismului, tratându-i „boala de inimă,” adică incapacitatea de a 
înţelege şi accepta  dragostea spirituală, vor deveni, din ce în ce mai mult, un chimval 
zăngănitor. (1 Corinteni 13: 1)   

O istorie ca cea europeană, sfâşiată de nenumărate războaie şi nenorociri, este de 
fapt o istorie alternativă a Creştinismului, atâta timp cât această învăţătură religioasă a 
fost dominantă în Europa pentru o foarte lungă perioadă de timp. Reforma şi 
Contrareforma îşi definesc locul în peisajul politic şi moral european şi prin 
reverberaţiile produse de acestea în plan politic şi militar. De asemenea, reacţiile faţă de 
Religia Creştină a Renaşterii şi Iluminismului au şi ele o importantă contribuţie în 
formarea configuraţiei istorice, sociale şi politice a continentului nostru. În acest 
context, decalajul uriaş dintre mesajul pacifist al Creştinismului şi violenţa şi 
agresivitatea devenită politică de stat a multor ţări europene, pentru o perioadă istorică 
semnificativă de timp, ridică, desigur, multe semne de întrebare. Cum a influenţat, 
practic şi concret, inima simbolică ţinută cu mâna întinsă, pe care Cristos a oferit-o 
lumii, cercurile politice şi economice care au hotărât soarta lumii? Efectul pozitiv ca şi 
cel negativ al Creştinismului asupra dezvoltării societăţii sunt greu de judecat şi ar fi 
nevoie de o lucrare dedicată exclusiv acestei tematici pentru a încerca luminarea, măcar 
parţială, a acestui aspect. Cum ar fi arătat societatea europeană dacă nu ar fi existat 
Creştinismul? Este greu de apreciat dacă ar fi fost mai umană sau mai puţin umană 
decât cea actuală, dar în orice caz, vidul existent ar fi fost ocupat de alte credinţe 
religioase. Când afirm acest lucru, mă bazez pe faptul că religia este o constantă a 
civilizaţiei umane şi că, după ştiinţa mea, nu există nici o formă de civilizaţie umană, în 
prezent, sau nu a existat în trecut, care să nu prezinte semnele unei credinţe religioase, 
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de un anumit fel. Dacă nu ar fi existat cele trei mari religii monoteiste, locul lor ar fi 
fost, desigur, luat de alte religii cum ar fi cele existente în India sau în alte ţări Asiatice, 
Budismul, Hinduismul, Jainismul etc., sau poate diverse credinţe ale Grecilor sau 
Romanilor, a căror cultură a fost moştenită de civilizaţia europeană. Locul nu ar fi 
rămas gol. Dacă vrem să vedem cum ar fi arătat civilizaţia europeană fără Creştinism, 
trebuie să ne uităm la societăţi şi civilizaţii în care Creştinismul nu s-a manifestat sau a 
avut o foarte slabă influenţă, de exemplu Japonia. Cultul împăratului a fost ridicat la un 
rang foarte înalt, ceva asemănător, dar şi diferit, faţă de divinizarea împăraţilor Romani. 

 Adevărul este că omenirea arată la fel în toate colţurile lumii, atunci când o 
analizăm din perspectiva pacifismului ei. Războaiele, violenţa, intoleranţa sunt 
emblema oricărei societăţi umane. Ne-am fi aşteptat ca într-o societate inspirată de 
învăţătura celui care s-a lăsat omorât pentru omenire, dând proba supremă a sacrificiului 
de sine, acolo unde Religia Creştină a fost cea oficială, să găsim mai mult elan pacifist, 
dar, evident, istoria ne arată că nu a fost cazul. Obscurantismul religios a fost marca 
societăţii medievale, dar omenirea s-a descotorosit de el deoarece, în mod evident, era o 
frână pentru dezvoltare. O societate condusă de oamenii religiilor, în epoca de glorie a 
Papilor şi a regilor Creştini, nu a fost cu nimic mai paşnică sau mai liniştită, ci a fost 
frământată constant de conflicte sângeroase. Obscurantismul însă a rămas şi s-a 
strecurat prin uşa între deschisă a lipsei de educaţie şi de cultură a unor aşa zişi profeţi, 
care de multe ori pretind că pot să coboare foc din cer, dar nici măcar nu pot să aprindă 
focul în vatră.  

Morala creştină poate, nu fără temei, să fie privită mai mult ca un cod format din 
simboluri care leagă două universuri paralele decât ca un set de reguli practice. Totul se 
reduce, în final, la ceva ce nu trebuie învăţat, deoarece este născut în fiinţa umană, dar 
care este necesar de a nu fi înăbuşit şi ucis, este vorba de dragoste. Odată anihilată, 
vocaţia aceasta trebuie regenerată şi lucrul acesta se poate face numai cu ajutorul lui 
Dumnezeu. Dragostea nu trebuie eviscerată nici printr-o sinucidere generată de tăierea 
legăturilor cu substanţa spirituală universală, dar nici omorâtă prin negarea propriei 
existenţe umane în celălalt. Individul uman este o alternativă la propria sa umanitate şi 
cele mai bune alternative sunt acelea care găsesc o cale îngustă către eternitate. (Matei 
7: 14) Dragostea spirituală, pentru fiinţa umană, este o deschidere, o concepţie, o stare 
de spirit şi o atitudine care face legătura între natura umană şi Dumnezeu. Pentru 
Dumnezeu dragostea este însăşi natura Lui. Ea este, în forma ei firească, o reflexie a 
propriei proiecţii în ceilalţi, adică o extensie a eu-lui propriu într-o lume de identităţi 
diverse, care stabilesc conexiunea între o viaţă limitată şi viaţa ca atare. Dragostea dă un 
sens oricărei existenţe, pentru că ea este direcţia în care fiecare pârâu se îndreaptă către 
marele fluviu.  

În Creştinism, dragostea devine conştientă de sine, este ridicată la rang de 
principiu şi este transformată în religie. Pe de altă parte, din punct de vedere moral, 
Dumnezeu este o oază necesară de iertare, în care fiecare se poate odihni şi lăsa 
povara, la umbra eternităţii şi îşi poate spăla conştiinţa, curăţire asemănătoare cu cea 
fizică şi care dă fiecăruia dreptul la un nou început. Isus îi cheamă la El pe cei trudiţi şi 
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împovăraţi. Creştinismul este acela care oferă o nouă demnitate omului, atât din cauza 
originii divine, care se atribuie fiinţelor umane, dar şi datorită calităţii de copil al lui 
Dumnezeu, pe care cei născuţi din Dumnezeu o dobândesc. Pericolul moral este 
mândria pe care acest statut elevat o poate stârni, dar cei ce sunt regeneraţi spiritual, ştiu 
că nu se pot mândri cu lucruri care nu provin de la ei, adică cu lucruri pe care le-au 
primit.  

 Fapt este că puterea Creştinismului nu stă în forţa lui de a organiza masele şi a le 
direcţiona către un obiectiv asimilator şi globalizant cum a fost, de exemplu, cel propus 
de cruciade. Forţa de străpungere a Creştinismului stă în instrumentarea impulsului 
uman cu o nouă demnitate, ridicarea individului la o poziţie de sine stătătoare, cu 
propriile ei baze şi desprinderea fiinţei umane de orice legătură, care să îi impună un 
compromis moral. Fundamentul verticalităţii nu este o aprobare publică expresă, ci un 
acord cu sine însuşi, dat de pacificarea unei conştiinţe vii. A căuta să fii, mai degrabă, 
pe placul lui Dumnezeu decât pe placul oamenilor, este, de fapt, suprema condiţie a 
omului, care se conduce după principii şi nu după conjuncturi. „Trebuie să ascultăm mai 
mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Faptele Apostolilor 5: 29) Mixtura de idei şi 
interese, specifică oricărei organizaţii, inclusiv a celor religioase creştine, nu are cum 
asigura armonie generală, datorită însăşi condiţiilor lor de funcţionare şi nu poate 
mulţumi conştiinţa aceluia care este însetat de puritate.  

Creştinismul este atât de valoros, deoarece se adresează individului şi nu 
maselor. Nu masele sunt cele care vor fi mântuite, ci indivizi care urmează Calea 
mântuirii, adică pe Cristos. Creştinismul nu oferă o reţetă miraculoasă, valabilă pentru 
grupuri sau categorii sociale, ci el se adresează acelor indivizi, fără discriminare, care 
aleg să îşi îmbunătăţească viaţa şi să o permanentizeze după prescripţiile şi modelul 
arătat de Dumnezeu. Prin urmare, fiecare fiinţă umană, în mod individual, are un drum 
de parcurs pe calea propriei realizări spirituale şi nu poate lăsa această misiune 
personală pe seama unora care sunt „de meserie”. Experienţa personală cu Dumnezeu, 
experimentarea relaţiei cu El, nu poate fi înlocuită cu medierea unei instituţii religioase. 
Capul oricărui om este Cristos şi nu Biserica. Nicăieri în N.T. nu este precizat că 
Biserica este capul credinciosului, dar scrie că pentru Biserică, Capul este Cristos. 
(Efeseni 5: 23) Dacă înţelegem care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu înţelegem 
şi modul în care sunt legaţi credincioşii, de Capul lor, adică de Cristos. Dumnezeu nu 
poate fi cunoscut din practica vieţii, decât atunci când El este introdus de noi în 
exerciţiul propriei noastre existenţe. 

 A accepta ideea că Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea lui Isus Cristos, privitor 
la unitatea Creştinilor, ar fi o greşeală. Astfel de eşecuri pot apărea între oameni dar nu 
apar în relaţia dintre Tată şi Fiu, unde unitatea este desăvârşită. Care este atunci 
explicaţia existenţei acestui nivel înalt de diviziune? În realitate, rugăciunea lui Isus cu 
privire la unitatea Creştinilor a fost ascultată de Tatăl Ceresc, la fel ca toate celelalte 
rugăciuni şi, de fapt, această unitate există, dar ea este o unitate spirituală nu o unitate 
instituţională. 
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Scopul acestei lucrări este de a face această demonstraţie din care să reiasă că 
unitatea dorită de Isus între Creştini există din totdeauna şi că ea se reflectă în adevărata 
Sa Biserică, care este Biserica celor născuţi din Spirit. Luptele dintre denominaţiunile 
creştine vor continua, dar între cei care sunt legaţi, în mod personal, de Mântuitorul 
lumii nu au fost niciodată confruntări, deoarece între ei există unitate. 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o „Biserică în Om,”adică este o realitate 
spirituală, care se manifestă în spiritele oamenilor, nu în afara lor şi orice formă de 
organizare, practicată de oameni, în numele lui Dumnezeu, este altceva decât această 
realitate divină, spirituală, care este condusă direct de El. Unde două sau trei persoane 
sunt adunate în numele lui Isus, acolo este şi El, dar Biserica nu este în mod necesar 
acolo. Oamenii pot fi adunaţi în numele lui Isus din diverse motive, de exemplu pentru 
a porni un „război sfânt,” sau pentru a pune pe picioare o nouă instituţie bisericească, 
dar Biserica nu este acolo. În adevărata Biserică a lui Dumnezeu oamenii se iubesc unii 
pe ceilalţi aşa cum au fost iubiţi de Cristos şi sunt gata să îşi dea viaţa unul pentru 
celălalt şi prin aceasta se poate vedea că ei sunt ucenicii Lui. 
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 Capitolul 2  
 
 Argumente prezentate de Biblie care susţin teza că există o singură Biserică a 
lui Dumnezeu 

 
 
 
 
Prezentarea şi discutarea argumentelor Biblice despre unicitatea Bisericii 
Această teză, cu privire la Biserica celor născuţi din Spirit, se bazează pe două 

surse principale. Prima este constituită din textele Bibliei iar cea de-a doua este istoria 
Creştinismului. Întrucât în continuarea acestei lucrări voi face numeroase precizări 
istorice, care sunt convins că vor susţine părerile prezentate, îmi rămâne deocamdată 
misiunea de a preciza ce temeiuri Biblice există pentru afirmaţiile pe care le prezint. 
Întreaga dezvoltare porneşte de la textul din evanghelia după Ioan 17 în care ni se spune 
că înainte de a fi răstignit, Isus s-a rugat Tatălui ceresc. În rugăciunea Sa, Isus a cerut 
Tatălui ca toţi Creştinii să fie una. 

„Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, 
păzeşte în numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem 
şi noi.” [(Ioan 17: 11); ref. 15 în Biblia Ortodoxă] 

Isus a pus un accent deosebit pe această unitate şi se poate observa că întregul 
conţinut al rugăciunii Sale se concentrează pe această temă. Unitatea dintre Tatăl şi Fiul 
reprezintă modelul pentru unitatea din interiorul Creştinismului. Mai mult decât atât, 
unitatea din interiorul Bisericii este condiţia de valabilitate a mărturiei pe care Biserica 
o adresează lumii. 

„M ă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi eu în Tine; ca şi ei să fie 
una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care 
Mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, Eu în ei şi Tu în mine; - 
pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimes şi că 
i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună 
cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai 
dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea 
nu te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimes. Eu 
le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu 
care M-ai iubit Tu, să fie în ei şi Eu să fiu în ei” [(Ioan 17: 21-26); ref. 16 în Biblia 
Ortodoxă] 

În interiorul Trinităţii se vorbeşte de consubstanţialitate între Fiul şi Tatăl, de o 
unitate în esenţă şi, aceeaşi unitate, o doreşte Isus să existe şi între Creştinii care fac 
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parte din Biserica lui Dumnezeu. În realitate, această unitate de fond, de substanţă, 
există între membrii Bisericii Spirituale Unice. Afirm acest lucru bazându-mă tot pe 
cuvintele lui Cristos. Cu ocazia învierii prietenului Său Lazăr, Isus a făcut încă o dată 
proba puterii care i-a fost dată. L-a înviat pe mort, cu toate că trecuseră patru zile de la 
moartea sa, dar cel mai important lucru se află cuprins, de asemenea, în rugăciunea Sa 
făcută cu acea ocazie. 

„Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a 
zis: <<Tată îţi mulţumesc că m-ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc 
astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis>>.” [(Ioan 11: 
41-42); ref. 17 în Biblia Ortodoxă] 

Legătura dintre Tatăl şi Fiul este perfectă. Fiul nu are nevoie să pledeze în faţa 
Tatălui Ceresc, pentru a îl convinge să realizeze o anumită acţiune. Fiul şi Tatăl sunt 
una şi tot ce a spus sau a făcut Fiul, a fost în acord perfect cu voinţa Tatălui. Cu alte 
cuvinte, nici o iniţiativă nu a fost luată de Fiul fără să fi fost hotărâtă dinainte, împreună 
cu Tatăl. Pană şi cuvintele pe care Isus le-a spus cât a fost pe pământ, i-au fost date de 
Tatăl să le spună. 

„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun 
Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale 
Lui.”  [(Ioan 14: 10); ref. 18 în Biblia Ortodoxă] 

Mai mult decât atât, se poate afirma, fără greşeală, că orice cuvânt pe care l-a spus 
Isus l-a spus de fapt Tatăl prin gura Lui. Fiul şi Tatăl sunt un singur Dumnezeu, chiar 
dacă, aflat în diferite „hipostasis,” în traducerea din limba română, cuvântul este 
ipostază, adică stare, situaţie, în care se găseşte cineva sau ceva, aspect, înfăţişare sau 
chip. În teologia creştină, acest cuvânt înseamnă fiecare entitate a Trinităţii.  Tatăl nu i-
a cerut Fiului să îndeplinească anumite acţiuni sau să spună aumite cuvinte, ci însuşi 
Tatăl a realizat aceste lucruri, în Persoana Fiului, deoarece Tatăl este Fiul şi Fiul este 
Tatăl.  

După cum a afirmat chiar Isus, toate rugăciunile Sale au fost ascultate şi nu avem 
nici un motiv să contestăm acest lucru. Biblia nu ne dă nici un singur exemplu de 
rugăciune formulată de Isus care să nu fi fost ascultată de Tatăl. A nu răspunde la 
rugăciunea lui Isus, în mod pozitiv, ar fi echivalat din partea lui Dumnezeu cu a nu se 
asculta pe Sine însuşi şi a nu îşi împlini propria voinţă. Când s-a rugat Isus, s-a rugat în 
acelaşi timp Tatăl, deoarece El era în Isus Cristos. 

„Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru 
lucrările acestea.” [(Ioan 14: 11); ref. 19 în Biblia Ortodoxă] 

În ceea ce priveşte unitatea Creştinilor, constatăm însă că au trecut aproape 2000 
de ani şi această rugăciune, se pare, că nu s-a împlinit. De ce, dacă toate rugăciunile lui 
Isus au fost ascultate şi au primit un răspuns pozitiv, tocmai această rugăciune, care este 
esenţială pentru Biserică, lasă impresia că nu a fost ascultată?  Este adevărat că dacă ne 
uităm în jurul nostru şi vedem diviziunea dintre instituţiile religioase am fi tentaţi să 
concluzionăm că rugăciunea lui Isus nu a fost ascultată, deoarece Creştinii nu sunt 
una. Dar poate nu ne uităm acolo unde trebuie. Dacă privim dincolo de aparenţe, vom 
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observa că în spatele Bisericilor instituţionale se află o realitate spirituală, Mireasa lui 
Cristos, formată din Creştini renăscuţi spiritual, care nu se cunosc între ei şi sunt 
răspândiţi prin toate confesiunile creştine, iar unii dintre ei sunt în afara acestora. Când 
spun confesiuni creştine, mă refer la toate Bisericile confesionale existente. Când spun, 
în afara lor, fac trimitere la Creştinii  independenţi, în sensul că nu sunt membrii ai nici 
unei organizaţii sau instituii religioase creştine. Unitatea perfectă între Creştini a existat 
în trecut, există în prezent şi va exista şi în viitor, dar ea este o unitate spirituală şi nu 
instituţională. În mijlocul unor tensiuni şi al unor diviziuni evidente între Bisericile 
instituţionale, Biserica Spirituală Unică luminează calea către eternitate a celor care 
cred în Dumnezeu.  

Unitatea între Creştinii spirituali este o unitate în Cristos. Am să încerc să clarific 
acest lucru. Biserica celor născuţi din Dumnezeu este trupul lui Cristos.  

„El I-a pus totul supt picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 
care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.”  [(Efeseni 1: 22-23); ref. 20 
în Biblia Ortodoxă] 

 Locul Creştinului renăscut spiritual este în Isus Cristos şi lucrul acesta se poate 
întâmpla numai atunci când El locuieşte prin Duhul Sfânt în fiinţa umană.  

„... măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu 
Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem 
împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare 
nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus.” 
[(Efeseni 2: 5-7); ref. 21 în Biblia Ortodoxă] 

Relaţia care îi leagă pe Creştinii renăscuţi spiritual, adică născuţi din nou, între ei, 
nu este o legătură convenţională, care se bazează pe acordul unor indivizi de a realiza 
obiective comune şi nici măcar nu se fundamentează pe apartenenţa la valori, sau 
tradiţii comune. Voi încerca, mai degrabă, să descriu această relaţie printr-o parabolă. 
Acest tip de conexiune se poate asemăna cu situaţia unei întruniri organizate de o 
persoană influentă. Aceasta din urmă cunoaşte un mare număr de persoane, din 
comunităţi diferite, dar legături de prietenie are numai cu câteva. Pentru aceşti prieteni 
ai săi, persoana influentă trimite invitaţii, dar oaspeţii nu se cunosc între ei. Aceştia 
ajung să se cunoască şi să se împrietenească, dar lucrul acesta a fost posibil datorită 
persoanei influente, nu au hotărât ei, din propria lor iniţiativă, să facă acest lucru. Biblia 
ne spune despre Cristos că a creat această unitate, la care am făcut referire, prin 
sângele lui şi din acest motiv este vorba de o unitate în Cristos. Este o unitate creată de 
El, prin faptul că s-a jertfit pe cruce, în egală măsură pentru toţi cei pe care i-a chemat. 
Nimeni nu are mai multe merite faţă de ceilalţi, deoarece, în fapt, nimeni nu are niciun 
merit că are acces la tronul lui Dumnezeu, nimeni în afară de Cristos. Această stare de 
fapt oferă tuturor o poziţie egală în faţa lui Dumnezeu, o poziţie specială are numai 
Cristos. Cu toate că are o poziţie specială, El ne-a arătat o slujire exemplară. El a făcut 
pace, eliminând diversele bariere sociale, economice, naţionale, doctrinare şi 
instituţionale prin jertfa Sa pe cruce.  
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„Dar acum, în Cristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi 
prin sângele lui Cristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a 
surpat zidul de la mijloc care-i despărţea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre 
ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur 
om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, 
prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia... În El toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi 
un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” [(Efeseni 2: 13-16, 21-22);  ref. 22 în Biblia 
Ortodoxă] 

Reprezintă oare toţi Creştinii împreună un singur trup? Nu cumva Legea 
poruncilor pe care a înlăturat-o Isus Cristos, a reinstaurat-o oamenii prin nenumăratele 
regulamente introduse de Bisericile confesionale şi care îi împart pe oameni şi îi separă 
după doctrine? Răspunsul s-ar părea că reiese de la sine.  

Unitatea în Cristos este o realitate care există de la începuturile Bisericii 
Spirituale Unice şi va exista atâta vreme cât va exista şi Creştinismul. Această unitate 
este bazată pe faptul că aceeaşi Fiinţă divină locuieşte şi inspiră aceleaşi sentimente şi 
gânduri în toţi aceia care sunt membri ai aceleiaşi comunităţi spirituale. Cei care sunt 
conduşi de acelaşi Duh sunt într-o unitate de spirit bazată pe acela care îi conduce.  

„Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus.” 
[(Galateni 3: 28);  ref. 23 în Biblia Ortodoxă] 

De remarcat este faptul că apostolul Pavel nu se exprimă la viitor, ci la prezent şi 
nu afirmă că toţi Creştinii vor fi cândva, una în Isus Cristos, ci afirmă că ei sunt deja 
una în El. El vorbeşte la prezent şi susţine, în acest text şi în altele, actualitatea unităţii 
credincioşilor în Cristos. Prin credinţa în Isus Cristos, toţi Creştinii devin fii şi 
bineînţeles fiice ai lui Dumnezeu. (Galateni 3: 26) De asemenea, Dumnezeu ne-a trimis 
în inimă Duhul Fiului Său care ne dă dreptul să îl numim pe Dumnezeu Tată. (Galateni 
4: 6) Este limpede, dintr-o multitudine de texte ale Noului Testament, că prezenţa şi 
manifestarea Duhului Sfânt în mintea Creştinului este o condiţie pentru apartenenţa la 
Biserica celor născuţi din Dumnezeu. (Ioan 16: 5-15; Efeseni 2: 18) Prin Duhul Sfânt, 
Dumnezeu transformă fiinţa umană în mod profund şi o naşte din nou din punct de 
vedere spiritual. (Ioan 3: 6)  

Biserica celor născuţi din Spirit este văzută de apostolul Pavel ca o asemănare a 
fiin ţei umane, adică în mod organic. Este un organism viu, în care membrii ei sunt 
mădulare unii altora şi împreună formează o unitate. 

„C ăci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate 
mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Cristos. 
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie 
Iudei fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, 
trupul nu este un singur mădular, ci mai multe... pentru ca să nu fie nici o dezbinare în 
trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă sufere un 
mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate 
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mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare în parte, 
mădularele lui. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al 
treilea învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul 
tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.” [(1 Corinteni 12: 
12-14; 25-28); ref. 24 în Biblia Ortodoxă] 

 Din nefericire, la modul cum se prezintă Creştinismul în momentul de faţă, din 
punct de vedere instituţional, sunt mai multe trupuri şi nu doar unul singur. Şi pentru că, 
în aparenţă,  există atât de multe trupuri, fiecare pretinzând că este trupul lui Cristos, 
din această cauză apar şi conflictele şi competiţia. De fapt, Isus Cristos are un singur 
trup, o singură Biserică şi nu mai multe. Care este acest trup? Este Biserica 
instituţională Ortodoxă? Este cea Romano-catolică sau Greco-catolică? Este cea 
Baptistă sau cea Penticostală? Cea Evanghelistă, cea Luterană sau cea Metodistă e.t.c.? 
Răspunsul este că, în fapt, nici una dintre toate acestea luate separat şi nici toate luate 
împreună, ca instituţii bisericeşti, nu reprezintă adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Care 
este atunci adevărata Biserică a lui Dumnezeu? Aceasta este formată din toţi Creştinii 
născuţi din Spirit, adică născuţi din Duh, înregistraţi în cartea vieţii de la întemeierea 
lumii şi care sunt cunoscuţi de Isus pe nume, deoarece se află într-o relaţie personală cu 
El. Aceştia, din punct de vedere al situării lor în lumea noastră, s-au găsit de-a lungul 
timpului şi se găsesc şi în momentul de faţă şi se vor afla şi în viitor, dar numai până la 
un moment dat, ca membrii în toate instituţiile bisericeşti sau în afara lor. Creştinii 
„lumeşti” formează armate uriaşe care sunt ataşate mai mult de doctrina instituţiilor lor 
decât de persoana lui Isus Cristos. Creştinii născuţi din nou, indiferent la ce instituţie 
bisericească sunt înregimentaţi, în mod formal, în momentul de faţă şi acei credincioşi 
care nu au legătură directă cu nici o astfel de instituţie, dar sunt în strânsă legătură cu 
Cristos, reprezintă împreună trupul Lui, adevărata Biserică a lui Dumnezeu.  

Dacă este adevărat că în afara Bisericii nu există mântuire, acest principiu nu se 
referă, bineînţeles, la nici o instituţie bisericească, ci la adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu. În afara Bisericilor confesionale nu numai că există mântuire, dar cândva, în 
viitor, numai în afara lor va fi salvarea. Pe de altă parte, numai aceia care sunt înscrişi în 
cartea vieţii vor fi cu Dumnezeu în Ceruri, deci în afara Bisericii celor născuţi din 
Spirit, nu există mântuire. „Oricine n-a fost scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul 
de foc.” (Apocalipsa lui Ioan 20: 15) Nici o persoană care nu s-a născut din apă şi Duh 
Sfânt nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3: 5) Această Biserică, a celor 
înscrişi în Ceruri, adică în cartea vieţii, care este în Ceruri, este o mireasmă plăcută de 
viaţă veşnică. Parfumul său ceresc dă speranţă tuturor acelora care au contact cu ea. 
Orice Creştin renăscut spiritual, oricât de izolat ar părea, în mijlocul unor Biserici 
instituţionale, reprezintă o fereastră deschisă către infinit.  

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu, este o comunitate spirituală, formată din  
membrii născuţi din apă şi din Duh, aparţinând formal de oricare confesiune creştină, 
adică de oricare Biserică confesională, dar aparţinînd spiritual direct de Persoana lui 
Cristos. Aceşti credincioşi sunt deci născuţi din nou, au o relaţie personală cu 
Dumnezeu şi sunt conduşi în desfăşurarea existenţei lor pe pământ de Duhul Sfânt al lui 
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Dumnezeu. Ultimele două condiţii se cuprind în prima şi toate împreună formează o 
perfectă unitate. Toţi aceşti credincioşi formează împreună trupul lui Cristos, în care El 
este Capul. Această Biserică este aceea care va fi răpită de către Cristos, o dată cu a 
doua Sa venire pe norii cerului, împreună cu sfinţii îngeri, în glorie şi slavă (1 
Tesaloniceni 4: 17) „Şi Duhul şi Mireasa zic: <<Vino!>> Şi cine aude, să zică: 
<<Vino!>> Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieţii f ără plată!” 
(Apocalipsa lui Ioan 22: 17)   

Chiar dacă membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu nu se cunosc între ei, 
printr-o identitate omenească, adică în felul lumii, ei se cunosc între ei în mod spiritual 
prin Isus, care îi uneşte într-un singur trup (Efeseni 4: 4). Cristos este cel care face 
legătura între membre şi în nici un caz instituţiile religioase care îi organizează pe 
credincioşii creştini. Legăturile între credincioşii renăscuţi spiritual sunt acelea dintre 
oameni animaţi de aceeaşi spiritualitate. Aceşti credincioşi, consideraţi, fie în mod 
individual, fie colectiv, sunt astfel deasupra instituţiilor religioase, din punct de vedere 
spiritual, deoarece ei constituie adevărata Biserică Creştină. Din punct de vedere 
administrativ, orice încercare de a restricţiona activitatea acestor credincioşi este o 
acţiune îndreptată împotriva Bisericii lui Cristos. Bisericile instituţionale s-au luptat, se 
luptă şi se vor lupta împotriva adevăratei Biserici a lui Dumnezeu şi acest lucru se 
întâmplă ori de câte ori credincioşii născuţi din nou sunt persecutaţi, marginalizaţi sau 
eliminaţi. Lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că aceşti credincioşi sunt născuţi din 
nou, pentru că acesta nu ar putea să constituie un motiv de persecuţie, ci pentru că 
aceste persoane au primit dragostea adevărului, pentru a folosi o formulă, folosită şi de 
apostolul Pavel şi aceia care iubesc adevărul nu pot să tacă şi adevărul este că lucrurile 
merg mai rău decât rău în mişcarea lui Isus instituţionalizată. (2 Tesaloniceni 2: 10)  

Bisericile confesionale se prăbuşesc, din punct de vedere spiritual, sub ochii 
noştrii şi tot ce reuşesc să mai realizeze este să îi hrănească pe fidelii lor din propriile 
lor pendulări personale, nelinişti şi prejudecăţi, reflexe spirituale dobândite şi uzanţe 
împământenite. Masele de credincioşi şi-au format o rutină din a participa, din când în 
când, la spectacolele religioase creştine, în care se pun la bătaie ultimele resurse în 
domeniul relaţiilor publice, ale instituţiilor bisericeşti. Creştinismul instituţional este în 
derivă şi parcă este absorbit de o „gaură neagră,” care spaghetifică tot ce gravitează în 
jurul său, dar Creştinismul spiritual parcă naşte, el însuşi, din nou. Cea mai sigură 
dovadă că religia instituţională se află în cădere liberă, este atunci când se construiesc 
giganţi arhitecturali, monumente în piatră nu în spirit, care să îi atragă pe credincioşi, 
prin grandoare, acolo unde nu mai pot să o facă prin sinceritate şi sensibilitate. 
Singurele forme de religie, mai puţin instituţională, care prosperă, în condiţiile 
degringoladei generale a Bisericilor instituţionale, sunt mişcările carismatice unde 
vindecările bolnavilor se fac pe bandă rulantă şi adunarea de fonduri este preocuparea 
principală. În opoziţie cu toată această stare de fapt, cei scrişi în cartea vieţii de la 
începuturile lumii, sunt ţinuţi de Isus pe umerii, pe care a purtat crucea şi se transformă 
în vocea Lui, prin care El anunţă lumii viitorul. Vocile profetice răsună de multe ori în 
pustia indiferenţei, faţă de o mântuire care nu mai înseamnă nimic, pentru cei care au 
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văzut cum cuvintele lui Cristos, au fost spintecate şi din ele au fost smulse bătăile de 
inimă ale Mântuitorului. Norii întunecoşi, care tind să acopere lumina lui Dumnezeu, 
sunt văzuţi de unii ca un semn pozitiv de ploaie aducătoare de belşug material, dar 
golirea de sens şi semnificaţie a Creştinismului instituţional, poate fi văzută cu un ochi 
spiritual.     

Începând cu oficializarea Bisericii, Creştinii nu au mai fost, de regulă, persecutaţi 
de autorităţile din afara instituţiilor bisericeşti, dar au fost distruşi şi călcaţi în picioare 
de multe ori de Biserica instituţională. A fost Jan Hus un infractor periculos pentru 
societate? Bineînţeles că nu, a fost doar un Creştin care nu putea să nu spună adevărul şi 
a fost ucis de Biserica instituţională. Au fost mulţi în situaţia aceasta. În zilele noastre, 
persecuţia este mai subtilă şi este îndreptată împotriva tuturora acelora care critică 
instituţiile bisericeşti, de multe ori cu motivaţii reale. Una dintre cele mai mari cuceriri 
ale civilizaţiei umane este separarea Bisericii de stat. Câtă vreme a avut influenţă asupra 
puterii de stat, Biserica instituţională a făcut ravagii prin Inchiziţie sau alte mijloace, dar 
când a pierdut această legătură, s-a mulţumit doar să lucreze în interiorul ei, lovind pe 
toţi aceia care s-au sustras autorităţii ei, prin aceea că au exprimat o spiritualitate 
provenită direct de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă încearcă cineva să transmită 
mesajele critice, pe care Dumnezeu le are asupra stării de lucruri ne spirituale din 
Biserica instituţională, nu se poate aştepta decât la persecuţii.  Adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu a fost şi va fi, până la sfârşit, purtătoarea adevărurilor Sale şi pentru aceasta 
va suferi. (2 Timotei 3: 12) Organizaţiile religioase creştine, în realitate, nu au nici o 
justificare pentru a exista, decât aceea de suport al Bisericii Spirituale Unice. Atunci 
când, în loc de susţinător, ele devin opresor, îşi pierd orice raţiune de a fi şi devin nu 
numai inutile dar şi periculoase. Acestea împiedică lumina spirituală, care vine de la 
Dumnezeu şi o înăbuşe prin nenumărate tradiţii şi obiceiuri omeneşti. 

“El le-a mai zis: <<Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi 
datina voastră>>.”  [(Marcu 7: 9); ref. 25 în Biblia Ortodoxă] 

Aceste Biserici instituţionale nu au, de drept, nicio autoritate, morală sau 
doctrinară, asupra celor care fac parte din adevărata Biserică a lui Cristos, pentru că 
aceştia se află sub autoritatea directă a lui Dumnezeu. Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu este invizibilă din punct de vedere al formelor organizatorice şi este vizibilă 
numai din punct de vedere al manifestărilor spirituale ale membrilor ei. Ca trup al lui 
Cristos, această Biserică este formată din mădulare, pe care apostolul Pavel le-a descris 
amănunţit şi care funcţionează în cadrul tuturor confesiunilor creştine, sau în afara lor, 
dar în acelaşi timp, din punct de vedere spiritual, independent de ele. În fiecare dintre 
acestea sunt credincioşi care au darul minunilor, al vindecărilor, al învăţării, al 
ocârmuirilor, al prorociei, al vorbitului în limbi, al tălmăcirii limbilor, etc., dar de multe 
ori, aceştia nu sunt lăsaţi să se manifeste, în mod liber. (1 Corinteni 12: 28) 

O menţiune este cât se poate de necesară. Din descrierea apostolului Pavel asupra 
Bisericii, care este prezentată prin comparaţie cu un corp uman, s-ar putea trage 
concluzia că nu avem acces la calităţile care, în mod obişnuit se atribuie capului, adică 
la gândire, la coordonare, la participare la decizii. Cred că analogia folosită de Pavel 
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este, ca orice analogie, imperfectă, adică între cele două elemente de comparaţie există 
asemănări dar şi deosebiri. Aceasta nu trebuie luată în nici un caz literal. Creştinii nu 
reprezintă doar organe de execuţie, ci participă şi la activităţile Capului. Isus a spus clar 
că El nu îi mai consideră, pe ucenicii Săi, „robi”, adică simpli executanţi, ci îi numeşte 
prieteni, deoarece le spune tot ceea ce a auzit de la Tatăl Ceresc. (Ioan 15: 15) Creştinii 
sunt fraţii şi surorile lui Cristos, care sunt chemaţi să ajungă la înălţimea plinătăţii 
staturii Lui. Apostolii, prorocii, evangheliştii, păstorii şi învăţătorii acţionează pentru 
desăvârşirea membrilor Bisericii celor înscrişi în Ceruri, adică a sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire şi pentru zidirea trupului lui Cristos. Scopul este ca toţi să aibă aceeaşi 
credinţă şi aceeaşi cunoştinţă despre Fiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă aceeaşi 
cunoştinţă pe care Fiul o are despre Tatăl, adică despre Sine însuşi. Finalitatea este să 
ajungem la cel ce este Capul, adică Cristos. (Efeseni 4: 11-15) Să nu confundăm 
planurile, aici pe pământ el este Capul, adică Cel care ne conduce paşii către mântuire, 
dar în Ceruri vom fi ca el.  

„Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat 
încă. Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa 
cum este.” [(1 Ioan 3: 2); ref. 26 în Biblia Ortodoxă] 

Pavel, la rândul lui, a vrut să scoată în evidenţă ideea de unitate în diversitate a 
Bisericii, în jurul persoanei lui Cristos, care nu o conduce ca pe o divizie militară, ci ca 
pe o familie care participă la tot ce face El. Suntem membrii ai familiei lui Dumnezeu, 
rudele Sale de gradul unu, copii Lui şi fraţi cu Isus Cristos. Comparaţia dintre capul 
unui individ şi membrele acestuia poate sugera ideea că Isus Cristos este deschizătorul 
de drumuri, este Calea care duce la viaţă, este Învăţătorul care ne arată speranţa, este un 
ghid care ne luminează drumul către nemurire. Cu alte cuvinte, Isus ne direcţionează pe 
o traiectorie cunoscută Lui, care este soluţia împlinirii spirituale. Nu ne tratează ca pe 
nişte supuşi, la dispoziţia Lui, ci ca pe nişte prieteni, pe care îi iniţiază în secretele 
universului.  

“Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este 
desăvârşita în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. În dragoste nu 
este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica pentru că frica are cu ea pedeapsa; 
şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit 
întâi.”  [(1 Ioan 4: 17-19); ref. 27 în Biblia Ortodoxă] 

 Se îndoieşte cineva de faptul că rugăciunea lui Isus Cristos a fost ascultată de 
Tatăl Ceresc şi că cei care practică cu adevărat Creştinismul şi sunt născuţi din nou, sunt 
cu adevărat una? Dacă da, acest lucru ar echivala cu o contestare a întregii învăţături 
creştine. Ar însemna că Tatăl şi Fiul nu sunt una, că între ei există divergenţe şi că Tatăl 
îl ascultă pe Fiul numai atunci când doreşte. Rugăciunea lui Isus nu a fost plasată sub 
nici o condiţie atunci când a fost exprimată şi întrucât Dumnezeu cunoaşte viitorul, ştia 
că între Creştini vor exista nenumărate diviziuni. Cu toate acestea, El ştia că unitatea nu 
numai că este posibilă, dar este determinantă pentru Biserica Sa. Această unitate există 
împotriva oricăror diviziuni, se referă la trupul spiritual unic a lui Cristos.  
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Deoarece toate rugăciunile lui Isus au fost ascultate de Tatăl Ceresc şi această 
rugăciune a fost ascultată şi Creştinii spirituali sunt într-adevăr într-o deplină unitate. 
Este vorba, desigur, de acei credincioşi care sunt în Cristos, adică sunt într-o legătură 
personală cu El. Este, de asemenea, vorba de credincioşii născuţi din nou, care au 
devenit oameni noi, aşa cum se exprimă apostolul Pavel. Întrucât expresia de om nou a 
fost abuzată de doctrine politice, în trecut, am o rezervă în a o folosi, dar, întrucât Pavel 
a folosit-o, cu mult înaintea acelor ideologii, o folosesc şi eu, însă de data aceasta avem 
de-a face cu originalul şi nu cu o copie prost făcută.  

„Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele 
lui şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul celui 
ce l-a făcut. Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici ne tăiere 
împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob nici slobod, ci Cristos este totul şi în toţi”  
[(Coloseni 3: 9-11); ref. 28 în Biblia Ortodoxă] 

„C ăci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi.” [(2 Corinteni 5:17);  ref. 29 în Biblia Ortodoxă] 

În epistola către Efeseni, Pavel vorbeşte din nou despre unitatea Bisericii şi 
precizează că această unitate este dată de legătura Duhului. Dar cred că cel mai bine 
este să apelez direct la citatul respectiv. 

„... şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Este un singur trup, 
un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării 
voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur 
Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care 
este în toţi”  [(Efeseni 4: 3-6); ref. 30 în Biblia Ortodoxă] 

De ce este trupul lui Cristos dezbinat şi sfâşiat între instituţiile religioase voi arăta 
în capitolele următoare. Pe de altă parte, apostolul Pavel ne spune clar că există un 
singur trup, adică trupul Bisericii şi confirmă şi el că rugăciunea lui Cristos privitoare la 
unitatea Creştinilor a fost ascultată de Tatăl. Este indubitabil faptul că responsabilii 
Bisericilor instituţionale nu văd lucrurile în felul acesta. Între ele există o competiţie în 
care fiecare se declară pe sine adevăratul trup al lui Cristos. Dovada este că apartenenţa 
la o anumită Biserică instituţională exclude apartenenţa la celelalte şi că o persoană nu 
se poate declara în acelaşi timp, de exemplu, Ortodox şi Romano-catolic, sau Ortodox 
şi Penticostal, atâta vreme cât anumite doctrine fundamentale, cum ar fi, de exemplu, 
filioque, sunt diferite. Nici o combinaţie nu este posibilă pentru apartenenţa la două sau 
mai multe Biserici instituţionale, în acelaşi timp, şi dacă cineva devine membru la o 
nouă astfel de instituţie, nu mai este luat în serios, ca membru, la cea veche. 
Organizaţiile religioase creştine nu formează împreună trupul lui Cristos, pentru că se 
exclud reciproc. Botezul care se face într-o astfel de organizaţie nu este recunoscut de 
celelalte, aşa că dacă cineva se hotărăşte să treacă de la o Biserică confesională la alta, 
va trebui să se boteze din nou. 

Nici cununiile nu sunt admise liber între credincioşii creştini, aparţinând de 
diverse Biserici instituţionale şi în cazul în care viitorii soţi aparţin de instituţii 
bisericeşti diferite, câteodată, au nevoie de aprobări speciale, dar în alte cazuri, cununia 
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religioasă poate fi chiar imposibilă. De exemplu, căsătoria dintre un viitor soţ 
Penticostal şi o persoană care este Ortodoxă sau Romano-catolică ar întâmpina 
obstacole insurmontabile şi i-ar putea obliga pe candidaţi la diverse compromisuri. Ce 
trup unic este acesta unde mădularele sunt ţinute la distanţă unele de celelalte? Numai 
că acestea nu sunt mădularele trupului lui Cristos ci ale instituţiilor bisericeşti. Nu mă 
refer la credincioşii născuţi din Dumnezeu ci la marea masă de Creştini „lumeşti.” 

Apostolul Pavel a vorbit la prezent atunci când a afirmat că există un singur trup 
al lui Cristos. Acesta este însă un trup spiritual, este Biserica Spirituală Unică, este o 
Biserică a celor născuţi din nou care trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Nu este o 
Biserică amestecată, care să conţină sfinţi şi păcătoşi şi este o Biserică în care toţi 
membrii sunt sfinţiţi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, adică prin prezenţa permanentă a lui 
Isus în fiinţa lor. Acest lucru este confirmat de Biblie. 

„... ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană”  [(Efeseni 5: 27); ref. 31 
în Biblia Ortodoxă] 

 Dacă este fără pată şi fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, nu poate fi vorba 
de amestecul propriu Bisericilor instituţionale, acela între credincioşii renăscuţi spiritual 
şi cei „lumeşti,” cu atitudini care au fost atât de bine descrise de apostolul Pavel, în 
epistola către Corinteni. Adevărata Biserica a lui Cristos, este sfântă şi fără prihană şi 
cred că oricine este obligat să recunoască că nu este vorba despre instituţiile religioase 
pe care le frecventăm şi pe care ne-am obişnuit să le numim “biserică.”  Dacă ne uităm 
în mod corect în jurul nostru, în legătură cu aceste “biserici”, va trebui să admitem că, 
pe lângă manifestări spirituale, sunt şi multe comportamente şi atitudini care nu au 
nimic de-a face cu sfinţenia şi nici cu morala creştină.  Sunt destui aceia care poartă 
numele de Creştin, nu cu responsabilitate, ci cu indiferenţă. Atunci când nepăsarea este 
generalizată, nu mai avem de-a face cu indivizi izolaţi ci cu principii instituţionale. 

Mi se pare evident, că apostolul Pavel, nu a vorbit despre Biserică, ca şi trup a 
lui Cristos, referindu-se la aceasta ca la un conglomerat, alcătuit din toate instituţiile 
bisericeşti luate la un loc, în care fiecare în parte este o componentă a unei super-
instituţii numite Biserică. Nu se poate contracara o reală unitate spirituală cu o unitate 
instituţională, care oricum nu există în realitate. Dacă ar fi să considerăm Biserica lui 
Cristos, ca un singur trup instituţional, sfâşiat de diviziuni, de doctrine şi opinii diferite, 
de conflicte latente, de separare şi câteodată de intoleranţă, această prezentare nu ar 
semăna deloc cu descrierea pe care Pavel o face trupului lui Cristos. Mai mult, această 
realitate contrazice categoric unitatea pe care Isus a dorit-o pentru Biserica Sa. Aceasta 
ar însemna, de asemenea, că Isus nu cunoştea viitorul şi nu a putut anticipa că cerinţa Sa 
cu privire la unitatea ucenicilor Săi nu va devenii realitate. De fapt, calitatea de ucenic a 
lui Isus, este dată de dragostea creştină, adică dragostea de natură divină, aceea care 
duce la unitatea Bisericii. (Ioan 13. 34-35) Aceasta este singura garanţie a unităţii între 
Creştini şi care nu poate fi suplinită de forme organizatorice instituţionale.  

După părerea mea, o unitate instituţională, nu poate echivala cu unitatea 
spirituală, care este apanajul exclusiv al Bisericii celor născuţi din nou şi aceasta din 



 66 

mai multe motive. În primul rând, datorită faptului că cea dintâi este bazată în principal 
pe structuri instituţionale preexistente, a căror deficienţe le moşteneşte în mod necesar. 
O astfel de super instituţie bisericească, formată prin unirea multora, dacă nu a tuturor 
organizaţiilor religioase creştine, nu se va deosebi cu nimic, din punct de vedere al 
caracteristicilor şi naturii sale, faţă de instituţiile bisericeşti clasice. Ar fi vorba de 
aceeaşi structură umană, de tip religios şi nu o realitate divină. Aceeaşi autoritate, 
exercitată de unii credincioşi asupra altora, aceeaşi tendinţă de a domina şi controla 
conştiinţele individuale, ridicată însă la o nouă scară, aceaşi înclinaţie către coerciţie, 
acelaşi obscurantism şi bigotism, în raport cu ştiinţele moderne, vor face parte şi din 
definiţia super organizaţiei Bisericilor instituţionale. Ea se va numi biserică, dar nu va fi 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu, ci va fi „femeia imorală,” despre care vorbeşte 
cartea Apocalipsa lui Ioan. Diferenţele doctrinare se vor menţine, dar se va încerca 
obţinerea de acorduri în diverse probleme conflictuale. Aceste acorduri vor transforma 
doctrinele confirmate la un nivel de autoritate, fără precedent, absolutizându-le şi 
impunându-le tuturor conştiinţelor individuale, în măsura vulnerabilităţii acestora. 
Membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu, al căror nume a fost scris în cartea vieţii 
încă de la începutul lumii, îşi vor păstra independenţa de gândire, dar aceştia vor plăti 
un preţ. 

Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste  au destinaţii diferite 
Pe de altă parte, vorbind despre viitor, apostolul Pavel se referă, de asemenea şi la 

o perioadă din istoria instituţiilor bisericeşti, în care acestea vor fi unificate, în mod ne 
omogen şi în care apostazia va fi atât de mare, şi conglomeratul instituţional creat va fi 
condus de o personalitate puternică, care va transforma complexul instituţional 
bisericesc într-un locaş al dracilor (2 Tesaloniceni 2: 8-9) Situaţia va deveni atât de 
insuportabilă pentru membrii Bisericii Spirituale Unice, încât aceştia vor trebui să 
părăsească Babilonul instituţional (Apocalipsa lui Ioan 18: 4) Comparaţia cu Babilonul 
sugerează amestecul neomogen de persoane şi doctrine. 

„Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Cristos şi strângea noastră laolaltă 
cu El, vă rugăm fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să 
nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la 
noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun 
chip; căci nu va venii înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperii 
omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se 
numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în 
Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” [(2 Tesalonicieni 2: 1-4); ref. 32 în 
Biblia Ortodoxă] 

Cine altcineva se poate poate aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept 
Dumnezeu, dacă nu o autoritate umană, cu caracter religios? Este evidend că un ateu nu 
se va prezenta pe sine ca fiind Dumnezeu, deoarece acesta nu crede într-o astfel de 
realitate şi ar fi inconsecvent cu sine să dezvolte genul acesta de de pretenţie. O 
autoritate instituţională bisericească, însă, manipulează conştiinţele, luînd locul lui 
Dumnezeu în minţile şi fiin ţele oamenilor. Anticristul este, de asemenea, un sistem, care 
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promovează un mecanism psihologic şi nu doar o persoană. Anticristul este acel sistem 
religios, care tinde să îl înlocuiască pe Cristos în om, prin aceea că nu recunoaşte nevoia 
unei relaţii personale între om şi Dumnezeu şi încearcă să îi lege pe indivizi de 
instiuţiile bisericeşti în loc să îi înveţe să fie legaţi de Dumnezeu şi născuţi din El. Toată 
puterea negativă a acestui sistem se va personifica într-o singură persoană şi acesta va 
fi omul pe care Biblia îl numeşte Anticristul.     

Acest amestec instituţional care se grefează, într-un mod artificial, pe 
manifestările Bisericii Spirituale Unice, cu toate consecinţele şi implicaţiile sale 
negative, începuse să lucreze încă din vremea lui Pavel, dar tendinţa a evoluat şi 
continuă să se dezvolte.  

“C ăci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte 
acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul 
Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 
Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri 
mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru 
că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”  [(2 Tesaloniceni 2: 7-10); ref. 
33 în Biblia Ortodoxă] 

Trebuie subliniat că cei ce sunt pe calea pierzării, se află în aceasta situaţie, 
deoarece nu au primit dragostea adevărului. Oricine ar trebui să sesizeze, în acest text, 
importanţa definitorie a adevărului care conţine, în sine, dragostea de natură divină, care 
pur şi simplu face deosebirea între cei ce sunt pe drumul mântuirii şi cei care sunt pe 
traiectoria pierzării. Dragostea adevărului este, de fapt, acelaşi lucru cu dragostea 
spirituală, pentru că, în Creştinism, adevărul este de fapt dragostea. Ruta pierzării este 
caracterizată de un Creştinism din care lipseşte dragostea de natură divină, adică de un 
Creştinism ne spiritual convertit într-o religie instituţională şi care, în acest mod, este 
redus la nimic. Anticristul deci, nu este în primul rând o persoană, ci un sistem religios 
autoritar şi instituţional. Acest sistem corupt şi ne spiritual va fi reprezentat la un 
moment dat, în momentul decăderii sale morale maxime, de o persoană, cu puteri 
excepţionale, bazate pe forţele negative ale universului şi pe tarele sistemului din care 
va provenii. Aceasta va fi persoana Anticristului, care fiind în primul rând un sistem 
religios, este în al doilea rând o persoană care va personifica acest sistem, într-un mod 
unic. „Taina fărădelegii” înseamnă fenomenul de înlocuire a prezenţei şi autorităţii 
divine, exercitate în mod ne mijlocit, în interiorul şi asupra conştiinţelor individuale, cu 
autoritatea şi mijlocirea Bisericilor confesionale şi a regulilor lor. Biserica nu este un 
mijlocitor între om şi Dumnezeu şi nici măcar Biserica celor născuţi din nou, adică 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu, nu este un astfel de mijlocitor. Singurul mijlocitor 
între om şi Dumnezeu este Isus Cristos şi orice tradiţie creştină, care îi învaţă pe oameni 
altfel, nu este bazată pe textele Bibliei. În măsura în care, Bisericile confesionale se 
prezintă pe ele însele ca fiind punţile de legătură între credincioşi şi Dumnezeu, adică 
mijlocitoarele relaţiei dintre credincioşi şi El, ele uzurpă, în acest fel, rolul lui Cristos şi 
prin aceasta  denaturează şi alterează învăţătura creştină. „Taina fărădelegii” reprezintă 
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deci înlocuirea lui Cristos cu oamenii, în locurile şi funcţiunile care sunt rezervate 
exclusiv pentru El. Principalul, astfel de loc, este inima omului.   

În orice caz, aşa cum ne prezintă cartea Apocalipsa lui Ioan lucrurile, la un 
moment dat drumurile se despart şi cele două entităţi merg în direcţii diferite. În primul 
rând, să vedem ce ni se spune despre instituţia religioasă creştină. 

„Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit 
cu mine şi mi-a zis: ‚Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. 
Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul 
curviei ei!’ Şi m-am dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară 
de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne... Pe 
frunte purta scris un nume, o taină: <<Babilonul cel mare, mama curvelor şi 
spurcăciunilor pământului.>> Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele 
sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare” 
[(Apocalipsa lui Ioan 17: 1-3; 5-6); ref. 34 în Biblia Ortodoxă] 

 Comparaţia dintre complexul instituţional bisericesc şi o femeie imorală nu 
trebuie să ne mire, atâta vreme cât adevărata Biserică a lui Cristos este numită, în alte 
texte ale Bibliei „Mireasa Mielului.” Cele două realităţi, femeia imorală şi „Mireasa” lui 
Cristos, sunt prezentate în antiteză. În textul mai sus citat, metafora se referă la o femeie 
de moravuri uşoare, care a „curvit” cu împăraţii pământului, adică care nu s-a dat înapoi 
de a deveni câteodată un autentic instrument politic. Acest amestec dintre religie şi 
politică, care a dus de altfel la instituţionalizarea Bisericii Creştine, este limpede sesizat 
de textul mai sus citat. Nu este o combinaţie fericită, ci este reţeta sigură pentru a 
determina condamnarea din partea lui Dumnezeu.  

Pe de altă parte, adevărata Biserică a lui Dumnezeu este formată din toţi aceia 
ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii încă de la întemeierea lumii şi aceştia nu 
se vor mira că fiara, pe care se bazează puterea Babilonului instituţional, era, nu mai 
este şi va veni. Această afirmaţia este susţinută de textul din Apocalipsa lui Ioan 17: 8. 
Ei vor fi pregătiţi pentru acele vremuri extrem de dificile. Babilonul este o metaforă 
foarte sugestivă pe care Biblia o oferă pentru societatea de astăzi. De ce vorbeşte cartea 
Apocalipsa despre distrugerea Babilonului ca despre un eveniment viitor şi nu unul din 
trecut? Este vorba, desigur, de o analogie. Babilonul antic a fost o civilizaţie bogată, 
foarte puternică şi elevată şi care avea speranţa de a exista pentru eternitate. Armatele 
sale au repurtat numeroase victorii şi capitala imperiului, care purta acelaşi nume, a fost 
una dintre cele mai remarcabile din întreaga lume2. Grădinile suspendate care încântau 
privirile, erau socotite una din cele şapte minuni ale lumii. Cu toate acestea, acest oraş 
extraordinar a dispărut într-o singură noapte. În cartea lui Daniel găsim relatarea întregii 
istorii. Împăratul Belschatsar a oferit un mare banchet persoanelor importante de la 
curte. În acest timp, o mare armată persană ameninţa oraşul. În încăperea unde se ţinea 
banchetul a apărut o mână care a scris un mesaj destul de şocant, încât să îl determine 
pe împărat să ceară dezlegarea de urgenţă a înţelesului acestuia (Daniel 5. 5) Singurul 
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capabil să îl desluşească a fost Daniel. Mesajul suna în felul următor: “numărat, 
numărat, cântărit şi împărţit.” Dumnezeu era acela care numărase anii de domnie ai 
împăratului şi care, în acel moment, punea capăt acestora. Împăratul însuşi a fost 
cântărit în balanţă şi găsit prea uşor.  

Cât priveşte Imperiul Babilonian, acesta urma să fie împărţit între Mezi şi Perşi 
(Daniel 5: 28). Conducătorul armatei persane a cerut soldaţilor săi să devieze apele 
fluviului care traversa oraşul şi după ce această operaţiune a fost îndeplinită, trupele 
invadatoare au pătruns în oraş în mod neaşteptat. Oraşul a fost cucerit fără măcar să aibă 
timp să se apere şi, urmare a acestei invazii, a fost distrus în întregime. Profetul Isaia 
anunţase aceste evenimente şi precizase că oraşul nu va mai fi niciodată reconstruit. 
Animalele deşertului urmau să devină singurii locuitori şi nomazii urmau să evite să îşi 
aşeze corturile lor în zonă (Isaia 13: 20-22). Se poate face o paralelă între Babilon şi 
civilizaţia noastră,care, la rândul ei, a adunat mari bogăţii, tinzând să uite de Dumnezeu. 
Babilonul poate fi privit atât sub aspect religios cât şi sub raport politic.  

În Apocalipsa lui Ioan, capitolul 17 cu versetul 1, Ioan este chemat să asiste la 
judecata „curvei” celei mari care „şade” pe ape mari. Ce se înţelege prin această 
prostituată a fost un obiect de dezbatere între reprezentanţii diferitelor instituţii 
religioase creştine. Fiecare vedea în celălalt această caracterizare defăimătoare. Pentru a 
înţelege înţelesul simbolic al acestei imagini, trebuie să ne amintim că adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu este privită în Biblie ca şi o Mireasă. (Apocalipsa lui Ioan 19: 
7-8; 22: 17) De altfel, imaginea unei femei, aflată în chinurile naşterii, ne este oferită şi 
în Apocalipsa lui Ioan cap. 12: 1-8, texte, în care femeia reprezintă pe credincioşii 
spirituali, urmăriţi cu obstinaţie de Satana, pentru a fi eliminaţi. În ceea ce priveşte 
simbolul femeii putem revedea şi modul în care apostolul Pavel foloseşte această 
alăturare în epistola către Efeseni. Din nefericire, femeia pe care a văzut-o Ioan nu este 
o soţie, ci este o prostituată. O soţie fidelă este ataşată din toată inima de soţul său. Ea 
nu doreşte afecţiune din partea altor persoane şi evită tot ceea ce o poate separa de el. 
Ea doreşte să fie totdeauna agreabilă soţului său şi toată bucuria ei este de a fi alături de 
acesta. Aceasta este ceea ce Isus Cristos aşteaptă de la Biserica Sa. În mesajele pe care 
Cristos le-a transmis bisericilor din Efes şi Smirna putem vedea valoarea pe care 
Mântuitorul o ataşează acestei fidelităţi (Apocalipsa 2: 1-11). Aceste epistole erau 
transmise unor biserici persecutate într-o perioadă în care toate puterile lumeşti erau 
împotriva lor3. 

Numai că ceea ce nu s-a reuşit prin persecuţie, a fost realizat prin acordarea de 
putere politică Bisericii Creştine şi prin transformarea acesteia într-un partener al 
autorităţii seculare. La începutul secolului al IV lea, împăratul Constantin a luat o 
decizie care a schimbat întreaga istorie a bisericii. Prin edictul de la Milan, biserica 
interzisă a devenit biserică oficială a Imperiului Roman. Creştinismul a devenit singura 
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religie recunoscută, favorizată şi protejată şi cu acea ocazie, păgânismul a fost interzis. 
Biserica a întâlnit un „amant” bogat care nu a încetat să o acopere cu bogăţii şi onoruri. 
Acest lucru, însă, a determinat faptul ca Biserica instituţională să se depărteze treptat de 
soţul ei legitim, adică de Isus Cristos. Biserica nu numai că nu a respins puterea politică, 
ci a primit-o şi chiar s-a supus voinţei acesteia. Împăratul, personal, nu a ezitat a se 
amesteca în afacerile interne ale Bisericii instituţionale. Acesta s-a implicat în 
conducerea Conciliului de la Nicea şi a avut de spus un important cuvânt în problema 
dogmelor şi a disciplinei ecleziastice. Atât împăratul Constantin cât şi urmaşii săi au 
avut un cuvânt greu de spus în desfăşurarea ulterioară şi în organizarea instituţiei 
bisericeşti creştine.  

Pentru a continua în aceiaşi termeni metaforici, trebuie arătat că „adulterul” 
instituţiei religioase creştine explică de ce aceasta este comparată de Biblie cu o 
prostituată. Este vorba de un „adulter” spiritual, de care s-au făcut vinovate toate 
confesiunile creştine4. Este foarte greşit să singularizăm vreo confesiune creştină ca 
fiind singura căreia se adresează acest text Biblic. Chiar dacă Biserica instituţională 
Romano-catolică a fost aceea care a fost cel mai mult implicată în amestecul de natură 
politică cu Imperiul Roman, aceasta nu înseamnă că celelalte denominaţiuni nu au nici 
un amestec. Biserica instituţională Ortodoxă a fost conţinută într-o instituţie religioasă 
creştină unică, împreună cu cea Romano-catolică, pană în anul 1054. Când s-au 
despărţit, cele două entităţi au moştenit, în egală măsură, caracteristicile instituţionale. 
La rândul lor, denominaţiunile Protestante au organizat instituţii susţinute şi întreţinute 
de state şi din acest motiv, lipsite de o libertate reală. Creştinismul Răsăritean a fost, de 
asemenea, sub tutela statului şi, de exemplu, în Rusia, înainte de Revoluţie, Biserica 
instituţională Ortodoxă se afla sub conducerea unui funcţionar imperial. Prin prostituata, 
prezentată în capitolul 17, din cartea Apocalipsa, trebuie văzută, nu doar o anumită 
confesiune creştină, ci toate instituţiile religioase creştine apostaziate.  

Îmi aduc aminte că, nu cu mult timp în urmă, o mare conferinţă religioasă 
Penticostală, organizată de pastori care au funcţionat în România în timpul regimului 
comunist, a adunat un număr mare de pastori în America şi acolo s-a semnat o 
declaraţie, în care se preciza că acele persoane nu au colaborat cu securitatea fostului 
stat comunist din România. Pentru mine, însăşi faptul că s-a simţit nevoia unei astfel de 
declaraţii, mi se pare sugestiv din punctul de vedere al amestecului statului în activitatea 
a diverse instituţii religioase creştine. Nu ştiu dacă respectivii pastori au colaborat sau 
nu cu securitatea şi nici nu mă interesează, dar pot afirma că a existat totdeauna un 
amestec al politicului în viaţa religioasă şi Biblia ne spune că va exista şi în viitor şi 
aceasta este ceea ce interesează, prin prisma acestei lucrări. 

Ce înseamnă faptul că prostituata despre care vorbeşte Biblia este aşezată pe ape 
mari? „Apele mari” este simbolul pentru masele de oameni şi mulţimii de naţiuni.5 “A 
sta pe” este simbolul dominaţiei, al controlului şi al conducerii. Bisericile instituţionale 
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au aceste trei caracteristici, în raportul lor cu masele de Creştini. „Împăraţii 
pământului,” este o sintagmă prin care trebuie înţeles conducătorii politici. Aceştia au 
“curvit” cu Biserica instituţională, în sensul că au folosit-o pe aceasta în scopurile lor, 
străine de finalitatea pentru care Cristos a stabilit-o. Locuitorii pământului s-au îmbătat 
de vinul “curviei” ei, deoarece acestora li s-au impus forme de credinţă asupra cărora ei 
nu s-au putut pronunţa. Starea de beţie este aceea care împiedică o persoană să 
gândească corect din punct de vedere raţional şi din acest motiv îi diminuează 
discernământul. Aceasta va vedea lucrurile altfel decât sunt în realitate, adică în mod 
deformat. Această “beţie” este, de fapt, o de-spiritualizare, o pierdere a valorilor şi o 
confuzie între ceea ce reprezintă autoritatea exclusivă a lui Dumnezeu şi autoritatea 
umană. Organizând instituţiile religioase după modelul autorităţii umane, acestea au 
deformat percepţia corectă despre Dumnezeu, deoarece autoritatea Lui nu este una 
ierarhică, ci pur valorică. Dumnezeu se oferă pe Sine omenirii, nu ca să o subjuge sau să 
o domine, ci ca să îi câştige dragostea. Dumnezeu doreşte să fie iubit, apreciat, 
cunoscut, nu temut şi respectat pentru puterea Sa de distrugere. Instituţiile religioase 
creştine, prin ierarhia lor, de-a lungul secolelor, au dat ordine şi au impus reguli 
obligatorii pentru membrii lor şi au aplicat pedepse, uneori exemplare, atunci când 
aceste norme impuse au fost încălcate.  

Femeia imorală era aşezată pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă şi 
avea şapte capete şi zece coarne. Fiara despre care se face menţiunea în capitolul 17, din 
Apocalipsa lui Ioan, este amintită şi în capitolul 13, din aceeaşi carte. 

„Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 
zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea 
nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi 
gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire 
mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. 
Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că 
dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei zicând: <<Cine se poate 
asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?>> I s-a dat o gură, care rostea vorbe 
mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis 
gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească Numele, 
cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să biruiască. Şi i 
s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice 
neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia ale căror nume n-au fost 
scrise de la întemeierea lumini, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat”. 
[(Apocalipsa lui Ioan 13: 1-8);  ref. 35 în Biblia Ortodoxă] 

Această fiară nu poate fi decât o extraordinară organizaţie politică, care, se pare că 
va cuprinde întreaga lume. Ceea ce astăzi pare incredibil sau imposibil, într-un viitor 
mai apropiat sau mai îndepărtat poate deveni o realitate. Dacă în anul 1988 cineva ar fi 
lansat public ideea că în mai puţin de doi ani se va schimba complet configuraţia 
politică a lumii, aşa cum era ea cunoscută atunci, acea persoană ar fi fost socotită un 
visător şi acelaşi lucru se poate întâmpla unuia care nu face altceva decât să prezinte 
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textele Apocalipsei. Globalizarea este o realitate şi nimeni nu poate spune cât de departe 
va merge. Femeia imorală, care reprezintă complexul instituţional bisericesc, va “sta 
pe” această fiară, adică pe această putere mondială, a cărei capacitate deosebită este 
insuflată de balaur. Aceasta este ultima armă a lui Satana, care îşi va folosi toată puterea 
pentru ca sfinţii să fie persecutaţi şi chiar biruiţi. Este interesant că toţi aceia al căror 
nume a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii, nu se vor închina fiarei, dar vor 
fi birui ţi. Cu toate că moartea ca martir nu poate fi socotită o înfrângere pentru un 
Creştin, ea poate fi văzută ca o aparentă înfrângerea de către necredincioşi, aşa cum, de 
altfel, a fost văzută şi moartea pe cruce a lui Isus Cristos. În realitate, moartea pe cruce a 
lui Isus Cristos a fost o mare biruinţă asupra morţii, de care beneficiază toţi cei 
credincioşi. 

Complexul instituţional religios, adică instituţiile religioase asociate într-o putere 
unificată, pe care, după cum am văzut, cartea Apocalipsa lui Ioan îl zugrăveşte ca pe o 
femeie imorală, dobândeşte această calificare prin acea că, deşi se pretinde a fi urmaşul 
legitim al lui Isus, în realitate nu este decât o putere opresoare. Fastul şi bogăţia sunt 
caracteristici ale acestor instituţii bisericeşti. Aurul, pietrele scumpe şi mărgăritarele nu 
pot fi privite decât ca şi o acumulare de bogăţii pământeşti, care sfidează parcă 
simplitatea în care a trăit Isus viaţa Sa pe pământ. Dacă sfinţii oferă lui Dumnezeu 
rugăciunile lor în cupe de aur, în acelaşi tip de cupe Bisericile instituţionale reunite 
oferă lui Dumnezeu numai o formă de evlavie cum spunea apostolul Pavel (2 Timotei 3: 
5) Forma, adică cupele, sunt toate de aur, cele ale sfinţilor dar şi cele ale Creştinilor ne 
renăscuţi spiritual, dar conţinutul este total diferit. Potirele de aur ale instituţiilor 
bisericeşti vor conţine doar „spurcăciuni şi necurăţiile curviei ei”, adică ofrande 
necurate.  

Nici un om pe pământ nu ar putea spune de la el sau de la ea aceste lucruri dacă 
nu ar spune-o chiar Biblia. Dacă m-aş apuca doar din capul meu, adică fără nici un 
temei Biblic, să afirm asemenea lucruri, cei mai mulţi nu ar înţelege despre ce vorbesc. 
Aceasta, deoarece termenii în care acest mesaj este transmis, sunt categorici şi de loc 
măgulitori. Cum se poate vorbi despre bisericile lui Dumnezeu cu acest limbaj? Să nu 
uităm însă, nici o clipă, că nu se vorbeşte despre Biserica lui Dumnezeu în aceste texte, 
adică despre adevărata Biserică a lui Dumnezeu, ci despre Bisericile confesionale, care 
se prezintă pe ele însele, în mod ne justificat, ca fiind Biserica lui Dumnezeu, cu toate 
că în realitate nu sunt. Între Biserica Spirituală Unică şi Bisericile instituţionale există o 
asemănare doar de terminologie, dar conţinutul este radical diferit. Prima conţine 
dragostea sacrificatoare a lui Cristos, care este semnul ei divin. Cele din urmă, pentru că 
nu au primit dragostea adevărului, aşa cum s-a pronunţat apostolul Pavel, sunt 
organizaţii pur umane, quasi politice, pierzându-şi cu totul şi contactul pe care îl mai 
aveau cu entitatea spirituală, care a supravieţuit în mijlocul ei. Sunt ca şi politice pentru 
că servesc interesele celor care le conduc şi a celor în slujba cărora se află, adică pe 
acelea ale diverselor forţe politice. Biserica celor născuţi din Spirit va suporta tot mai 
greu atmosfera de apostazie din organizaţiile religioase creştine, numite biserici, unde 
membrii ei sunt obligaţi să supravieţuiască. 
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Atâta vreme cât nu există unitatea dorită de Isus Cristos în interiorul fiecărei 
instituţii bisericeşti, luate în parte, unirea instituţională a acestora, care să le cuprindă 
pe toate, sau o parte din ele, nu ar duce nici ea la această unitate. Iar unitatea este 
evident că nu există. Nu este vorba doar despre o solidaritate umană inerentă, ale cărei 
rezultate benefice se pot observa în multe ocazii şi care există în orice societate, 
religioasă sau laică, dar este vorba de o unitate mult mai profundă, unitate în Cristos, în 
care egoismul uman se estompează în favoarea unei conştiinţe spirituale comune. 
Diviziunile nu sunt prezente doar între instituţiile religioase dar şi în interiorul fiecăreia 
dintre ele, într-o măsură mai mare sau mai mică. Aceste diviziuni nu constau totdeauna 
în confruntări interne acute, ci în modul în care fiecare credincios îşi urmăreşte cu 
prioritate interesul său personal sau al celor care îi sunt aproape. Chiar dacă se reunesc, 
pentru acte ritualice comune, sau pentru adunări religioase, Creştinii îşi urmăresc, 
fiecare, în mod prioritar, propriile lor planuri şi proiecte de viaţă. Cu alte cuvinte, 
unitatea dorită de Cristos se realizează, în fapt, numai între Creştinii născuţi din nou, 
care au o legătură personală cu Dumnezeu şi nu doar prin legături şi relaţii umane care, 
de regulă, sunt selective şi de acea parţiale. Unitatea adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu este condiţionată de unitatea fiecărui individ cu Dumnezeu şi aceasta este o 
condiţie preliminară. Din considerentele expuse rezultă că uniunea ecumenică 
instituţională dintre instituţiile bisericeşti va fi o falsă unitate între Creştini, dar îşi va 
aroga, fără îndoială, titlul de biserică unică a lui Dumnezeu de trup al lui Cristos. Nu 
doar că nu este expresia unităţii dorite de Cristos, dar instituţiile bisericeşti reunite 
reprezintă o putere persecutoare care îşi îndreaptă atenţia către anihilarea sfinţilor lui 
Dumnezeu. Ioan a văzut femeia aceasta “îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele 
mucenicilor lui Isus.” Când mă refer la sfinţii lui Dumnezeu am tot timpul în vedere pe 
membrii Bisericii Spirituale Unice, ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii încă de 
la întemeierea lumii. (Efeseni 1: 4-12; 2 Tesaloniceni 2: 13; Apocalipsa lui Ioan 13: 8; 
17: 8)  

Aşa cum am precizat, fiara care o poartă pe femeie este o putere politică despre 
care ni se spune următoarele: 

„ Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat...”  
[(Apocalipsa lui Ioan 17: 11); ref. 36 în Biblia Ortodoxă] 

 Relaţia dintre fiară şi femeia imorală nu este una sinceră, ci de interes. Fiara se 
lasă în aparenţă dominată de femeia imorală, adică de Bisericile instituţionale reunite, 
dar acest lucru este numai o strategie de moment. Lucrul acesta s-a mai întâmplat şi în 
perioada feudală, când instituţia bisericească avea o influenţă covârşitoare asupra regilor 
ţărilor creştine, dar în diferite ocazii puterea politică s-a întors împotriva celei 
religioase, de exemplu, în cazul mutării scaunului papal de la Roma la Avignon, în 
urma conflictului dintre Papa Bonifaciu al VIII lea şi regele Filip al IV lea al Franţei. 
Un alt exemplu ar fi evenimentul istoric în care Papa Pius al VI lea a fost luat prizonier 
de către trupele lui Napoleon, în data de 20 Februarie 1798 şi condus în Valencia, în 
urma unei călătorii forţate prin diverse oraşe europene. După şase săptămâni, de la 
sosirea sa în acel loc, Papa a murit, dar a fost înmormântat mult după aceea. 
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După cum ne informează Biblia, conflicte de acest tip se vor mai repeta, probabil 
în altă formă şi pe altă scară. Sunt de acord, că pare greu de crezut, că istoria se va 
întoarce în timp şi că realităţi care păreau de mult depăşite, pot avea din nou loc. 
Principiul separaţiei puterii statelor de aceea a instituţiei bisericii, pare a fi o realitate 
care nu mai poate fi contestată, cu atât mai mult cu cât fenomenul de secularizare în 
lumea modernă ia amploare. Într-o lume modernă, ca cea în care trăim, se pare că este 
imposibil ca vreodată o putere religioasă să conducă puterea politică. Sunt de acord că, 
în condiţiile de astăzi, aşa par să stea lucrurile, însă care este evoluţia viitoare este greu 
de anticipat. Religia joacă încă un rol important în societate şi odată cu adâncirea 
fenomenelor de globalizare, indivizii tind să se identifice mai mult prin religia lor decât 
prin naţionalitate. Este adevărat că procesul de secularizare se aprofundează şi că 
oamenii acceptă din ce în ce mai puţin să li se impună ce trebuie să creadă. Pe de altă 
parte, creşterea tensiunilor dintre diverse religii şi mai ales dintre Creştinism şi Islam 
poate avea ca efect, fie o mai rapidă secularizare de ambele părţi, ca o reacţie posibilă 
pentru asigurarea unei anumite armonii internaţionale, fie o reîntoarcere în masă, la 
credinţa religioasă iniţială, ca o garanţie a conservării unei anumite identităţi. 

Ar mai fi de adăugat că, democratizarea continuă a societăţii, care se extinde şi 
adânceşte pe diferite continente şi impactul dintre democraţie, pe de o parte şi 
nemulţumirile maselor largi, legate de înrăutăţirea condiţiilor de viaţă, pe de altă parte, 
ar putea, în principiu, conduce la reconsiderarea rolului religiei în societate. Religia a 
fost o modalitate prin care puterea politică a exercitat o influenţă asupra diferitelor 
societăţi şi se pune întrebarea dacă, în condiţii speciale, ar fi posibil ca unii factori 
politici să reconsidere religia ca pe un ultim aliat. Un astfel de aliat ar fi, desigur, unul 
de circumstanţă şi o astfel de alianţă ar fi una impusă de împrejurări şi nu dictată de 
convingeri spirituale.  

Este posibil, de asemenea, ca omenirea să redescopere religia ca pe o modalitate 
de evoluţie spirituală, în circumstanţele unei acute crize de valori, dar desigur că un 
astfel de fenomen s-ar produce în alţi termeni decât cei actuali. Mai întâi de toate, ar 
trebui să se clarifice relaţia dintre ştiinţă şi religie şi să se demonstreze, fără echivoc, că 
cele două nu sunt incompatibile şi că religia poate să dea un sens moral unei societăţi 
umane a cărei existenţă este bazată pe cercetarea ştiinţifică. Pentru aceasta însă, religia 
trebuie să renunţe la pretenţiile ei de hegemonie asupra spiritului uman şi disperata ei 
ancorare în limbajul mitic. Despre Dumnezeu se poate vorbi şi într-un limbaj filozofic, 
ştiinţific sau artistic şi nu numai într-unul alegoric sau metaforic. Cred că principala 
greşeală a instituţiilor bisericeşti, în momentul de faţă, este aceea că ele încearcă să 
impună lumii un limbaj mitologic atunci când vorbesc despre posibilitatea existenţei lui 
Dumnezeu. Conflictul cu ştiinţele moderne, pe care religia îl alimentează, se naşte din 
aceea că acestea refuză, prin însăşi sistemul lor metodologic, un astfel de limbaj. 
Aceasta nu poate exclude o redirecţionare a cercetărilor către înţelegerea a ceea ce 
însemnă Dumnezeu, pentru om, din prisma unuei spiritualităţii trecute printr-o 
sensibilitate umană mult mai sinceră şi autentică. Ipocrizia, născută din nevoia de 
supravieţuire a instituţiilor bisericeşti, într-o lume în care minciuna şi falsul sunt 
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desconspirate pe baze ştiinţifice precum şi utopismul unei morale care ne învaţă ce 
trebuie să facem, ca să fim mântuiţi, dar în acelaşi timp se reneagă prin propriile fapte, 
nu pot continua la nesfârşit, fără să fie sancţionate de viitoarele generaţii. Credinţa 
creştină trebuie să înceteze de a fi doar un spectacol, prin care ni se arată umbra 
misterului şi trebuie să devină o abordare serioasă gata să înfrunte orice provocare, din 
partea raţiunii, dacă doreşte să mai aibă relevanţă în lumea care se profilează în viitor.  

În orice caz, vorbind despre acest viitor, după informaţiile pe care ni le dă cartea 
Apocalipsa lui Ioan, puterea politică o va urî pe femeia imorală şi o vor pustii. O vor 
distruge şi o vor arde cu foc (Apocalipsa lui Ioan 17: 16) De ce atâta ură împotriva unui 
vechi aliat, Biblia nu ne spune. Ce ne face cunoscut este că această ură este folosită de 
Dumnezeu pentru a pedepsi femeia imorală, aşa zisa biserică, adică instituţiile 
bisericeşti unificate. Pedeapsa lui Dumnezeu se datorează, cel mai probabil, faptului că 
aceasta a fost o putere persecutoare şi că i-a reprimat pe sfinţii lui Dumnezeu, adică 
Biserica celor născuţi din Dumnezeu.  

Un alt motiv de ură între fiară şi femeia imorală ar fi acela al competiţiei dintre 
puterea religioasă şi cea politică. Puterea religioasă va încerca, prin exerciţiul unei 
anumite dominaţii asupra fiarei, să determine cursul istoriei. Pe de altă parte, fiara 
doreşte închinarea umanităţii pentru sine şi acest lucru se va realiza prin producţia unei 
icoane a fiarei, la care toată lumea va fi obligată să se închine (Apocalipsa lui Ioan 13: 
15). Din puţinele texte care fac referire la această tensiune se poate vedea dramatismul 
unor confruntări, în care miza este dominarea lumii. Precaritatea poziţiei Bisericilor 
confesionale este transparentă, ele nu reuşesc să obţină închinarea umanităţii pentru 
Dumnezeu şi o deviază către fiară şi nu fac altceva decât ceea ce au făcut totdeauna, se 
luptă cu cei din interior care îndrăznesc să gândească liber şi care dau lui Dumnezeu 
ceea ce este a lui Dumnezeu, adică recunoaşterea lui ca singura autoritate în probleme 
spirituale. Desigur, că dacă enunţăm sintagma lui Cristos, Creştinii trebuie să dea şi 
cezarului ce este al cezarului, dar nimic din ceea ce reprezintă viaţa spirituală a 
persoanelor nu aparţine cezarului. 

Instituţiile bisericeşti reunite sunt numite de cartea Apocalipsa lui Ioan în 
capitolul 17 „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” De 
asemenea, la sfârşitul capitolului se mai face o precizare legată de femeia imorală. 

„ Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste 
împărăţii pământului.” [(Apocalipsa lui Ioan 17: 18);  ref. 37 în Biblia Ortodoxă] 

Mi se pare evident că în acest text nu este vorba despre o cetate în înţelesul 
obişnuit al termenului, deoarece niciodată, nici o singură cetate, oricât de mare, nu a 
avut stăpânire asupra împăraţilor pământului şi că singura „cetate” care a avut stăpânire, 
fie asupra împăraţilor romani, fie asupra regilor sau împăraţilor creştini, de exemplu 
asupra Împăratului sfântului Imperiu Roman de origine germană, a fost o „cetate” 
instituţională bisericească. De ce cetate? Pentru că s-a organizat pe sine ca o adevărată 
cetate, închisă între zidurile propriilor tradiţii şi doctrine. 

În capitolul 18 este relatată soarta finală a acestor instituţii şi de asemenea se 
precizează care trebuie să fie poziţia Creştinilor spirituali în acele momente. 
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„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare 
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare, şi a zis: <<A 
căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui 
duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile 
au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi 
negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.>> Apoi am auzit din cer 
un alt glas, care zicea: <<Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei>>!”  [(Apocalipsa lui Ioan 18: 1-4);  ref. 38 în 
Biblia Ortodoxă] 

Poporul lui Dumnezeu este Biserica celor înscrişi în Ceruri care este sfătuită de El 
să iasă, pur şi simplu, din mijlocul Bisericilor instituţionale în interiorul cărora a 
supravieţuit, pentru o aşa de lungă perioadă de timp. Dacă Babilonul, la care face 
referire capitolele 17 şi 18, ar fi doar o cetate oarecare, o entitate politico-adminstrativă, 
un mare oraş, sau o mare metropolă, copiii lui Dumnezeu, care sunt răspândiţi pe toată 
suprafaţa pământului, nu ar putea ieşi din ea, pentru că nu locuiesc toţi într-o singură 
cetate. Ieşirea din oraşe nu va rezolva cu nimic lucrurile, deoarece persecuţiile vor fi la 
fel de severe, în toate colţurile pământului, oriunde puterea fiarei şi a femeii imorale va 
avea acces.  Babilonul religios va fi format din toate acele Biserici confesionale, care 
vor forma un gen de uniune ne omogenă şi din care Biserica celor înscrişi în Ceruri va 
trebui să iasă, datorită agravării stării de degradare morală a celui dintâi şi pentru a nu 
suferi, odată cu acesta, consecinţele apostaziei sale.  

Femeia imorală este o putere persecutoare şi nu este vorba de o putere politică, 
pentru că această putere politică, la rândul ei o putere oprimantă, este descrisă separat 
sub denumirea de „fiara.” Nu este vorba nici de un alt tip de organizaţie socială sau 
economică, care nu vor fi angajate, prin natura lor, în activităţi religioase, ci este vorba 
de o mare organizaţie religioasă. Femeia aceasta era îmbătată de sângele sfinţilor şi a 
mucenicilor lui Isus, după cum am arătat, şi trebuie menţionat că singura putere 
implicată în reprimarea acestora, după instituţionalizarea Bisericii Creştine în imperiul 
Roman, a fost chiar această instituţie bisericească.  

Cu alte cuvinte, odată cu oficializarea Creştinismului ca religie oficială în 
Imperiul Roman, nimeni altcineva decât instituţia bisericească, rezultată în urma acestei 
schimbări de statut, nu a mai avut posibilitatea să îi persecute pe Creştinii născuţi din 
Dumnezeu, pe teritoriul Europei. Prin urmare, membrii Bisericii celor născuţi din nou, 
care sunt înregistraţi şi ca membrii nominali ai Bisericilor confesionale, adică sfinţii şi 
mucenicii, nu au cum să fie persecutaţi de o altă putere, altele decât puterea instituţiilor 
bisericeşti. Este un lucru remarcabil, cel asupra căruia ne informează Biblia. Dumnezeu 
pedepseşte organizaţia religioasă care persecută pe membrii ei, pentru simplul motiv că 
aceştia respectă cu adevărat voinţa Lui. În loc să fie suportul sfinţilor, adică al 
credincioşilor spirituali, această instituţie bisericească se transformă în duşmanul lor. 
Sfinţii sunt reprimaţi în numele lui Dumnezeu, pentru că îl respectă pe El. Este 
paradoxal şi absurd, este strigător la cer, aşa cum ne informează cartea Apocalipsa lui 
Ioan în capitolul 18. 
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„Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu Şi-a 
adus aminte de nelegiuirile ei” [(Apocalipsa lui Ioan 18: 5); ref. 39 în Biblia Ortodoxă] 

În capitolele 1-3, din cartea Apocalipsa lui Ioan, sunt menţionate numele a şapte 
biserici, care reprezintă, în acelaşi timp şi etape istorice în desfăşurarea Creştinismului. 
Ultima este Biserica din Laodicea şi mesajul transmis ei concordă cu cel transmis în 
capitolele 17-19. Asemănarea dintre femeia imorală din capitolele 17-18 şi instituţiile 
bisericeşti denumite Laodicea, cu referire la cel de-al doilea sens, cel de etapă istorică, 
în care trebuie înţeleasă epistola, este frapantă. Aceeaşi referire la bogăţiile materiale şi 
la afişarea luxului şi al opulenţei, aceeaşi stare de „beţie” care împiedică conştientizarea 
stării spirituale reale şi, în fine, cel mai grav şi cel mai important, lepădarea de către 
Isus Cristos a acestor Biserici instituţionale apostaziate. Creştinii născuţi din nou sunt 
însă, în continuare protejaţi de Cristos şi El este acela care îi corectează şi îndrumă în 
scopul salvării lor veşnice. Acesta este încă un argument care ne arată că femeia imorală 
prezentată de cartea Apocalipsa lui Ioan este cu adevărat o imagine sugestivă, care 
reprezintă Bisericile instituţionale apostaziate şi pe care Isus Cristos le va „vărsa din 
gura Sa.” De ce femeie imorală? Bisericile confesionale nu pot fi judecate ca fiind 
imorale decât în raport cu fidelitatea pe care o datorează lui Dumnezeu. Ele sunt 
considerate imorale deoarece, pe de o parte, au înşelat aşteptările lui Dumnezeu în 
privinţa lor, iar pe de altă parte, deoarece exercită o autoritate pe care şi-au însuşit-o în 
mod ne justificat, adică autoritatea lui Dumnezeu asupra conştiinţelor individuale. 
Bisericile instituţionale guvernează în numele şi în locul lui Dumnezeu şi aceasta este 
„taina fărădelegii.” Această „taină a fărădelegii” este, de fapt, taina care lucrează în 
interiorul mecanismului de funcţionare al oricărei instiutuţii bisericeşti şi care 
înseamnă înlocuirea principiului dragostei de natură divină cu cel al conducerii 
autoritare, principiu care este efigia concepţiei satanice. Legat de „taina fărădelegii” 
este şi „semnul fiarei” o noţiune foarte mult dezbătută şi asupra căreia se cuvine să ne 
oprim pentru moment. 

 Semnul fiarei 666 
  În legătură cu semnul „fiarei” se pune întrebarea ce reprezintă acesta. Acest semn 

reprezintă, fără îndoială, emblema unei puteri, întrucât el este un simbol care exprimă o 
autoritate, căreia oamenii vor fi forţaţi să i se supună. Ce înseamnă 666 este foarte 
limpede, adică autoritatea umană, care i-a locul celei divine. Nici unei autorităţi umane 
pur politice, sau administrative, dar nu şi religioase, nu i-ar trece niciodată prin minte să 
ceară oamenilor să i se închine, în sens religios. Nici chiar Hitler, sau reprezentanţii 
regimurilor comuniste, dictatoriale, nici Mao Tzedun, în China, în timpul revoluţiei 
culturale, nici reprezentanţii huntelor militare, în America Latină, sau Pol Pot, 
conducătorul Khmerilor roşii, care a interzis folosirea banilor şi relaţiile de prietenie, 
sau dragoste între oameni, în Cambodgia, nu au avut astfel de pretenţie, adică nu au 
cerut ca popoarele lor să li se închine ca unor zeităţi. Nici nu aveau cum să pretindă aşa 
ceva atâta vreme cât toţi cei menţionaţi au fost reprezentanţii unor regimuri care au 
profesat ateismul, ca şi ideologie. Numai o putere cu o ideologie religioasă poate fi 
înclinată să emite o astfel de cerinţă.   
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Cu toate acestea, liderii altor religii, altele decât cea creştină, în epoca modernă, 
nu au emis pretenţia ca oameni să îi considere, ca pe fiinţe divine şi să li se închine. În 
antichitate, lucrurile stau diferit dacă ne gândim numai la faraonii egipteni sau împăraţii 
romani. În ceea ce îi priveşte pe împăraţii romani, aceştia se declarau a fi zeităţi şi 
pretindeau închinare, de la supuşii lor. Pe vremea lor însă credinţele religioase aveau o 
influenţă preponderentă asupra culturii. Ei au instituit religii personale bazate pe cultul 
personalităţii lor şi cetăţenii erau obligaţi să aducă ofrande împăraţilor-zei. În Biblie 
avem exemplu împăratului Nebucadneţar, care a făcut un chip de aur, căruia trebuiau să 
i se închine toţi oamenii din împărăţie. (Daniel 3: 1-6) Singurul Om care a emis, în mod 
legitim, pretenţia de a fi Dumnezeu, a fost Isus Cristos, care însă a şi dovedit acest lucru 
prin minunile extraordinare pe care le-a făcut şi mai presus de orice, voinţa de a îşi da 
viaţa pentru alţii. A fi Dumnezeu nu înseamnă a fi atotputernic, ci a fi gata să faci 
sacrificiul suprem, adică să îţi dai şi viaţa, dacă circumstanţele o cer, pentru ceilalţi. 
Aceasta este esenţa moralei creştine, pe care ne-a transmis-o Cristos. Pentru că mulţi 
oameni nu pot, sau nu vor să înţeleagă acest adevăr simplu ei se cramponează în 
continuare de ideea de autoritate, de cea de supunere ne condiţionată şi de tot ce ţine de 
pincipiul suveranităţii absolute care presupune o ierarhie ireversibilă. Cu toate acestea, 
Dumnezeu a inversat ierarhia şi a murit El pentru noi şi nu ne sacrifică pe noi pentru El. 
Acest aspect face deosebirea netă dintre Creştinismul spiritual şi religia instituţională, 
adică primul îl priveşte pe om, pe fiecare persoană în parte, ca pe o realitate pentru care 
chiar şi Dumnezeu a fost gata să sufere şi să moară, pe când cel de-al doilea îl vede pe 
om, pe individ, ca pe o entitate al cărui rol şi importanţă sunt date de situarea în 
interiorul unei structuri organizatorice religioase. Lumea religioasă se împarte în cei 
care conduc masele de credincioşi şi „simpli membrii cotizanţi,” care au o valoare pur 
cantitativă, adică cu cât sunt mai mulţi, cu atât este mai bine.  

Ce semnifică deci acest număr 666 şi închinarea la „fiară?” „Şi a făcut ca toţi: 
mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau 
pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică 
numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere, să 
socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase 
zeci şi şase.” (Apocalipsa lui Ioan 13: 16-18) Ce om este acela care va fi numit cu un 
nume ce poate fi tradus într-un număr? Mulţi sau grăbit să identifice papalitatea, care va 
fi reprezentată prin persoana unui viitor Papă, cu acest număr, dar au făcut acest lucru 
pentru că nu au realizat că o singură persoană nu poate să deţină o astfel de putere. Nici 
măcar o singură Biserică confesională, de exemplu cea Romano-catolică, nu va putea să 
exercite, în mod izolat, o astfel de influenţă asupra societăţii. Va fi vorba de un sistem, 
în fruntea căruia se va afla un om, la un moment dat. Nu omul, personalitatea lui, vor fi 
factorul determinant ci sistemul care îl promovează şi susţine, acesta din urmă trebuie, 
în primul rând, identificat. Sistemul este femeia imorală şi el va fi susţinut de „fiară.” 

Sistemul care determină apariţia acelui Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici 
cu suflarea gurii sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale, nu poate fi decât un sistem 
religios, sau politico-religios. (2 Tesaloniceni 2: 8) Pavel nu ne spune ce fel de sistem 
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va fi dar, aşa cum am arătat, nu există nici un precedent în lumea religiilor monoteiste, 
care să ne determine să acceptă posibilitatea unui sistem pur politic devenit, dintr-o 
dată, promotorul idei de închinare, de tip religios.   

Mai mult decât atât, Pavel ne spune că taina fărădelegii, începuse deja să lucreze 
în timpul său, deci nu poate fi vorba aici de papalitate, care în vremea lui Pavel, nu 
exista ca şi instituţie. „Taina fărădelegii” este un sistem religios sau politico-religios şi 
doar unumite  tipuri de organizaţii corespund acestui profil şi anume cele de tip religios, 
sau politico-religios. Organizaţiile de tip religios, sau politico-religios, primele fiind 
Bisericile instituţionale, sunt acelea care se potrivesc perfect descrierii prezentate de 
N.T. Ce determină această potrivire? Autoritatea instituţională este aceea care exercită o 
putere, asemănătoare cu aceea a lui Dumnezeu, în numele Lui. Această autoritate nu 
este aceeaşi cu autoritatea lui Dumnezeu, nu se suprapune şi nu se identifică cu ea,   
căci nu este exercitată direct de El, ci doar în numele Lui, prin urmare, această autoritate 
umană este predispusă la abuzuri. În fond, nici o autoritate umană, în probleme 
spirituale, nu trebuie să se confunde cu autoritatea lui Dumnezeu, deoarece cea din 
urmă se exercită direct, prin Duhul Sfânt, în conştiinţa individului. Tot ceea ce se referă 
la Dumnezeu poate fi acceptat sau nu, în mod voluntar, de conştiinţele individuale, dar 
orice opinie, indiferent de unde provine, care este impusă prin mijloace de coerciţie, 
directe, sau indirecte se înscrie, prin metodele respective de promovare, în sistemul 
condamnat de Dumnezeu. Marginalizarea, izolarea unor credincioşi şi excluderea 
acestora din sfera vieţii spirituale, la nivel colectiv, reprezintă metode de constrângere, 
specifice autorităţii instituţiilor bisericeşti.  

Ceea ce vine din exterior este secundar şi supus conştiinţei individuale. Dacă ceea 
ce ni se transmite, de către forurile organizaţiilor religioase creştine, adică mesajele din 
afara conştiinţei, nu corespunde cu ceea ce gândim şi simţim noi, prioritate are ceea ce 
gândim şi simţim şi ceea ce vine din afara conştiinţei noastre trebuie acceptat numai în 
măsura în care poate fi asimilat de propria noastră conştiinţă. Dacă nu ne considerăm 
capabili să judecăm singuri, atunci avem nevoie de sprijin, dar suntem obligaţi să ne 
dezvoltăm propria capacitate de discernământ, pentru a ajunge la înălţimea plinătăţii 
staturii lui Cristos. Aceia care se conduc doar după sfaturile celor din afară, preoţi, 
pastori, sau diferiţi alţi prelaţi, exprimă o deficienţă a propriei lor conştiinţe, incapabilă 
să îi conducă în probleme spirituale. Sfaturile respective sunt utile dacă se înscriu într-o 
viziune proprie asupra credinţei creştine, adică o credinţă personală. Nu trebuie să fim 
originali, cu orice preţ, dar trebuie să avem părerile proprii, chiar dacă, câteodată în total 
acord cu părerile altora, sau învăţate de la ei. Cu alte cuvinte, cea ce învăţăm de la alţii 
şi avem multe de învăţat de la ei, trebuie să fie analizat de propria noastră conştiinţă, 
luminată de Dumnezeu şi să reprezinte obiectul credinţei noastre proprii şi nu doar o 
copiere mecanică a opiniilor exprimate de indivizi, sau instituţii bisericeşti. Credinţa 
noastră ne va mântui şi nu credinţa altora. Ce altceva înseamnă expresia „credinţa ta te-
a mântuit” dacă nu valoarea şi importanţa deosebită care sunt acordate discernământului 
spiritual propriu? 
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„Taina fărădelegii,” care începuse să lucreze încă din vremea lui Pavel, este 
înlocuirea autorităţii lui Dumnezeu, asupra conştiinţei individuale, cu autoritatea umană 
şi apogeul ei va veni atunci când funcţionarii bisericeşti, în frunte cu un lider carismatic 
vor uzurpa, în favoarea lor, întreaga autoritate divină. Când va fi aceasta? Atunci când 
instituţiile bisericeşti vor cânta pe aceeaşi voce, nu într-o armonie şi unitate perfectă, 
dar împinse de acelaşi instinct de conservare. Atunci când multe din aceste Biserici 
confesionale se vor uni, într-o unitate instituţională, nu spirituală şi puterea lor va 
deveni covârşitoare. Ele vor fi conduse de un lider puternic, care va finaliza ceea ce este 
început de mult şi anume înlocuirea autorităţii lui Dumnezeu cu autoritatea umană, 
adică esenţa închinării la idoli. Ce altceva înseamnă închinarea la idoli, dacă nu 
închinarea în faţa făpturii în locul Făcătorului şi ce altceva este „taina fărădelegii” dacă 
nu exact acelaşi lucru? Pavel ne descrie foarte exact „taina fărădelegii” nu ne rămâne 
decât să fim atenţi la ea: „căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au 
slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 
Cu alte cuvinte, au slujit şi s-au închinat instituţiilor bisericeşti, adică organizaţiilor 
religioase creştine în locul lui Dumnezeu. (Romani 1: 25) Întreaga această lucrare este 
şi o analiză a acestei „taine a fărădelegii” despre care ne vorbeşte N.T.  

La un moment dat, în România, Biserica instituţională Ortodoxă a semănat panica, 
în mod voit sau nu, în rândul populaţiei, în legătură cu un nou sistem de paşapoarte, 
care ar conţine numărul numelui fiarei 666. Este bine de reţinut că numărul numelui 
fiarei este numărul numelui unei personalităţi religioase creştine, după toate 
probabilităţile, care încă nu şi-a început misiunea şi care va obţine sprijinul tuturor 
Bisericilor instituţionale, sau cel puţin a celor mai importante şi mai extinse din punct 
de vedere numeric şi geografic. Aici problema principală nu este nr. 666, ci sistemul, 
sau principiul care este  simbolizat de această cifră. Speculaţii bazate pe calcule şi 
numere vor fi multe dar ceea ce trebuie reţinut este că, este vorba despre un om, o 
personalitate care va conduce un sistem, având ca bază autoritatea instituţională a 
instituţiilor bisericeşti, adică autoritatea unor credincioşi creştini asupra altor credincioşi 
creştini, în probleme spirituale. 

Un nou început pentru Mireasa Mielului.  
Ar fi destul de trist, după părerea mea, dacă întreaga istorie s-ar sfârşi aici. Numai 

că, pentru cei care sunt fii şi fiicele lui Dumnezeu, istoria continuă şi va continua la 
nesfârşit. Urmează un episod excepţional, care este redat printr-o parabolă deosebit de 
relevatoare. În antiteză cu femeia imorală din capitolele 17-18 se află “soţia lui Cristos”, 
adică adevărata Sa Biserică. 

„ Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul 
unor tunete puternice, care zicea: <<Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru cel 
Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm 
slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in 
subţire, strălucitor şi curat.>> – (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor)”  
[(Apocalipsa lui Ioan 19: 6-8); ref. 40 în Biblia Ortodoxă] 
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Cu toate că nu s-au închinat „fiarei” şi icoanei ei aceia care fac parte din adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu, adică aceia care sunt înscrişi în cartea vieţii de la întemeierea 
lumii nu au fost biruiţi pînă la urmă, dar au fost obligaţi să sufere o moarte de martiri. 
Două categorii de martiri vor împărăţii cu Cristos pentru o mie de ani şi anume cei 
cărora li s-a tăiat capul, din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi cei care nu s-au închinat „fiarei” şi icoanei ei şi care nu au primit semnul 
ei pe frunte şi pe mână. (Apocalipsa lui Ioan 20: 4) Pe lângă aceia cărora li s-a tăiat 
capul vor fi şi aceia care au fost omorâţi, în orice alt mod, din cauza credinţei lor.  

În final va fi un cer nou şi un pământ nou, în care Dumnezeu va locui cu oamenii 
şi ei vor fi poporul Lui. „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai 
fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 
(Apocalipsa lui Ioan 21: 1-4)   

Concluzii asupra prezentului capitol 
Înainte de a trece în revistă alte argumente, prezentate de Biblie, în legătură cu 

unicitatea Bisericii, o scurtă recapitulare a fundamentului Biblic, pe care se bazează 
afirmaţia că a existat, există şi va exista o singură Biserică, şi nu mai multe şi că aceasta 
este o realitate spirituală, nu instituţională, cred că este bine venită. În primul rând, Isus 
Cristos s-a rugat pentru unitate şi toate rugăciunile făcute de El au fost ascultate. (Ioan 
11: 42; 17: 21-23) În al doilea rând, apostolul Pavel afirmă, fără nici un echivoc, că 
există un singur trup al lui Cristos şi descrie cu claritate acest trup (Efeseni 4: 3-6) În al 
treilea rând, în cartea Apocalipsa se vorbeşte despre o Biserică apostaziată şi despre 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu în termeni foarte diferiţi (Apocalipsa lui Ioan 17: 1-
8; 19: 6-8) La acestea se adaugă numeroase texte ale N.T., de unde rezultă limpede că 
Isus nu a intenţionat să iniţieze mai multe Biserici ci doar una singură.  

Cristos nu a vorbit niciodată la plural despre Biserică, ci totdeauna s-a referit la 
aceasta ca la o entitate unică. În evanghelia după Matei, în mod manifest, Isus s-a referit 
la Biserica Sa ca la o realitate singulară şi specială. 

„<<Dar voi>>, le-a zis El, <<cine ziceţi că sunt?>> Simon Petru, drept 
răspuns, I-a zis: <<Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!>> Isus a luat din 
nou cuvântul şi i-a zis: <<Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi 
sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: tu 
eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o 
vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în 
ceruri şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri>>.” [(Matei 16: 15-19);  
ref. 41 în Biblia Ortodoxă] 

Isus Cristos nu a vorbit de nenumărate Biserici instituţionale, răspândite în toată 
lumea, într-o extraordinară diversitate de confesiuni creştine. El a vorbit de Biserica Sa 
una şi indivizibil ă. Dacă Petru a fost considerat temelia ei să nu uităm, totuşi, că el nu 
era decât un urmaş a lui Isus Cristos şi nicidecum piatra din capul unghiului, adică Isus 
(1 Petru 2:6). Să nu confundăm piatra care a fost Petru cu piatra care a fost Isus. Totuşi, 
Isus l-a desemnat pe Petru, când acesta a primit un mesaj direct de la Tatăl prin Duhul 
Sfânt, prin care Isus a fost recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Petru a fost ales de 
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Tatăl pentru a primi acest mesaj, dar acest lucru nu ne arată decât faptul că Biserica lui 
Isus Cristos este întemeiată pe Duhul lui Dumnezeu, care descoperă membrilor acesteia 
tot ceea ce trebuie să ştie, în legătură cu El. De altfel, la distanţă de numai cinci versete, 
s-a întâmplat un lucru neaşteptat: 

„Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: <<Înapoia Mea, Satană: tu eşti o piatră de 
poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri 
de ale oamenilor>>.” [(Matei 16: 23); ref. 42 în Biblia Ortodoxă] 

Petru nu prea a avut timp să se bucure de extraordinara onoare care i s-a făcut, de 
a fi piatra de la temelia Bisericii, întrucât imediat după aceea a aflat că, în realitate, este 
o piatră de poticnire pentru Isus. De fapt, Biserica confesională care pretinde că a fost 
zidită pe piatra care este Petru, cu sediul la Roma, a fost o piatră de poticnire pentru Isus 
Cristos şi gândurile ei s-au dovedit de multe ori că nu sunt gândurile lui Dumnezeu. 
Biserica instituţională a făcut acelaşi lucru pe care l-a făcut şi Petru, adică după ce a 
primit autoritatea de la Isus, a încercat să se ridice deasupra Lui, în cazul lui Petru, 
luându-l la o parte şi începând să-l mustre.  

Atâta vreme cât Petru a transmis mesajul Duhului Sfânt el s-a dovedit a fi o 
adevărată piatră de temelie pentru Biserica lui Cristos. Când a vorbit însă de la el cu 
îngâmfare, încercând să îl înveţe pe Isus ce avea de făcut, atunci a devenit o piatră de 
poticnire, în sensul că a încercat să devieze misiunea şi până la urmă mesajul Lui. 
Acelaşi lucru îl fac, în vremurile noastre, nenumărate Biserici instituţionale, vorbesc de 
la ele, nu direct de la Dumnezeu şi înlocuiesc autoritatea Tatălui Ceresc cu autoritatea 
lor. Primii care au făcut acest lucru au fost chiar cei care se revendică a fi urmaşii direcţi 
ai lui Petru şi apoi toţi cei care au moştenit, conştient sau nu, tarele sistemului 
instituţional. În momentul de faţă, multitudinea de instituţii bisericeşti şi diviziunile 
dintre ele sunt o piatră de poticnire pentru îndeplinirea misiunii lui Isus, aceea de 
salvare a umanităţii. Atâta vreme cât prin gura lui Petru a vorbit Duhul Sfânt, el a fost o 
„piatră de temelie la fundaţia Bisericii,” când însă a început să vorbească doar din 
interiorul naturii sale umane, el a devenit o piatră de poticnire. În zilele noastre, 
Bisericile confesionale sunt tot mai mult o piatră de poticnire, în calea acelora care vor 
să îl cunoască pe Dumnezeu, pentru că ele reflectă mai mult natura umană decât 
natura lui Dumnezeu. Natura morală a lui Dumnezeu este dragostea spirituală, pe care 
instituţiile bisericeşti o reflectă foarte puţin. 

În orice caz, adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu va fi biruită de porţile 
locuinţei morţilor, chiar dacă în Apocalipsa lui Ioan ni se spune că i s-a dat fiarei să facă 
război cu sfinţii şi să îi biruiască (Apocalipsa lui Ioan 13: 7) Toţi membrii Bisericii 
Spirituale Unice, care sunt biruitori prin El, vor fi cu Isus Cristos în veşnicie. Această 
biruinţă le va permite să stea cu Isus pe scaunul lui de Domnie. (Apocalipsa lui Ioan 3: 
21) 

Isus Cristos ne-a informat, de asemenea, că Biserica Sa nu este formată dintr-un 
complex de instituţii bisericeşti care numără împreună aproape două miliarde de 
membrii, ci doar dintr-o turmă mică. 
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„Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia”  
[(Luca 12: 32); ref. 43 în Biblia Ortodoxă] 

Caracteristica primordială, după care se poate cunoaşte adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu, este unitatea, care este dată de dragostea de natură divină. Isus Cristos s-a 
rugat pentru unitate şi aşa cum am arătat, toate rugăciunile sale au fost ascultate. Acolo 
unde nu este unitate, fie în interiorul confesiunilor, fie între ele, nu există adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu. „Turma mică” se află într-o perfectă unitate spirituală în şi 
prin Isus Cristos. Este o unitate care, chiar dacă nu este vizibilă cu ochiul liber, adică 
nu se exprimă prin forme aparente, nu este cu nimic diminuată sau lezată. Dragostea de 
natură divină înseamnă că membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu se iubesc între 
ei aşa cum i-a iubit Isus, căci numai prin aceasta se pot cunoaşte ucenicii Lui (Ioan 13: 
34-35) În interiorul Bisericii Spirituale Unice nu există nici un fel de autoritate 
exercitată de factorul uman şi cel mai mare dintre membrii este slujitorul tuturor (Marcu 
10: 43-44) Isus Cristos a venit ca unul care serveşte la masă nu ca unul care este servit. 

Alte texte utile pentru a sublinia unicitatea Bisericii lui Dumnezeu sunt 
următoarele: 

„Lua ţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt 
episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însăşi sângele Său”  
[(Faptele Apostolilor 20: 28); ref. 44 în Biblia Ortodoxă] 

Este vorba de Biserica Domnului nu de Bisericile confesionale. Suma matematică 
a Bisericilor instituţionale nu dă Biserica Domnului, deoarece unitatea creştină nu este o 
operaţie de adăugare ci una de contopire. Unitatea este mai mult decât a număra 
împreună, este a simţi împreună, a comunica, a se sacrifica unii pentru ceilalţi, este 
dragostea spirituală ca legătură între cei aflaţi în unitate. 

„Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru 
Biserica lui Dumnezeu” [(1 Corinteni 10: 32); ref. 45 în Biblia Ortodoxă] 

„C ă adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur 
trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus, prin Evanghelia 
aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin 
lucrarea puterii Lui” [(Efeseni 3: 6-7); ref. 47 în Biblia Ortodoxă] 

„Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi prin 
Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.” [(Efeseni 3: 10); ref. 47 în 
Biblia Ortodoxă] 

 Înţelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu poate fi cunoscută prin Biserica celor 
născuţi din nou, nu prin mulţimea de Biserici instituţionale. De ce? Pentru că Bisericile 
confesionale se contrazic între ele şi, prin aceasta, fac demagogie, adică vorbesc despre 
dragostea de natură divină, care presupune unitatea, dar nu o practică. Ce înţelepciune 
este aceea care pretinde că vorbeşte despre Dumnezeu, dar, în realitate nu reflectă 
caracterul Lui, adică nu exprimă dragostea spirituală? Înţelepciunea lui Dumnezeu este 
aceea care ştie să găsească locul fiecăruia, într-un tablou uriaş de diversitate, şi într-o 
armonie deplină. 
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„El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate.” [(Coloseni 1: 18); ref. 48 în Biblia 

Ortodoxă] 
 „El s-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi 

să îşi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” [(Tit 2: 
14);  ref. 49 în Biblia Ortodoxă] 

Fără îndoială, mai sunt şi alte texte Biblice care vorbesc despre unitatea Bisericii 
lui Cristos şi la unele din acestea voi face referire pe parcursul acestei lucrări. În orice 
caz, unicitatea Bisericii este unul dintre adevărurile cele mai bine demonstrate prin texte 
Biblice şi dacă totuşi acesta nu este un lucru clar pentru toată lumea, este doar pentru că 
Bisericile instituţionale se zbat ca să demonstreze că fiecare are dreptate şi toate în 
acelaşi timp. Există o confuzie generală asupra identităţii adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu, care însă poate fi risipită cu uşurinţă de textele Bibliei, care este scrisă ca 
să fie citită şi cine o parcurge va putea înţelege mesajul lui Cristos, dacă renunţă la 
prejudecăţi şi îndoctrinare. Nu ni se cere să fim fideli nici unei Biserici confesionale, ci 
suntem sfătuiţi să căutăm adevărul. Este recomandarea lui Isus:  

„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă face liberi.” [(Ioan 8: 32);  ref. 50 în Biblia 
Ortodoxă] 

Vrem să fim fideli adevărului sau tradiţiilor strămoşeşti? Adevărul ne face liberi, 
tradiţiile ne ţin captivi pentru eternitate. Avem o singură şansă a vieţii veşnice, nu avem 
voie să greşim. Mulţi merg pe calea pierzării f ără să facă o alegere conştientă. Pentru a 
face o alegere conştientă, oamenii au nevoie să înţeleagă adevăratul caracter a lui 
Dumnezeu şi să aibă în vedere nu numai imaginea de stăpân, care este opera instituţiilor 
bisericeşti. Pentru a putea stăpâni asupra oamenilor, Bisericile instituţionale au nevoie 
să îl prezinte pe Dumnezeu ca pe un stăpân absolut. În felul acesta, frica de Dumnezeu 
se transformă în teama de instituţii şi acestea îşi asigură dominaţia asupra umanităţii. În 
mod deliberat Bisericile instituţionale prezintă o imagine falsă despre Dumnezeu şi 
funcţionarii lor, care se auto definesc reprezentanţi ai Lui, beneficiază de această stare 
de fapt. 

Esenţa lui Dumnezeu nu este autoritatea şi ierarhia ci este dragostea şi unitatea. 
La crucea Golgotei s-a putut vedea diferenţa între caracterul iubitor al lui Dumnezeu, 
care a jertfit pe Fiul său pentru noi şi caracterul lui Satana care a determinat pedepsirea 
şi răstignirea unei Persoane nevinovate. Dumnezeu nu trebuie văzut ca un stăpân şi 
pentru faptul că El a fost acela care s-a pus pe Sine în situaţia de rob, de condamnat, 
tocmai pentru ca oamenii să nu mai fie sclavi, supuşi necondiţionat unui stăpân 
atotputernic, ci una cu Dumnezeu. (Filipeni 2: 7-8) Isus Cristos s-a aplecat în faţa lui 
Petru şi a cerut să facă o muncă de slujitor şi anume să îi spele picioarele. (Ioan 13: 4-5) 

Spălarea picioarelor ucenicilor este, alături de crucificare, una dintre cele mai 
clare simboluri a ceea ce înseamnă Dumnezeu. El este dragoste şi singurul lucru care 
poate lipsi dragostei spirituale este cineva asupra căruia aceasta să se reverse. Ceea ce 
îl poate face nefericit pe Dumnezeu este imposibilitatea de a îşi exprima esenţa, adică 
faptul de a nu iubi. Dumnezeu nu poate exista fără dragoste pentru că El este dragoste. 
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(1 Ioan 4: 16) El doreşte reciprocitate, adică să fie iubit în mod conştient de către fiinţe 
care l-au ales, în mod liber. În aceasta, Dumnezeu este foarte uman şi îşi arată 
„vulnerabilitatea.” Această tensiune dintre dimensiunea ontologică a lui Dumnezeu, o 
realitate infinită care dispune de puteri ne bănuite şi latura Sa sensibilă, afectivă, este 
aşa de extraordinară încât “aruncă în aer” orice doctrină care încearcă să sistematizeze 
natura lui Dumnezeu. Care este miza acestei discuţii? Este universul, poate multiversul, 
sau existenţa universală îndrăgostită de oameni? Aici este sensul existenţei umane şi 
natura sa morală. Infinitul este îndrăgostit de om în aşa măsură încât s-a făcut om 
pentru ca să poată cândva să locuiască împreună cu oamenii. Întreaga existenţă a luat o 
formă asemănătoare cu cea umană, deci, într-un fel, omul este însăşi esenţa existenţei 
universale. Omul se află în inima a tot cea ce există prin asemănarea cu Cel care există 
din totdeauna. Dincolo de Bigbang există Cineva care se aseamănă cu omul, pentru că 
omul este creat aseamănător cu El, există Dumnezeul infinit şi forma pe care a luat-o 
prin Isus Cristos. Existenţa infinită însăşi a luat o formă umană căreia îi este Tată şi 
nimic nu poate rămâne în afara înţelegerii omului, care este o imagine, o reproducere, a 
însăşi existenţei infinite, prin Isus Cristos. 

Singura garanţie pe care o avem pentru ziua judecăţii este dragostea spirituală 
pe care o avem pentru Dumnezeu şi pentru semenii noştri.  Dragostea desăvârşită 
izgoneşte frica. Aceluia care îi este frică, duce cu sine povara vinovăţiei, dar cel care 
serveşte adevărul nu poate greşi. Nu vom fi judecaţi de un stăpân absolut, care îi preferă 
pe cei docili, pe cei care nu ridică semne de întrebare, pe cei timoraţi care preferă să nu 
gândească decât să rişte să îl supere cu gândurile lor pe „şeful” lor, dar suntem cântăriţi 
de Cel care judecă atitudinile pentru că le cunoaşte şi le înţelege. Judecata va avea milă 
pentru cei care au avut milă, deci este o judecată făcută cu milă, nu doar cu dreptate. În 
fond, pentru Dumnezeu a fi drept înseamnă a iubi chiar şi pe vrăşmaşi. (Matei 5: 44) 
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Capitolul 3 
 
Biserica celor născuţi din Spirit este Biserica celor născuţi din nou, Biserica 
Spiritual ă Unică, Biserica celor înscrişi în Ceruri, sau Biserica celor Aleşi 

 
 
 
 
Ce este Biserica celor născuţi din Spirit şi de ce aceasta este adevărata Biserică 

a lui Dumnezeu? 
În această lucrare voi avansa o altă înţelegere a ceea ce înseamnă Biserica lui 

Dumnezeu, pe care o consider mult mai aproape de ceea ce prescrie învăţăturile Noului 
Testament şi pe care o denumesc Biserica celor născuţi din Spirit sau Biserica Spirituală 
Unică, adică adevărata Biserică a lui Dumnezeu, ale cărei trăsături şi istorie voi încerca 
să le creionez sub ochii cititorilor. Născut din Spirit înseamnă născut din Duh, adică din 
Duhul Sfânt. Această expresie: „născut din apă şi din Duh” este folosită de Isus şi o 
găsim în evanghelia după Ioan la capitolul 3, versetul 6. Această entitate poate fi 
denumită tot atât de bine şi Biserica celor născuţi din nou, Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu, Biserica celor înscrişi în Ceruri, sau Biserica celor Aleşi. Am folosit şi voi 
folosi şi în continuare, în mod alternativ, aceste denumiri care sunt identice, din punctul 
de vedere al semnificaţiei lor spirituale. 

În accepţiunea acestei lucrări, adevărata Biserică a lui Dumnezeu, este aceea 
comunitate spirituală, ne instituţionalizată, şi ne organizată în structuri socio-umane şi 
care este formată din toţi credincioşii care sunt născuţi din Duh, pentru o nouă viaţă 
spirituală, indiferent de ce Biserici confesionale aparţin, în mod nominal, sau chiar 
dacă nu aparţin de astfel de entităţi religioase.  

“Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, 
ca să aveţi o dragoste de fraţi ne prefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima; fiind că aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-
una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” [(1 Petru 1: 22-23); ref. 51 în Biblia Ortodoxă]  
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De ce Biserica celor Aleşi? Cei aleşi sunt cei ce sunt cunoscuţi de Dumnezeu încă 
înainte de întemeierea lumii şi care sunt îndreptăţiţi în faţa lui Dumnezeu prin sângele 
lui Isus Cristos vărsat pe cruce. (Efeseni 1: 4-12) 

“ Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele 
lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, 
cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur 
şi fără prihană.”  [(1 Petru 1: 17-19);  ref. 52 în Biblia Ortodoxă] 

Consider că prin cuvântul frică trebuie înţeles, în acest context, sensul de grijă, de 
prudenţă, de atenţie mărită, sau de luciditate,  nu cel de teamă. Din toată învăţătura 
Bibliei rezultă că cei credincioşi nu trebuie să nutrească faţă de Dumnezeu frică, ci 
dragoste care alungă frica. (1 Ioan 4: 18) Creştinii născuţi din nou formează o 
comunitate spirituală unică (Ioan 17: 21-23), care va fi dusă de Isus Cristos la Ceruri cu 
ocazia celei de a doua venirii a Lui (1 Tesaloniceni 4: 15-18). Această comunitate şi nu 
alta, reprezintă Biserica Sa, trupul Său spiritual (Efeseni 4: 4-6) Cei aleşi vor trăi cu 
Dumnezeu pentru veşnicie (Apocalipsa lui Ioan 22: 5) 

Apartenenţa la această Biserică Spirituală Unică sau Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu se realizează independent de instituţiile religioase din care aceşti indivizi fac 
sau nu parte. Cu alte cuvinte, pentru apartenenţa la Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu este determinantă relaţia personală a fiecărui individ cu Dumnezeu şi nu 
înscrierea sau ne înscrierea într-un registru de membri al oricărei instituţii religioase. 
Apartenenţa la adevărata Biserică a lui Dumnezeu înseamnă o participare personală a 
individului la viaţa spirituală a lui Dumnezeu. Creştinii născuţi din nou şi care devin 
creaţii noi, spirituale, parcurg drumul existenţei lor pe pământ împreună cu Cristos. Nu 
mai sunt singuri ci au o călăuză care le arată drumul, pe care trebuie să călătorească. 
Aceşti credincioşi, nu se mai conduc după conjuncturi sau necesităţile momentului, nici 
după învăţături obligatorii, ci după principii spirituale vii, care sunt impregnate în 
conştiinţele lor de puterea care îi luminează. Creştinii născuţi din nou se străduiesc să 
trăiască aşa cum a trăit şi Isus, pentru că El este acela care trăieşte în ei.  

„Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” [(1 Ioan 2: 
6; Galateni 2: 20); ref. 53 în Biblia Ortodoxă] 

Toţi Creştinii născuţi din nou, formează, împreună, Biserica Celor înscrişi în 
Ceruri, din toate timpurile. Din aceasta fac parte credincioşii renăscuţi spiritual care 
trăiesc în prezent, care au trăit în trecut sau care vor trăi în viitor. (1 Tesaloniceni 4: 14) 
Apartenenţa credincioşilor aflaţi în această situaţie, la oricare denominaţiune creştină 
sau ne apartenenţa la nici una dintre ele, nu este determinantă pentru participarea lor la 
Biserica celor Aleşi şi de aceea nici nu reprezintă un obstacol pentru apartenenţa la 
această Biserică. Omul duhovnicesc este, din punct de vedere spiritual, deasupra 
instituţiilor religioase şi din acest punct de vedere nu poate fi judecat de nimeni în afară 
de Dumnezeu. Limita conştiinţei spirituale a omului este Dumnezeu. 

“Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi 
judecat de nimeni. Căci <<cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da 
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învăţătură?>> Noi însă avem gândul lui Cristos.” [(1 Corinteni 2: 15-16); ref. 54 în 
Biblia Ortodoxă] 

Legăturile bazate pe convenţii umane sau pe tradiţii, nu pot determina unitatea şi 
omogenitatea specifică adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. Chiar dacă respectăm 
aceeaşi tradiţie creştină, suntem totuşi oameni diferiţi, cu interese diferite şi nu avem 
cum să trecem peste sinele nostru, care, prin definiţie este egoist, până când nu suntem 
născuţi din Duh. Pe de altă parte, relaţia personală, unitatea individului cu Dumnezeu, 
garantează tuturor celor aflaţi într-o astfel de conexiune apartenenţa la o singură 
comunitate spirituală, care este Biserica Spirituală Unică. Indiferent de care 
denominaţiune creştină aparţine, credinciosul născut din nou, care este ancorat pentru 
veşnicie în Dumnezeu, „portul” lui de destinaţie, se află deja într-o unitate desăvârşită 
cu toţi ceilalţi credincioşi, renăscuţi spiritual. Ortodocşii, Romano-catolicii, Greco-
catolicii, Protestanţii, Neoprotestanţii etc., sunt fraţi în Cristos, cu singura condiţie, de a 
fii ei înşişi în Cristos. Un Ortodox spiritual şi un Catolic spiritual sau un Catolic 
spiritual şi un Protestant spiritual sau un Protestant spiritual şi un Neoprotestant 
spiritual etc. au mult mai multe în comun, din punct de vedere spiritual, decât ar 
permite doar apartenenţa la aceeaşi instituţie bisericească. Aceştia sunt în unitate 
spirituală perfectă, lucru care nu se poate afirma despre cei care aparţin de aceeaşi 
confesiune creştină dar nu sunt născuţi din nou. Ultimii menţionaţi se află într-o unitate 
instituţională, adică au legături bazate pe o tradiţie creştină comună, dar nu se 
alimentează direct de la acelaşi izvor spiritual. Este adevărat că cei din urmă sunt 
aprovizionaţi cu aceleaşi doctrine de către aceleaşi instituţii bisericeşti, dar nu s-au 
racordat direct la „robinetul” care furnizează „apa vieţii” ci ei consumă împreună o „apă 
îmbuteliată,” de o calitate discutabilă, produsă de întreprinderile de „îmbuteliat” 
adevăruri spirituale, pe bandă rulantă, care sunt Bisericile confesionale.   

Acela care nu poate înţelege ce este această unitate în Cristos, sau se întreabă, ce 
are această unitate atât de deosebit, ce diferenţiază această unitate de o simplă relaţie de 
prietenie, să îşi amintească ce spunea Isus Cristos despre unitatea dintre El şi Tatăl 
ceresc. Eu şi Tatăl una suntem. (Ioan 17: 21-23) Tot ce are Tatăl este al meu. (Ioan 17: 
10) Există un singur Dumnezeu şi o singură esenţă umană. Fiecare individ nu este decât 
o „hipostazis” a aceleiaşi esenţe umane. Omul este acelaşi, adică unul, cu foarte multe 
personalităţi dar atunci când este în Cristos, toţi oamenii au acelaşi sine, acelaşi interes, 
acelaşi proiect şi aceeaşi destinaţie. Unitatea teleologică conferă o „unitate de sine.” 
Unitatea între Creştinii renăscuţi spiritual exclude competiţia şi confruntarea deoarece 
toţi aceştia s-au „lepădat” de sinele egoist şi nu există decât un sine, acelaşi sine al 
omului şi al lui Dumnezeu.  

“Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: <<“Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să îşi ia crucea şi să mă 
urmeze>>.” [(Marcu 8: 34); ref. 55 în Biblia Ortodoxă] 

Isus Cristos şi oamenii au acelaşi sine în Biserica Sa. Dacă ne gândim ce 
omogenitate presupune acest „sine”, acest „eu” comun, atunci avem o şansă să 
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înţelegem ce înseamnă unitatea spirituală. Unitatea din interiorul Bisericii celor născuţi 
din nou este identică cu aceea din interiorul Trinităţii.  (Ioan 17. 21) 

Conştiinţa unităţii creştine este singura care se poate opune autorităţii ierarhice şi 
imaginii greşite, prezentate de instituţiile bisericeşti despre un Dumnezeu autoritar şi 
distant. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este imaginea lui Dumnezeu, pe când 
Bisericile instituţionale sunt doar oglinda lumii în care trăim. Dacă preoţii sau pastorii 
sau alţi funcţionari bisericeşti sunt câteodată necinstiţi sau lacomi, aceasta este pentru că 
aşa este şi lumea noastră, într-o măsură importantă, dar dacă cei menţionaţi sunt născuţi 
din nou aceştia vor reflecta caracterul lui Dumnezeu, generos până la sacrificiu de Sine.  

Elementul uman, adică imperfecţiunea specifică omului nu dispare în totalitate, 
atâta vreme cât Biserica celor Aleşi este formată din oameni, numai că factorul uman nu 
are nici o pondere şi nici o implicare în decizia finală privitoare la conducerea, 
organizarea, sau stabilirea componenţei sale. Isus Cristos este Capul Bisericii, El i-a 
stabilit structura şi tot El a cunoscut pe fiecare membru al acesteia, încă înainte de 
întemeierea lumii. Capul Bisericii înseamnă că Isus Cristos a primit pe oricine face  
parte din această Biserică, încă de la întemeierea lumii. Nu a făcut acest lucru în mod 
arbitrar, ci bazat pe deciziile noastre, ale fiecăruia dintre noi, în parte. (Efeseni 1: 12)  
Undeva în proiectul lui Dumnezeu, în trecut şi undeva în viitor, noi am existat şi 
existăm deja. Pentru Dumnezeu trecutul şi viitorul sunt concomitente, deoarece El este 
deasupra timpului. Viitorul la care noi aspirăm, pentru Dumnezeu, există deja. El a 
hotărât o misiune, sau mai multe pentru fiecare membru al Bisericii celor înscrişi în 
Ceruri şi desigur un câmp de activitate de o complexitate proprie, în raport cu talentul şi 
competenţa fiecăruia. Cristos cunoaşte pe fiecare membru al Bisericii Sale în 
profunzime şi cunoaşte drumul fiecăruia în această lume, până acolo că El cunoaşte şi 
câte fire de păr pe cap are, fiecare din cei care sunt ai Lui. (Luca 12: 7) Este o exprimare 
metaforică, prin care Isus Cristos încearcă să ne spună că nimic nu este lăsat la voia 
întâmplării de către Dumnezeu, în ceea ce ne priveşte. El s-a sacrificat pe Sine pentru 
toţi aceia care sunt ai Lui, a suferit şi a murit pe cruce şi se aşteaptă ca toţi aceştia să fie 
capabili să facă acelaşi lucru unul pentru celălalt. (Ioan 13: 34-35) Isus Cristos lucrează 
prin fiecare membru al Bisericii Sale şi în acest scop dă fiecăruia daruri spirituale care 
să fie utile celorlalţi.  

“C ăci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” [(1 Corinteni 3: 9);  ref. 56 în Biblia Ortodoxă] 

“Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi 
primit în zadar harul lui Dumnezeu.” [(2 Corinteni 6: 1); ref. 57 în Biblia Ortodoxă] 

“Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi 
întărea Cuvântul prin semnele, care-i însoţeau. Amin.” [(Marcu 16: 20); ref. 58 în Biblia 
Ortodoxă] 

Nu există nici un fel de autoritate administrativă în Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu. Creştinii între ei, din punct de vedere spiritual, sunt doar fraţi, nu 
conducători şi conduşi şi Isus este cel dintâi născut, dintre mai mulţi fraţi. 
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“De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci 
pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea 
chipului fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.”  [(Romani 
8: 28-29); ref. 59 în Biblia Ortodoxă] 

 Tot ceea ce trece peste acest principiu ţine de organizare socială sau 
instituţionalizarea credinţei. Organizarea socială şi instituţionalizarea au rosturile lor dar 
nu reprezintă esenţa adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. Trebuie să facem deosebirea 
între ceea ce este comoara spirituală şi vehiculul care o transportă la destinaţie. Tezaurul 
lui Dumnezeu este spiritualitatea creştină, dar vehiculul care transportă acest tezaur la 
destinaţie este din această lume, este la ora actuală un ansamblu de instituţii religioase 
creştine, numite biserici. Vehiculul este închiriat, este temporar, are forma lumii în care 
trăim, altfel nu ar putea transporta comoara, dar tezaurul, în sine, are o strălucire şi 
frumuseţe venite dintr-un spaţiu divin. Comoara aceasta este esenţa eternităţii, este 
rostul pentru care toate lucrurile există. Deosebirea nu este uşor de făcut pentru că 
tezaurul este conţinut de vehicul şi este nevoie de o privire spirituală pentru a îl putea 
vedea.  

În Biserica Spirituală Unică nu există nici un crez sau doctrină creştină impusă şi 
doctrina acestei Biserici este recunoaşterea parţialităţii oricărei cunoaşteri umane 
despre Dumnezeu, în viaţa pământească şi, de asemenea, acceptarea exprimării 
oricărei opinii prin care se caută în mod sincer cunoaşterea Lui.  Fundamentul 
doctrinar este divers şi constituit de posibilitatea coexistenţei tuturor doctrinelor, fără 
discriminare între ele. Ce se întâmplă dacă părerile se opun una celeilalte, nu se 
transformă nivelul raţional într-un teatru de confruntare? Dialogul şi respectul 
înlocuieşte confruntarea şi fiecare membru al Bisericii Celor înscrişi în Ceruri are 
dreptul şi obligaţia să aibă propriile opinii. Nimeni nu poate fi obligat să afirme altceva 
decât ceea ce crede că este adevărat, sau ceva care nu corespunde întocmai cu propriile 
sale convingeri.  

Biserica celor înscrişi în Ceruri, nu poate decât să respingă dogmele obligatorii 
de credinţă, dar în acelaşi timp, priveşte cu respect tradiţiile şi învăţăturile celor care o 
compun, atâta timp cât acestea nu sunt absolutizate sau impuse asupra celorlalţi. Cu 
alte cuvinte, dialogul între credincioşi este mai mult decât necesar şi scopul lui este o 
mai bună înţelegere a problemelor teoretice şi practice cu care se confruntă 
Creştinismul. Pentru a se recunoaşte, oamenii au nevoie să îşi cunoască gîndurile unii 
altora, prin dialog, pentru că numai Dumnezeu este acela care citeşte gândurile. 
Libertatea de opinie, cunoaşterea ne îngrădită, respectul faţă de ştiinţele moderne, faţă 
de cultura umană şi faţă de artă sunt elemente constitutive ale învăţăturii Bisericii celor 
născuţi din nou. Spiritele libere nu au de ce să se apere şi să se îngrădească cu doctrine 
fixe, ele trebuiesc să călătorească în timp şi spaţiu pentru a cerceta şi vedea ce înseamnă 
cu adevărat eternitatea. Ceea ce face deosebirea faţă de lumea din jur este respectarea 
moralei creştine şi anume a poruncii noi dată de Isus. (Ioan 13: 34)  
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Practicarea dragostei de natură divină este fundamentul moralei pentru 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu. În rest, cea ce rămâne pentru practicanţii 
Creştinismului este deplină libertate şi un accent pus  pe cercetare ştiinţifică, pe cultură, 
pe artă şi pe orice muncă utilă societăţii, în general. Societatea în care trăim nu trebuie 
lăsată în urmă şi nici privită cu dispreţ de la înălţimea unei religiozităţi goale de orice 
conţinut practic. Un Creştin practicant, indiferent de domeniul său de activitate, trebuie 
să fie mai întâi de toate un cercetător, deoarece cercetarea înseamnă cunoaştere şi orice 
fel de cunoaştere ne apropie de cunoaşterea lui Dumnezeu. Cercetarea Scripturilor şi, în 
egală măsură, cercetarea naturii, inclusiv a celei umane şi cercetarea unversului sunt 
emblema credinciosului cercetător. Cu cât ştim mai multe despre univers, cu atât îl 
înţelegem mai bine pe Dumnezeu şi cu atât suntem mai aproape de El. Creştinismul 
autentic presupune ştiinţă şi tehnologie şi în acelaşi timp, presupune cunoaşterea 
dragostei de natură divină, a lungimii, lărgimii şi înălţimii dragostei lui Cristos. 
Bisericile instituţionale sunt un pas înapoi, dacă nu chiar mai mulţi paşi înapoi, pentru 
spiritualitate deoarece ele sunt un mecanism blocat, atât în privinţa cunoaşterii dragostei 
lui Dumnezeu cît şi în ceea ce priveşte cunoaşterea intelectuală. Acestea nu promovează 
cu adevărat nici una dintre aceste domenii de cunoaştere.  

Adevărata dragoste presupune înţelegerea modului celuilalt de a gândi. Dragostea 
de natură divină nu înseamnă doar milă sau compasiune, care se acordă celor 
defavorizaţi, dragostea înseamnă respect şi comunicare la nivel raţional. A iubi 
înseamnă a identifica şi respecta competenţele şi calităţile celor din jurul nostru. A iubi 
înseamnă, de asemenea, a da, dar pentru a avea ce să dăm trebuie, mai întâi, să căutăm, 
să cercetăm. A iubi înseamnă a fi interesat, a analiza, a înţelege şi a răspunde 
solicitărilor. Acumularea de cunoştinţe, experienţe spirituale, personale şi munca sunt 
ofertele pe care cei născuţi din Dumnezeu le fac lumii. A iubii înseamnă a muncii şi a 
produce bunuri materiale şi spirituale, din care apoi putem oferii celor din jurul nostru, 
pentru folosul acestora. Iubirea creştină, devenită spectacol religios, dar fără efecte 
practice nu este decât o mare demagogie, practicată atât de mult de către Bisericile 
confesionale.   

Unitatea în Biserica Spirituală Unică nu este dată de unitatea de păreri, ci de 
libertatea recunoscută tuturor de a avea propriile convingeri şi de respectul 
convingerilor celorlalţi. Unitatea se bazează pe viitor, adică pe convingerea că în viitor 
vom avea toate răspunsurile la toate întrebările şi aceasta se va întâmpla atunci când îl 
vom cunoaşte deplin pe Dumnezeu. (1 Corinteni 13: 12) Unitatea nu este, deci, bazată 
pe convingeri doctrinare comune, ci pe o Persoană comună. Ceea ce îi uneşte pe 
credincioşii din Biserica celor născuţi din Spirit este legătura comună cu aceeaşi 
Persoană, adică sursa de unde vine învăţătura Creştinismului. A fi racordat la sursă, 
asigură garanţia de a avea, la un moment dat, toate cunoştinţele posibile care vin din 
acea sursă. 

Despre învăţătura Bisericii celor înscrişi în Ceruri 
Fiecare credincios născut din nou are posibilitatea de a ajunge, în mod liber, să îşi 

formuleze credinţa personală şi părerile care diferă se pot datora gradului diferit de 
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cunoaştere şi analiză a doctrinelor, sau a nivelului diferit de pregătire intelectuală. Nu 
există o doctrină unică sau dogme de credinţă obligatorii ale Bisericii celor născuţi din 
Dumnezeu. Fiecare membru este mântuit în baza credinţei sale proprii şi a modului 
personal în care l-a înţeles pe Dumnezeu şi învăţăturile Lui. Sunt mai multe texte de 
referinţă, în legătură cu acest aspect, din care am ales textul din Matei 9: 29. Învăţăturile 
morale ale Bibliei sunt percepute, discernute şi asimilate numai în şi prin experienţa 
personală a fiecărui credincios în parte. Cunoaşterea în profunzime a Bibliei tipărite este 
o caracteristică a Bisericii celor înscrişi în Ceruri. Principiul fundamental al Bibliei, 
dragostea pentru Dumnezeu şi iubirea desinteresată, până la sacrificiu de sine, pentru 
aproapele, sunt înscrise cu „litere de sânge” în inima fiecărui membru al Bisericii celor 
născuţi din nou. Aceasta este „Biblia înscrisă în inimă,” sau natura lui Dumnezeu în om.   

Parcursul cunoaşterii lui Dumnezeu ne se termină o dată cu intrarea în Biserica 
Spirituală Unică şi este de conceput un decalaj în cunoaştere între membrii ei. Unitatea 
Bisericii celor Aleşi presupune formarea convingerilor proprii fără constrângere din 
afara conştiinţei. Experienţele spirituale nu trebuiesc confundate cu rigoarea 
raţionamentelor şi a logicii, care sunt instrumentele intelectuale pentru cunoaştere. 
Renaşterea şi transformarea morală nu înseamnă şi dobândirea, în acelaşi timp, a tuturor 
cunoştinţelor despre Dumnezeu. Unitatea Bisericii celor născuţi din Dumnezeu este dată 
de dragostea spirituală şi nu de cunoaştere.  

„Acum, vedem că într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în 
faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu 
cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar 
cea mai mare dintre ele este dragostea.” [(1 Corinteni 13: 12-13); ref. 60 în Biblia 
Ortodoxă] 

 Cunoaşterea lui Dumnezeu pe pământ este parţială, cunoaştem în parte, cum 
spune Pavel şi din acest motiv cunoaşterea noastră este relativă şi nu absolută. 
Cunoaşterea intelectuală este inferioară cunoaşterii spirituale directe adică cunoaşterii 
naturii lui Dumnezeu a cărei esenţă morală este dragostea spirituală. Cea mai sigură cale 
de cunoaştere a lui Dumnezeu este participarea la natura Sa, adică părtăşia cu dragostea 
Sa. Apostolul Pavel prezintă dragostea ca fiind cea mai bună cale. 

„Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai 
bună.”  [(1 Corinteni 12: 31); ref. 61 în Biblia Ortodoxă] 

 Această cale nespus mai bună este dragostea de natură divină pe care Pavel o 
descrie în capitolul următor al aceleaşi epistole. 

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, 
nu caută folosul său, nu se mânie, ne se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci 
se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. 
Dragostea nu va pierii niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa 
va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte; dar când va venii ce este 
desăvârşit, acest <<în parte>> se va sfârşi.”  [(1 Corinteni 13: 4-8); ref. 62 în Biblia 
Ortodoxă] 
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Dragostea spirituală este liantul Bisericii celor înscrişi în Ceruri. Credincioşii sunt 
uniţi în dragostea şi prin dragostea lui Dumnezeu. Unitatea nu se face prin cunoaştere, 
care este secundară în raport cu dragostea. Cunoaşterea îngâmfă pe când dragostea 
zideşte. 

“În cea ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar 
cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte. Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a 
cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este 
cunoscut de Dumnezeu.” [(1 Corinteni 8: 1-3); ref. 63 în Biblia Ortodoxă] 

În toate problemele legate de credinţă, nu doar în ceea ce priveşte lucrurile jertfite 
idolilor, presupunem că avem cunoştinţe, dar dacă nu cunoaştem dragostea lui 
Dumnezeu nu l-am cunoscut pe El şi din punctul de vedere al spiritualităţii creştine nu 
suntem nimic. (1 Corinteni 13: 2) Creştinismul este dragoste în esenţa lui; rafinată 
spiritualizată, intelectualizată, principială, raţională, angajată, preocupată, desinteresată, 
profundă şi responsabilă, aceasta este „coloana vertebrală” a învăţăturii creştine, pe care 
se sprijină trupul spiritual al lui Cristos. „Inima” Creştinismului este ca şi cea a omului, 
adică un recipient pentru această dragoste spirituală. Dragostea de natură divină nu este 
doar un sentiment, ci o stare de spirit care porneşte din Dumnezeu şi inundă, învăluie şi 
pătrunde fiecare celulă a minţii noastre iar de acolo, la fel cu o supra doză de energie 
pozitivă, se răspândeşte în tot corpul şi se transmite lumii care ne înconjoară. Dragostea 
înseamnă, în primul rând, raţiune şi a gândi înseamnă a iubi, atunci când gândirea se 
concentrează asupra celuilalt şi când încercăm să îi privim pe cei din jur „din 
interiorul” persoanelor şi personalităţilor lor.  A iubi înseamnă a înţelege şi pentru a 
înţelege trebuie să face efortul de a cunoaşte şi a asculta. Dragostea înseamnă să ne 
punem în locul celorlalţi şi pe aceştia să îi punem în locul nostru.  

Isus Cristos a murit pe cruce, în locul nostru, pentru ca noi să putem sta cu El, pe 
scaunul Lui de domnie. Există o „minte proprie a inimii,” care nu este rece şi calculată, 
ci sensibilă şi protectoare.  Este ca un fel de creier propriu, fără să existe aşa ceva, 
integrat în creierul mare al fiecărui om prin care inima îşi face cunoscută voinţa. A 
gândi cu inima înseamnă a da materialitate gândurilor legate de ceilalţi, a lua în seamă 
neputinţele sau slăbiciunile lor, sensibilităţile lor, speranţele şi visele lor. A vedea în om 
pe Dumnezeu, înseamnă a trece dincolo de îmbrăcămintea materială a corpului său şi a 
îi percepe spiritul, acel necunoscut care poate cuprinde în el infintul. A vedea în oameni 
chipul nemuririi, înseamnă a vedea în fiecare trecător un posibil moştenitor al 
Împărăţiei Cerurilor. Oare nu judecăm oamenii atunci când îi iubim? Nu facem o 
alegere, o clasificare sau o selecţie? A nu judeca nu înseamnă oare a iubi fără a judeca? 
Poţi iubi ucigaşii, în serie, pe cei care induc suferinţa în mod premeditat, cei care comit 
genocid, distrug vieţile unor copii sau alţi oameni cu un profil similar? Putem să ne 
limităm într-un astfel de caz, doar la a ne ruga pentru ei, sau inima ne cere să facem 
dreptate? Pot astfel de oameni să fie iubiţi, cu o dragoste ca aceea a lui Dumnezeu? Nu 
este nici o greşeală în a iubi victimile nevinovate ale păcatului mai mult decât pe cei 
care care încalcă legile lui Dumnezeu şi pe cele ale oamenilor. A fi de partea victimelor, 
înseamnă a restabili dreptatea. A iubi, deci, înseamnă a proteja pe cei iubiţi, luptând cu 
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nedreptatea.  Dumnezeu iubeşte pe păcătoşi dar face o judecată şi administrează o 
justiţie finală. Dragostea fără dreptate este oarbă şi neputincioasă, iar dreptatea fără 
dragoste este o rutină a unei instituţii. Dreptatea fără dragoste a devenit o instituţie, 
adică o formă fără fond, un „chimval zăngănitor,” aşa cum sunt şi instituţiile bisericeşti.  

„Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după 
cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu, pe scaunul Lui de Domnie.” [(Apocalipsa 
lui Ioan 3: 21);  ref. 64 în Biblia Ortodoxă] 

Cunoaşterea a ceea ce înseamnă agape, dragostea spirituală, este o adevărată 
ştiinţă şi se obţine prin experienţa practică în raporturile cu cei care ne înconjoară, pe 
baza gândurilor insuflate de Duhul Sfânt. În cunoştinţele noastre teologice despre 
Dumnezeu putem greşi, dar în cunoaşterea a ceea ce înseamnă agape, devenim una cu 
El, avem acceaşi motivaţie ca şi El şi înţelegem  ce l-a determinat pe Isus Cristos să 
acţioneze, în modul în care a făcut-o şi să accepte în mod voluntar crucea. Credinţa 
însăşi lucrează prin dragoste (Galateni 5: 6) Cunoaşterea lui Dumnezeu este foarte 
importantă este chiar esenţa vieţii veşnice, numai că ea este trecătoare. (Ioan 17: 3; 1 
Corinteni 13: 8)  După un timp mai îndelungat, petrecut cu Dumnezeu, în împărăţia 
Lui, vom cunoaşte totul despre El şi ceea ce va rămâne este dragostea. (1 Corinteni 13: 
8) Întrucât în timpul existenţei noastre pe pământ nu putem avea o cunoaştere 
intelectuală completă a lui Dumnezeu, dar putem experimenta plinătatea dragostei Lui, 
pe care o avem în Isus Cristos ceea ce este complet şi deplin este mai mare decât ceea 
ce este parţial. (1 Corinteni 13: 13) În Cristos şi în jertfa lui pe cruce avem plinătatea 
iubirii lui Dumnezeu la care toţi credincioşii sunt chemaţi. 

„V ă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă 
iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii.”  [(Ioan 13: 34-35); ref. 65 în Biblia Ortodoxă] 

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este 
mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”  [(Ioan 15: 12-13); 
ref. 66 în Biblia Ortodoxă] 

Suntem chemaţi să experimentăm pe pământ plinătatea dragostei lui Dumnezeu, 
aşa cum s-a manifestat în persoana lui Isus, dar, cu siguranţă, nu o să putem 
experimenta plinătatea cunoaşterii infinitului care este Dumnezeu, care nu poate fi 
cuprins în limitele unor existenţe finite. (Efeseni 3. 18-19) Acela care cunoaşte 
dragostea lui Dumnezeu ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acela va 
cunoaşte lărgimea care se referă la cuprinderea acestei iubiri, lungimea care se referă la 
durata ei, adîncimea care se referă la locul adânc din care Cristos ne-a scos la lumină şi 
înălţimea, adică înalturile spirituale unde suntem duşi de El. 

 Nu are nici un sens disputa pentru doctrine, pentru a stabili care dintre acestea 
este cea mai „adevărată,” deoarece nimeni nu îl cunoaşte din punctul de vedere al 
existenţei Sale, în deplinătatea Lui, pe Dumnezeu şi nimeni nu poate cunoaşte realităţi 
infinite, pe care nu le poate concepe. Acesta nu este agnosticism ci doar recunoaşterea 
anumitor limite. Numai când acest principiu este acceptat, se deschide calea unităţii 
între credincioşi. Acest principiu nu poate fi acceptat decât de aceia, care fiind născuţi 
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din nou, experimentează dragostea spirituală. Pe pământ, singura cunoaştere completă 
a lui Dumnezeu este cunoaşterea dragostei lui. Cunoaşterea intelectuală este posibilă şi 
poate merge foarte departe, dar este limitată de condiţia umană. Pe de altă parte însă, 
dragostea lui Dumnezeu pentru noi, pe care a desfăşurat-o în Isus Cristos, nu a fost 
limitată cu nimic de condiţia umană a Mântuitorului, chiar mai mult, exprimarea ei a 
fost potenţată de aceasta, în sensul că lumea noastră a permis cel mai bine să se vadă 
uriaşa desfăşurare a dragostei divine pe fundalul contrastului dintre măreţia Existentului 
divin şi condiţia lamentabilă a omului. Cunoaşterea dimensiunilor dragostei lui 
Dumnezeu este posibilă atunci când avem acelaşi gând pe care l-a avut şi Isus Cristos. 

“Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveţi în 
voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus.” [(Filipeni 2: 4-5); ref. 67 în Biblia Ortodoxă] 

Legile sunt făcute pentru a îi proteja pe oameni de semenii lor. Dumnezeu, însă, 
ne protejează şi ne învăluie cu dragostea lui. Dragostea nu poate şi nu trebuie să fie 
reglementată prin lege sau regulamente de funcţionare. Ea este o stare psihologică, în 
acelaşi timp naturală şi supranaturală. Nimeni nu trebuie să ne înveţe să iubim, această 
trăire este înscrisă în codul nostru genetic. Cum poate cineva să spună că nu mai există 
nimic bun în lumea în care trăim, atâta vreme cât oamenii încă se mai iubesc unii pe 
alţii? Isus Cristos nu ne propune ceva nou şi neobişnuit, din punct de vedere moral, ne 
propune dragostea. Fiecare om ştie ce este dragostea, fără chiar să fie Creştin. Oamenii 
se iubesc unii pe alţii de milenii, cu mult înainte de venirea lui Isus Cristos pe pământ. 
Ceea ce face deosebit Cristos, este că ne vorbeşte de dragostea lui Dumnezeu, 
arătându-ne că şi Dumnezeu este, într-un fel, la fel ca şi noi, că El încearcă aceleaşi 
trăiri ca şi noi. Isus ne arată că dragostea este o trăire divină, mai mult, că ea are o 
origine divină. Isus Cristos a venit să ne spună că Dumnezeu ne iubeşte. 

 În dragoste, noi şi Dumnezeu suntem una. Dragostea este scânteia divină care 
există în fiecare om. Prin dragoste devenim ca Dumnezeu, devenim dumnezei. (Ioan 10: 
34-36) Cine iubeşte oricare fiinţă umană, simte ceea ce simte şi Dumnezeu. Trebuie să 
ajungem să simţim şi să gândim ceea ce simte şi gândeşte Cristos, căci în felul acesta 
devenim una cu El şi ajungem la înălţimea plinătăţii staturii lui. (Efeseni 4: 13) Scopul 
este să ajungem ca El. Aceasta este puterea şi frumuseţea Creştinismului şi nu 
nesfârşitele lupte pentru întâietate. Isus Cristos a ridicat dragostea la nivelul de 
principiu, arătându-ne că nimic altceva nu are valoare înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 4: 
8) Dragostea este cea mai bună conştiinţă a omului. Ea ne spune ce să facem în fiecare 
moment, ea este conştiinţa care ne arată ce este bine şi ce este rău. Este vorba de 
dragostea dezinteresată şi nu de cea care tratează pe cel iubit ca pe un obiect folositor. 
Ce nevoie am mai avea de protecţie, dacă toată lumea ne-ar iubi? Numai că lumea 
creştină nu ne iubeşte, ea ne organizează după regulile ei şi după aceea ne lasă pradă 
deziluziilor.  

Consider că oamenii au tot dreptul să aleagă una sau cealaltă dintre 
interpretările posibile ale Bibliei, dar înţelegând că toate aceste interpretări sunt 
relative, aceiaşi oameni ar trebui să pună dragostea de natură divină mai presus decât 
orice deosebire de păreri. Creştinismul este religia mântuirii prin dragoste, adică cine 
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iubeşte ca şi Cristos, acela va fi salvat. Poţi greşi în aprecierea unui amănunt tehnic, al 
unei doctrine sau păreri despre un anumit aspect al credinţei, deoarece oamenii nu sunt 
salvaţi prin cunoaşterea doctrinelor Bibliei, nici măcar prin cunoaşterea completă a lui 
Dumnezeu în lumea aceasta, ci sunt salvaţi prin dragoste. Credinţa în Dumnezeu se 
bazează pe recunoaşterea dragostei Sale pentru noi şi nu pe faptul că avem dreptate în 
părerile noastre despre El. Părerea mea este că în viaţa aceasta, oricât de mult ne vom 
apropria de cunoaşterea lui Dumnezeu, nu vom şti, în orice caz, decât într-o mică 
proporţie, ceea ce este El. Putem, însă, aprecia ce dragoste a avut Dumnezeu pentru noi, 
dacă a venit pe pământ, a luat un chip de om şi s-a supus tuturor vicisitudinilor condiţiei 
umane, pentru a da fiecăruia şansa vieţii veşnice. Pe de altă parte, a cunoaşte cât mai 
multe despre Dumnezeu, este tot o formă de dragoste, deoarece, dragostea presupune 
dorinţa de a îl cunoaşte, cât mai bine, pe Cel iubit şi în felul acesta, suntem în măsură să 
îl facem cunoscut omenirii. 

Instituţiile bisericeşti nu funcţionează după principiul dragostei, ele funcţionează 
după regulamente, prin care încearcă să îi protejeze pe membrii ei, unii de ceilalţi. 
Pericolul este confuzia între ceea ce se vede şi ceea ce se află dincolo de ceea ce se 
vede. Trupul omului ascunde spiritul lui şi instituţiile bisericii ascund Biserica 
Spirituală Unică. Universul ascunde Spiritul lui Dumnezeu, dar Biserica celor născuţi 
din Spirit este trupul lui Isus Cristos. Este adevărat că aceasta este formată din oameni, 
care au şi trupuri nu doar spirite, dar spiritul este cel care îi conduce şi nu trupul. 

Libertatea fiecărui credincios de a formula propriul crez şi propriile doctrine 
Să ne imaginăm, însă, că un credincios, doritor de a înţelege mai bine pe 

Dumnezeu, studiază învăţăturile mai multor culte şi denominaţiuni şi în felul acesta 
ajunge să îşi formuleze propria doctrină. De remarcat este faptul că un astfel de 
credincios creştin se află „între confesiuni”, adică nu se conformează perfect cu nici o 
doctrină creştină existentă. Bariere doctrinare, de ne trecut, adevărate ziduri religioase 
ale Berlinului, au fost create între Creştini şi în perimetrul trasat de acestea şi-au 
asigurat bunăstarea reprezentanţii instituţiilor bisericeşti, care apără aceste bariere ca pe 
propriile lor metereze. Aceste frontiere artificiale ar trebui să devină permeabile şi să 
permită credincioşilor să gândească cu propria lor minte şi să hotărască singuri, ce pot 
să creadă şi ce nu pot să creadă şi în nici un caz să nu li se impună ce se creadă.  

Prin urmare, un alt element al instituţionalismului este impunerea conţinutului 
unor doctrine asupra credincioşilor, cu ajutorul autorităţii instituţiilor religioase. 
Individul trebuie să creadă ceea ce crede organizaţia bisericească de care aparţine şi nu 
ceea ce crede el sau ea, urmându-şi convingerile proprii. Individul nu este stimulat să 
cerceteze şi să formuleze propria sa credinţă şi să îşi găsească, în acest mod, identitatea 
sa spirituală. Apare un element de oprimare ideologică şi represiune a gândirii libere. 
Inspiraţia lui Dumnezeu devine monopolul organizaţiilor religioase creştine şi 
capacitatea de a o recepta nu mai este recunoscută fiecărui credincios, în mod 
individual. 

Este util de precizat următorul aspect, legat de inspiraţie. Orice doctrină religioasă 
creştină care există în momentul de faţă, este bazată, la originile ei, pe opiniile unor 
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persoane. Acestea au fost la fel de inspirate ca şi oricare alt credincios născut din nou, 
care trăieşte în prezent. Astfel de persoane credincioase, nu au beneficiat de „o cale 
scurtă” pentru a înţelege diversele aspecte ale credinţei creştine, ci ele au fost vocea care 
a exprimat ceeea ce se putea spune despre Dumnezeu în acel moment istoric, în baza 
cunoştinţelor acumulate de umanitate până atunci. Teoriile despre Dumnezeu au evoluat 
la fel ca şi cele ştiinţifice, duse înainte de oameni cu o capacitate intelectuală, teologică 
şi filozofică deosebită. Aşa au fost Augustin, Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, sau 
Grigore de Nisa şi alţii. Aceştia au fost declaraţi şi sfinţi, şi în cazul lui Augustin prea-
fericit, pentru aportul deosebit pe care l-au adus la gândirea creştină. Persoanele care au 
emis opiniile lor, acelea care au stat la baza dogmelor credinţei, nu au fost mai inspirate 
decât membrii contemporani ai Bisericii celor născuţi din Dumnezeu. Nu există şi nu a 
existat nici în trecut o inspiraţie specială, care funcţionează exclusiv în zona doctinelor 
sau a dogmelor. Biblia nu ne vorbeşte de o astfel de inspiraţie, cu caracter special, ci 
doar de inspiraţie, în general. Prin urmare, fiecare credincios născut din nou, are dreptul 
să analizeze orice doctrină sau orice dogmă doreşte şi trebuie să aibă posibilitatea de a 
îşi exprima puctul de vedere liber. 

Creştinismul este o relaţie dintre om şi Dumnezeu şi, de asemenea, şi o relaţie 
inter-umană. Omul, pus faţă în faţă cu Dumnezeu, îşi croieşte destinul său veşnic şi 
trebuie să aleagă între mai multe posibilităţi. Prin libertatea sa de alegere, fiinţa umană 
se configurează pe sine, dar ca să existe libertate, trebuie să existe mai multe opţiuni şi 
posibilitatea de a alege. Lucrul acesta nu este permis de către Bisericile corporatiste, 
care încearcă să îl menţină pe credincios dependent de ele. Ce se întâmplă dacă un 
credincios găseşte răspândite în toate doctrinele cercetate de el, sau ea, elemente 
convingătoare care răspund aşteptărilor sale spirituale? Acesta devine o persoană, care 
este stimulată să caute şi să cerceteze Scripturile.  

Mulţi credincioşi au fost însă învăţaţi, de către Bisericile instituţionale, să 
abandoneze în seama altora această muncă şi să îi lase pe alţii să hotărască ce trebuie să 
creadă. Lucrul acesta este greşit, deoarece preotul sau pastorul sau reverendul nu trebuie 
văzut ca şi un instalator, care ne repară o ţeavă atunci când ea se strică. În materie de 
Creştinism, noi suntem „instalatorii” care trebuie să ne consolidăm credinţa creştină, 
prin alegerile pe care le facem. Noi suntem o rezultantă a propriilor noastre opţiuni şi, 
prin ele, ne formăm ca fiinţe spirituale. Dacă timpul limitat nu ne permite să facem 
personal toată această cercetare a învăţăturilor creştine, ar trebui să le considerăm, pe 
toate, ca având valoare egală şi să ne ataşăm direct de persoana lui Cristos, deoarece nu 
doctrinele creştine sunt acelea care au puterea de a conferi viaţa eternă ci Persoana lui 
Dumnezeu. Probabil că cea mai aproape de posibilitatea de a răspunde nevoilor 
spirituale ale oamenilor este o doctrină creştină deschisă, care să cuprindă elemente ale 
acestor doctrine fixe şi alte elemente desprinse din cultură şi experienţa personală a 
fiecărui credincios. Toate doctrinele creştine, la un loc, împreună cu toată cultura 
întregii umanităţi, conţin un început de cunoaştere ontologică a lui Dumnezeu. Fiecare 
doctrină, în mod particular, subliniază, de regulă, un anumit aspect al credinţei creştine 
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şi de aceea este important a cunoaşte cât mai multe dintre ele. Totuşi, cunoaşterea 
dragostei lui Cristos este cea care ne mântuieşte.  

Prin cunoaşterea unei multitudini de doctrine şi a raporturilor dintre ele, prin 
înţelegerea cauzelor pentru care acestea au fost constituite şi prin analiza valorii fiecărei 
propuneri în parte, credincioşii au posibilitatea să îşi dezvolte discernământul lor 
propriu şi, în felul acesta, să aleagă corect, adică, să găsească calea cea îngustă. Pentru a 
găsi această cale îngustă, credincioşii trebuie să o caute, în primul rând cercetând 
personal Scripturile dar şi diversele modalităţi în care acestea au fost interpretate, de-a 
lungul timpului. Mai presus de orice, fiecare om care aspiră la un viitor, împreună cu 
Dumnezeu, trebuie să încerce să înţeleagă mentalitatea lui Cristos şi modul Lui de a 
gândi.  

Tot ceea ce am scris în această lucrare este bazat pe textele Bibliei dar şi pe 
faptele istoriei Creştinismului, în care se revelează adevăratele culori ale învăţăturilor pe 
care multe din Bisericile corporatiste le susţin. Cunoaşterea istoriei viitorului, prezentată 
de cartea lui Daniel şi Apocalipsa lui Ioan, este, de asemenea, cheia pentru a găsi calea 
îngustă, pentru că în ele se află cuprins adevărul despre Biserica lui Dumnezeu. Cu toate 
acestea, cea mai bună cale este să ne cunoaştem pe noi înşine atunci când Dumnezeu 
locuieşte în noi. Cunoscându-l pe Dumnezeul viu din noi, observând ce gânduri, ce stări 
şi ce sentimente gândeşte şi trăieşte El în noi şi ce acţiuni vrea să întreprindă prin noi, 
putem foarte bine să îl înţelegem pe El. Trebuie să îl cunoaştem pe Dumnezeu prin 
oameni, prin Cristos, prin noi înşine. Ceea ce vreau să spun este că nu este întâmplător, 
ci are un motiv temeinic faptul că Dumnezeu s-a întrupat tocmai într-un om şi de aceea, 
în interiorul oamenilor şi în primul rând al nostru, îl putem găsi pe El. Dumnezeu se 
întrupează, în mod actual, în fiecare din cei care sunt ai Lui, în sensul că ei sunt Trupul 
spiritual a lui Cristos şi Templele Duhului Sfânt. Fiecare persoană, în care locuieşte 
Dumnezeu, este o întrupare a lui Cristos. Bisericile corporatiste sunt şi ele trupuri dar 
sunt trupuri instituţionale, care au o cu totul altă natură decât Trupul spiritual al 
Bisericii lui Cristos. În interiorul mulţimilor amestecate, în mod ne omogen, în 
Bisericile corporatiste, este foarte greu să discernem câte ceva din ceea ce este 
Dumnezeu cu adevărat. Isus ne iubeşte pe noi şi noi îl iubim pe El, pentru ceea ce este şi 
ceea ce a făcut pentru noi, dar cei din jurul nostru, în care nu locuieşte El, nu ne pot 
oferi dragostea lui Dumnezeu. Dacă ne aşteptăm la aşa ceva, vom fi dezamăgiţi şi mulţi 
trec chiar în aceste momente prin astfel de dezamăgire.  

„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate 
neamurile pentru numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se 
vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din 
pricina înmulţirii f ărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda 
până la sfârşit, va fi mântuit.” [(Matei 24: 9-13); ref. 68 în Biblia Ortodoxă] 

Tabloul pe care Isus Cristos l-a zugrăvit mai sus este o frescă contemporană a 
atmosferei din interiorul Bisericilor instituţionale. Trăim într-o zonă geografică, în care 
Creştinismul este predominant în Europa şi prorocii mincinoşi nu pot fi decât 
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credincioşii creştini din jurul nostru. Dragostea multora din cei care ne înconjoară s-a 
răcit deja, pentru că mulţi nu au nici un fel de dragoste.  

“Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de 
sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără 
evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, ne înfrânaţi, neîmblânziţi, ne 
iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât 
iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. 
Depărtează-te de oamenii aceştia.”  [(2 Timotei 3: 1-5); ref. 69 în Biblia Ortodoxă] 

Acestea sunt caracteristici care se aplică, de asemenea, tot Creştinilor. Unii 
credincioşi frecventează Bisericile corporatiste şi afişează multă evlavie, dar nici măcar 
nu ştiu că trebuie să locuiască în ei Isus Cristos şi puterea Duhului Sfânt. „<<Aţi primit 
voi Duhul Sfânt când aţi crezut>>? Ei i-au răspuns: <<Nici n-am auzit măcar că a fost 
dat un Duh Sfânt>>.” (Faptele Apostolilor 19: 2) Majoritatea credincioşilor creştini, 
din zilele noastre, nu înţeleg esenţa prezenţei Duhului Sfânt în viaţa lor. Aceştia nu au 
nici cea mai mică idee despre lucrarea Mângâietorului şi nu au experimentat niciodată 
darurile spirituale. De aceea nu au nici roadele Duhului Sfânt şi credinţa lor se reduce 
doar la o formă de evlavie superficială şi exterioară. Acesta este Creştinismul popular, 
practicat de Creştinii „lumeşti,” aceasta este religia instituţională. De exemplu, 
credincioşii Ortodocşii au tot ce le trebuie pentru a desfăşura puterea lui Dumnezeu, din 
plin, adică darurile şi roadele Duhului Sfânt, dar nu sunt învăţaţi şi stimulaţi să facă 
acest lucru. Mulţi nici nu ştiu în ce constă desfăşurarea acestei puteri, sau consideră, în 
mod eronat, că aceasta este rezervată numai pentru membrii cultelor de tip Penticostal. 
Când vor simţi puterea lui Dumnezeu în practică, ei nu se vor mai mulţumi doar cu o 
formă de evlavie ci vor cunoaşte din plin această putere şi binefacerile acesteia asupra 
lor. 

Caracteristicile participării la Biserica celor născuţi din Spirit 
Recunoaşterea participării la Biserica Spirituală Unică nu depinde de voinţa nici 

unui om, în afară de cel implicat. Numele Bisericii celor născuţi din Dumnezeu nu este 
trecut în nici o evidenţă înregistrată şi, de fapt, până acum nici nu avea nici un nume. 
Există, de două mii de ani, fără ca mulţimile să fie conştiente de acest lucru. Ea există şi 
în prezent şi va exista totdeauna, în mod discret, în inimile şi minţile unor credincioşi, 
care o poartă cu ei ori unde se duc. Biserica celor Aleşi nu deţine în proprietate propriile 
ei clădiri, deoarece sediul ei este în interiorul fiinţelor umane. Cine o caută o poate găsi 
acolo şi chiar îi poate face loc în el însuşi, sau în ea însăşi. Membrii acestei Biserici nu 
se împart în personal bisericesc şi laic, deoarece toţi membrii acesteia sunt egali între ei 
şi din punct de vedere funcţional, sunt dotaţi cu daruri duhovniceşti, exclusiv după voia 
lui Dumnezeu (1 Corinteni 12: 11) Toţi membrii acestei Biserici sunt angajaţi, alături de 
Isus, în ceea ce are El încă de făcut, pe acest pământ. Atunci când descrie structura 
Bisericii, apostolul Pavel nu face nici o referire la existenţa, în cadrul ei, a unor 
persoane fără daruri şi nici nu poate face, deoarece a nu avea darurile Duhului Sfânt 
echivalează cu a nu avea nici o misiune în cadrul adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, 
ceea ce nu este posibil. 
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“Apoi le-a zis: <<Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. 
Iată semnele care vor însoţii pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor 
vorbi în limbi noi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile 
peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşa. >>.”  [(Marcu 16: 15-18); ref. 70 în Biblia 
Ortodoxă] 

Isus a stabilit o misiune pentru toţi ucenicii Lui, nu doar pentru lideri, am precizat 
că în realitate, nici nu există aşa ceva, ci pentru oricine se află într-o relaţie personală cu 
El. Cine nu are o astfel de legătură, nu este cunoscut de Isus Cristos, chiar dacă este 
familiar cu preotul, pastorul sau prezbiterii instituţiei bisericeşti unde frecventează. 

„Voi nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui.” 
[(Romani 8: 9); ref. 71 în Biblia Ortodoxă] 

Nu poate nimeni să fie renăscut spiritual altfel decât prin naşterea din apă şi din 
Duh şi nu poate nimeni să fie născut din Duh, fără să aibă darurile şi roadele Duhului 
Sfânt. Nimeni nu poate să fie al lui Cristos, adică parte din adevărata Sa Biserică, fără 
să aibă Duhul lui Cristos, adică Duhul Sfânt. Din acest motiv, Apostolul Pavel nu a 
enumerat persoane fără daruri duhovniceşti, atunci când s-a referit la componenţa 
Bisericii lui Dumnezeu.  

 Biserica celor înscrişi în Ceruri este condusă direct de Dumnezeu, prin Duhul 
Sfânt, fără nici un fel de intermediar uman, pe baza a cu totul alte principii decât cele 
administrative sau clericale. Principiul fundamental este dragostea de natură divină, 
care conferă unitatea creştină. Dumnezeu nu este un conducător, el este un Mire, gata să 
îşi jertfească viaţa pe cruce pentru Mireasa Sa, adică pentru Biserică. Dumnezeu nu este 
un şef care aşteaptă să fie servit, deoarece îi face plăcere să îi servească El pe cei pe care 
îi iubeşte şi preferă, mai degrabă, să dea decât să primească. 

“În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: 
<<Este mai ferice să dai decât să primeşti>>.”  [(Faptele Apostolilor 20: 35); ref. 72 în 
Biblia Ortodoxă] 

 Dumnezeu este un cavaler romantic şi îndrăgostit de oameni şi aşteaptă ca aceştia 
să îi primească dragostea. Dumnezeu a făcut o declaraţie de dragoste întregii lumi, 
atunci când şi-a jertfit Fiul ca să moară pentru păcatele oamenilor. El este, de asemenea, 
un Tată iubitor, care doreşte tot ceea ce este mai bun pentru copii Săi. (Luca 11: 13) 
Toate acestea sunt desigur metafore, care exprimă imperfect principiile spiritualităţii.  

Biserica celor născuţi din nou are un singur mare preot care este Isus Cristos. 
“De aceea şi poată să mântuiască în chip desăvârşită pe cei ce se apropie de 

Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. Şi tocmai un 
astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi 
înălţat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie, ca şi ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe 
în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul 
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acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi.”  [(Evrei 7: 
25-27); ref. 73 în Biblia Ortodoxă] 

“Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel neprihănit. El este jertfa de 
ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii 
lumii.”  [(1 Ioan 2: 1-2); ref. 74 în Biblia Ortodoxă] 

“C ăci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Cristos.” [(1 Timotei 2: 5); ref. 75 în Biblia Ortodoxă] 

Toţi membrii Bisericii Celor înscrişi în Ceruri sunt o preoţie sfântă şi sunt în 
unitate cu Păstorul divin. (1 Petru 2-5) În Noul Testament s-a desfiinţat preoţia din 
Vechiul Testament, adică funcţionarii religioşi care îndeplinesc un serviciu, pentru care 
sunt recompensaţi. Fiecare credincios născut din Dumnezeu este un preot, chiar dacă nu 
poartă uniformă şi aceasta este învăţătura Bibliei foarte clar exprimată. 

„ şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său.”  
[(Apocalipsa lui Ioan 1: 6); ref. 76 în Biblia Ortodoxă] 

Unele Biserici instituţionale se agaţă, în continuare, de ideea de preoţie ca o 
categorie aparte faţă de marea masă a credincioşilor. Preoţii N.T. nu sunt mijlocitori 
între om şi Dumnezeu, ci singurul mijlocitor este Isus Cristos, deoarece El întruneşte în 
Persoana Lui, în mod complet şi perfect, calitatea de om şi cea de Dumnezeu. Cine 
altcineva decât Isus ar putea, mai bine ca El, să facă legătura dintre Dumnezeu şi om? 
Numai El este acela care poate să înţeleagă realitatea din ambele perspective, adică din 
aceea de Dumnezeu dar şi din aceea de om. Numai El a murit pentru toţi oamenii, 
pentru ca aceştia să poată fi mântuiţi în baza jertfei Lui. Numai jertfa Lui este acceptată, 
pentru că este una fără defect, adică fără păcat. 

“<<El n-a f ăcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug>>. Când era 
batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea 
dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, 
fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi.” [(1 Petru 2: 22-24); ref. 77 în Biblia Ortodoxă] 

Deosebirea dintre credincioşii născuţi din Duh şi cei care nu au parcurs acest 
proces este că, cei din urmă, nu au o relaţie personală cu Dumnezeu, nu practică 
credinţa creştină în spiritul ei, ci doar în litera ei şi nu sunt interesaţi de o reală renaştere 
spirituală. Este greu de făcut o delimitare clară şi nici nu trebuie ca cineva să judece şi, 
cu atât mai puţin, să condamne, dar darurile şi roadele Duhului Sfânt sunt vizibile le cei 
care le au şi aşa cum ne-a învăţat Isus, pomul se cunoaşte după roadele pe care le face. 
(Matei 7: 15-20)   

Creştinii ne născuţi din nou tratează credinţa în mod formal, considerând-o ca pe 
o tradiţie care trebuie îndeplinită, o condiţie pentru ca cineva să se asigure că este 
ajutat de Dumnezeu. Această categorie de credincioşi nu fac altceva decât să ceară. 
Egoismului uman se poate manifesta foarte bine într-un cadru religios. Asta au făcut 
oamenii din totdeauna, au căutat să câştige bunăvoinţa “divinităţilor,” pentru destinul 
lor, fie că aceste divinităţi erau zeii Greciei antice, soarele pentru Romani sau Baal 
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pentru Canaaniţi. Pe de altă parte, Creştinismul semnifică o cu totul altă morală, aceea a 
sacrificiului de sine. Până la Isus Cristos animalele erau sacrificate pentru obţinerea 
bunăvoinţa zeilor. Pentru prima dată, în cadrul Creştinismului, este Dumnezeu Acela 
care îşi sacrifică Fiul pentru binele omenirii. S-au inversat rolurile, nu mai este omul, 
acela care sacrifică ceva pentru divinitate, ci este Dumnezeu acela care îl sacrifică pe 
Isus, pentru a câştiga înţelegerea şi dragostea oamenilor. 

Câteodată, toate aspiraţiile înalte, prezentate de Creştinism, rămân simple idealuri, 
devenite, prin voinţa oamenilor, utopice. Indiferenţa şi invidia sunt la ele acasă în multe 
din instituţiile bisericeşti creştine. Pe de altă parte, credincioşii născuţi din Dumnezeu 
doresc mai mult să dăruiască decât să ceară, doresc să ofere celor din jur dragostea lor 
spirituală, dar pentru că nu sunt ca „toată lumea”, ei sunt uneori consideraţi „exageraţi” 
şi de aceea, priviţi cu suspiciune şi ocoliţi. Orice credincios spiritual pune, înaintea 
oricărei autorităţi umane, pe Dumnezeu şi pentru acesta, sau aceasta, obiceiurile 
omeneşti sunt totdeauna secundare ca importanţă, faţă de relaţia personală cu Isus. 

În Biserica celor înscrişi în Ceruri, credincioşii se află într-o unitate spirituală 
perfectă între ei, dar această unitate nu este dată de nici o formă de organizare umană, 
de nici o instituţie oficială, deoarece este vorba de o unitate spirituală, care se realizează 
în şi prin  Persoana lui Isus Cristos şi nu de către o organizaţie pământească. Cu alte 
cuvinte, atunci când indivizii sunt animaţi de acelaşi Duh şi sunt conduşi de aceleaşi 
principii şi adoptă aceeaşi atitudine existenţială, între ei se stabileşte o legătură 
invizibilă, percepută doar prin reverberaţia unei emoţii umane, care nu poate scăpa 
ochiului interior. O vibraţie electrizantă ţine locul unor regulamente impuse de cei mai 
mulţi, iar Cristos apare ca un soare interior, în jurul căruia orbitează întreaga fiinţă 
spirituală.  

Biserica celor născuţi din Spirit nu este un ansamblu de structuri organizatorice 
sau ierarhii, ci este un Templu în care locuieşte Duhul Sfânt. Fiecare credincios, născut 
din nou, este un Templu şi toţi împreună reprezintă Templul, care este Biserica celor 
înscrişi în Ceruri. Nici un alt Templu sau construcţie realizată de om nu îi poate lua 
locul, deoarece aceasta este casa duhovnicească a lui Dumnezeu (1 Petru 2: 5). 
Dumnezeu locuieşte în oameni aşa cum a locuit şi în Isus Cristos şi numai în măsura în 
care astfel de oameni se află în interiorul unei clădiri, în acea clădire se află şi 
Dumnezeu. 

“C ăci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” 
[(2 Corinteni 3: 17); ref. 78 în Biblia Ortodoxă] 

“Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.” [(1 Corinteni 6: 17);  
ref. 79 în Biblia Ortodoxă] 

„Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca 
dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei.” [(Ioan 17: 26); ref. 80 în 
Biblia Ortodoxă]  

 Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu într-un anumit loc şi nu îl găsim acolo, acest 
lucru se întâmplă pentru că în acel loc nu se află nici un om în care locuieşte Dumnezeu, 
deci nimic din Biserica celor Aleşi. Cel mai sigur loc unde îl putem găsi pe Dumnezeu 
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este în noi înşine, în mintea şi în inima noastră, dacă îl primim pe El să locuiască în noi. 
Spre deosebire de oameni, El nu locuieşte în palate sau catedrale, El este un Spirit care 
locuieşte în alte spirite. În vechime, Dumnezeu se cobora în Templul poporului Israel, 
dar astăzi numai este aşa. Omul a devenit un Templu numai după ce Isus Cristos s-a 
întrupat într-un corp omenesc şi Duhul Sfânt s-a pogorât pe pământ. 

În Biserica celor născuţi din nou nu există bariere doctrinare între membrii ei. 
Fiecare credincios este liber să creadă aşa cum îl determină convingerile lui personale. 
Ortodocşii, Romano Catolicii, Anglicanii, Protestanţii, Calviniştii, Neoprotestanţii etc., 
vor crede ceea ce au fost învăţaţi să creadă, dar fiecare om trebuie să aibă şi dreptul de 
opţiune transfrontalieră între confesiuni cât priveşte alegerea doctrinelor care par cele 
mai concludente. Studiind o gamă mai largă de învăţături spirituale, în faţa omului 
modern se deschide o perspectivă mult mai bună, pentru a îl înţelege pe Dumnezeu. Nu 
este clar de ce credincioşii nu ar putea avea o nouă deschidere personală, în privinţa 
unui adevăr spiritual, sau al altuia, aducând, astfel, un aport important la o mai bună 
înţelegere a lui Dumnezeu. Intoleranţa religioasă este bazată pe principiul absolutizării 
şi radicalizării cunoaşterii parţiale a unor realităţi. A înlocui întregul cu o parte a sa, 
este o absurditate, de aceea intoleranţa religioasă este o absurditate. 

Creştinii spirituali pun accentul pe legătura lor personală cu Isus Cristos şi nu pe 
credinţele imperfecte, considerate a fi date odată pentru totdeauna. Ei ştiu că toate 
doctrinele sunt doar tentative de a îl înţelege pe Dumnezeu, de a îl explica şi de a vorbi 
despre El. Nici o doctrină nu este completă şi, de aceea, învăţăturile oamenilor despre 
Dumnezeu nu ar trebui absolutizate. Adevărata cunoaştere va fi numai atunci când îl 
vom vedea pe Dumnezeu faţă către faţă (1 Corinteni 13: 12) Viziunea Bisericii 
Spirituale Unice presupune acceptarea, ca fraţi a tuturor Creştinilor, independent de 
ideile despre Dumnezeu pe care le au. Atâta vreme cât cunoaştem în parte, nimic nu ne 
dă dreptul să credem că ştim mai bine decât alţii. 

Ideologiile dezbină, pe când spiritul dă viaţă. Este bine ca oamenii să aibă 
convingeri în probleme legate de credinţa creştină, dar ele nu trebuiesc lăsate să dezbine 
şi să învrăjbească, nu trebuiesc să fie considerate prioritare în viaţa spirituală. Prioritatea 
o deţine agape adică dragostea necondiţionată pentru Dumnezeu şi pentru oameni. 
Această dragoste nu trebuie să fie împiedicată de existenţa unor păreri diferite în 
probleme de credinţă. Nici unul dintre elementele instituţionale nu se regăsesc în 
Biserica Spirituală Unică. Nici autoritatea ierarhică între Creştini, nici represiunea şi 
nici barierele doctrinare. Principiul fundamental este libertatea de a cerceta şi de a 
crede, conform propriilor convingeri şi nu impus de o instituţie religioasă. 

Există o singură Biserică a celor înscrişi în Ceruri, dar multe instituţii bisericeşti şi 
asta este principala dificultate. Biserica celor născuţi din Spirit nu este latura spirituală a 
instituţiilor religioase, ci, mai degrabă, acestea din urmă sunt o extensie, un organism 
social, creat în numele acesteia. Organizaţia umană este divizată în multe  
denominaţiuni, lucru care reflectă imperfecţiunea umană, dar adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu este o unitate perfectă, lucru care reflectă principiul unităţii iubirii creştine. 
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În realitate, există o singură Biserică, un singur Dumnezeu şi multe organizaţii 
religioase, multe Biserici corporatiste, care se contrazic una pe cealaltă. 

Creştinii spirituali, nu doar cei cu numele, nu sunt structuraţi pe trepte ierarhice. 
Ei sunt mădularele aceluiaşi trup care este Biserica lui Isus Cristos. A afirma despre 
Creştini că sunt una cu Dumnezeu, înseamnă mai mult decât a spune că sunt egali cu 
Dumnezeu. A spune că cei credincioşi sunt egali cu Dumnezeu, poate fi o deformare 
generată de limitarea limbajului, dar a spune că cei ce cred în Dumnezeu sunt chemaţi 
de a fi una cu El, este chiar textul preluat din Evanghelia lui Ioan (Ioan 17: 21-23) 

Dacă nici o organizaţie religioasă, ca atare, ca şi instituţie, nu poate fi mântuită, 
Biserica celor înscrişi în Ceruri este chemată la mântuire în integralitatea ei. Nu este 
mântuită în bloc, ca şi colectivitate, ci este mântuită prin salvarea fiecărui individ în 
parte. Cărămida de bază a Bisericii celor născuţi din nou este individul şi nu 
colectivitatea. Biserica celor născuţi din Spirit este formată din persoane care au fost 
salvate, în mod individual, de Isus Cristos şi toţi împreună sunt legaţi între ei în şi prin 
Persoana lui Cristos, prin Duhul Lui, care locuieşte în fiecare din ei. În mod necesar, ei 
constituie şi o colectivitate spirituală, dar existenţa acestei colectivităţii este 
determinată, în primul rând, de existenţa unei relaţii persoanele între persoanele care o 
compun şi Dumnezeu. Colectivitatea nu este o entitate în sine, independentă funcţional 
şi detaşată de indivizii care o compun, aşa cum sunt corporaţiile bisericeşti. Această 
Biserică, fiind o entitate divină şi nu o structură umană sau divino umană, este 
concepută de Dumnezeu ca o unitate tot atât de perfectă ca şi unitatea însăşi a lui 
Dumnezeu. Toţi membrii ei ascultă de Dumnezeu şi Dumnezeu ascultă de toţi membrii 
ei. Consensul tuturor, bazat pe principiul dragostei creştine şi nu frica de consecinţele 
ne respectării regulilor, este aceea care conferă garanţia ascultării de Dumnezeu.  

Fiecare credincios este evaluat şi acceptat de Dumnezeu în funcţie de credinţa sa 
proprie şi nu de doctrinele  unei comunităţii. Fiecare răspunde pentru conduita sa 
personală şi nu pentru conduita altora. Omul nu ajunge la Dumnezeu prin medierea unei 
comunităţi, ci comunitatea spirituală a Bisericii adevărate  este cea care este formată 
din toţi oamenii care au ajuns deja, şi aceia care vor ajunge la El. Chemarea lui 
Dumnezeu este individuală şi nu colectivă şi Isus s-a adresat celor chemaţi şi nu unor 
colectivităţi constituite.  

Biserica Spirituală Unică este ţinută împreună prin Duhul Sfânt care este liantul 
acestei construcţii spirituale şi mortarul care ţine legate „cărămizile” umane, sunt 
darurile carismatice ale Duhului Sfânt, dintre care cel dintâi şi cel mai important este 
dragostea de natură divină. (Romani 5: 5) Dacă ar fi să existe un singur semn 
obligatoriu al botezului cu Duhul Sfânt, ceea ce de fapt nu este cazul, acest semn ar fi 
dragostea spirituală şi nu vorbitul în limbi. Acela care nu are dragoste de natură divină 
nu este născut din Dumnezeu şi nu are cum să fie botezat cu Duhul Sfânt. Dragostea de 
natură divină însă, este mai mult decât un semn al botezului cu Duhul Sfânt, este 
prezenţa naturii divine în om. Cu alte cuvinte, acela în care nu se manifestă darul 
spiritual al iubirii, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, deci nu are cum să fie în relaţie cu El 
prin intermediul Duhului Său. (1 Ioan 4; 8) Darurile carismatice nu trebuiesc căutate 
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pentru ele însele şi nici nu trebuie să facă marca exclusivă a unei anumite instituţii 
religioase de tip Evanghelist. Se crede, în mod cu totul eronat, că doar apartenenţa la 
Biserica instituţională Penticostală garantează, pentru individul credincios, accesul la 
darurile carismatice. Nu apartenenţa la Biserica instituţională Penticostală conferă 
darurile spirituale, ci apartenenţa personală la Dumnezeu garantează manifestarea 
puterii Duhului Sfânt.   

Este adevărat că, în continuarea mişcării pornite în 1906, de Wiliam Seamoore, în 
S.U.A., Penticostalismul acordă importanţa cuvenită darurilor carismatice. Cu toate 
acestea, accentul pe care acest tip de instituţii bisericeşti îl pune pe vorbitul în limbi sau 
glosolalie este dăunător, deoarece deturnează atenţia de la manifestarea altor daruri, 
cum ar fi prorocia, care au o funcţie mai importantă în vederea edificării spirituale a 
credincioşilor. (1 Corinteni 14: 39) Orice credincios Ortodox sau Romano-catolic sau 
Protestant, sau aparţinând oricărei confesiuni creştine, care este născut din Dumnezeu, 
are o relaţie cu El prin Duhul Sfânt şi este un receptor al darurilor spirituale iar în cazul 
când nu are Duhul lui Cristos, în realitate nu are o legătură personală cu El, prin urmare 
nu este al Lui. Vrem să fim ai Bisericii instituţionale, în care ne-am născut, sau dorim să 
fim ai lui Cristos, sau le intenţionăm pe amândouă? În cazul în care ultima variantă este 
cea valabilă, trebuie să ne punem întrebarea dacă suntem cu adevărat ai lui Cristos şi 
dacă Biserica instituţională, de care aparţinem, ne stimulează sau ne împiedică la 
aceasta? În mod necesar şi nu accidental sau excepţional, prezenţa puterii lui Dumnezeu 
în om generează efecte spirituale şi transformă fiinţa umană.  

Puterea Creştinismului stă în atotputernicia lui Dumnezeu şi nu în capacitatea 
armatelor omeneşti. Biserica celor Aleşi a existat şi există în virtutea hotărârii lui 
Dumnezeu. Nu are nevoie de nici o putere lumească de partea ei, nici state, nici o altă 
putere organizată, baza ei sunt credincioşii, care, în vremurile de persecuţie, au sfârşit 
câteodată în gura leilor sau ucişi de sabie. Ceea ce numeroşi împăraţi romani, cum ar fi 
de ex. Nero, Caligula sau Diocleţian, nu au reuşit să facă prin persecuţie, adică să 
afecteze puritatea credinţei celor ucişi, a reuşit un alt împărat roman, Constantin, care a 
atins acest scop, dând putere asupra lumii instituţiei Bisericii. Corupţia a lucrat mai 
profund decât forţa şi teroarea. În ideea de a apăra cauza lui Dumnezeu, Biserica, 
devenită o instituţie oficială, s-a folosit de puterea pusă de state la îndemâna ei, luptând 
cu aceia care nu credeau la fel ca şi ea. În tot acest timp, Biserica celor născuţi din Spirit 
a existat în interiorul instituţiei bisericeşti, dar nu de puţine ori, opresată sau reprimată 
de această instituţie. A existat, prin intermediul tuturor acelora care, având o legătură 
spirituală personală cu Dumnezeu, au fost născuţi din nou, adică din Duh nu din carne. 
Ei au constituit o comunitate spirituală invizibilă, ne recunoscută oficial, dar vie şi 
hotărâtă. 

Credinţa adevărată este un dar pe care Dumnezeu îl face omului prin aceea că El 
se revelează personal individului, într-o mare varietate de modalităţi şi în felul acesta 
se face cunoscut pe Sine, celui în cauză. Credinţa această nu este dobândită prin 
tradiţie sau prin educaţie. Credinţa aceasta nu este dată de oameni, ci direct de 
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Dumnezeu, tocmai pentru că nimeni nu poate veni din capul lui la El. Toţi membrii 
Bisericii celor înscrişi în Ceruri au o credinţă primită ca dar de la Dumnezeu.  

Despre caracterul istoric al existenţei lui Isus Cristos nu se mai îndoieşte nimeni, 
care a cercetat cu adevărat acest aspect. Cu toate acestea, probabil că dezvoltarea 
Creştinismului s-ar fi întrerupt undeva pe drum, dacă Isus Cristos nu ar fi continuat să 
se reveleze şi să insufle credinţă în El la nenumăraţi indivizi, din multitudinea de 
generaţii succesive. Ceea ce vreau să spun este că forţa Creştinismului stă în acele 
persoane, în care se manifestă în mod continuu Cristos, păstrându-şi astfel o prezenţă 
neîntreruptă între oameni, de-a lungul istoriei. Aceşti indivizi formează Biserica Sa şi 
prin ea, adică prin fiecare din ei în parte, Isus Cristos continuă să fie prezent de două 
mii de ani încoace, la fel ca la începutul primului mileniu al erei noastre. Revelaţia 
personală este decisivă pentru un Creştin şi trebuie pusă în contextul revelaţiei 
colective despre care relatează Biblia. Cristos, care locuieşte în oameni, este Cuvântul 
lui Dumnezeu întipărit în inimi. 

Biserica celor născuţi din nou depăşeşte barierele şi limitele confesiunilor 
creştine şi cu toate că există, în marea ei majoritate în interiorul acestora, ea este, din 
punct de vedere spiritual, deasupra lor. Biserica Spirituală Unică merge dincolo de 
orice bariere instituţionale, chiar cele ale Creştinismului, deoarece Isus Cristos nu are 
două Biserici sau mai multe, ci doar una. Această Biserică este ca şi atmosfera Terei, 
care nu ţine cont de graniţele teritoriale ale statelor, ci îşi urmează propria sa dinamică, 
independent de ele. 

Caracterul divin al Bisericii celor născuţi din Spirit 
Teza mea principală, expusă în această lucrare, este că adevărata Biserică a lui 

Dumnezeu este un organism divin şi nu o organizaţie divino-umană. Reprezentanţii 
Bisericilor instituţionale se amăgesc cu ideea că acestea sunt organizaţii divino-umane, 
cu toate că sunt doar construcţii pur umane. Această afirmaţie are foarte importante 
consecinţe practice, în primul rând, în legătură cu raportul dintre fiinţa umană şi 
Dumnezeu. În al doilea rând, pentru înţelegerea corectă a raportului dintre credincioşi. 
În al treilea rând, sunt vizate relaţiile dintre Creştinism şi celelalte religii ale lumii. 

În cadrul instituţiilor religioase creştine, cele două elemente, cel divin şi cel uman, 
se află într-un raport ciudat, în care umanul tinde să domine şi să controleze divinul. 
Elementul divin în instituţiile bisericeşti este dat numai de prezenţa, în cadrul ei, a 
membrilor Bisericii celor născuţi din Spirit. Această conexiune nu garantează caracterul 
divino-uman al instituţiilor bisericeşti deoarece este vorba de două entităţi diferite, ale 
căror caracteristici diferite le-am precizat în această lucrare. Una dintre ele este Biserica 
celor născuţi din Dumnezeu, care are un caracter divin şi cealaltă este reprezentată de 
orice instituţie, sau organizaţie de tip bisericesc, adică Bisericile corporatiste, care au un 
caracter uman. Cele două entităţi nu se absorb, sau nu se amestecă omogen între ele, ci 
se combină, în mod ne omogen şi temporar, păstrându-şi fiecare o identitate separată. 
Este adevărat că ele sunt uşor de confundat, dar nu şi de către aceia care au parcurs 
procesul naşterii din nou. Duhul Sfânt locuieşte numai în oameni şi nu în clădiri ne 
ocupate, prin urmare, în măsura în care într-o instituţie bisericească sunt prezenţi 
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oameni umpluţi de Duhul Sfânt, numai în acea măsură acolo se află şi elementul divin. 
Acest factor divin nu devine însă un element sau caracter propriu, un atribut, sau o 
caracteristică a respectivei instituţii, ci factorul divin devine o parte, un element 
component, esenţial şi definitoriu, al persoanei umane. Divinul nu se asociază, în mod 
organic, cu o instituţie, deoarece o astfel de instituţie nu este ea însăşi omogenă, din 
punct de vedere al intereselor care se manifestă, în conducerea ei. Factorul divin se 
asociază cu indivizii care sunt dispuşi să se lase conduşi de el, adică să se lase conduşi 
de Duhul şi nu de firea pământească. (Galateni 5: 16) Bineînţeles că reprezentanţii 
Bisericilor instituţionale vor susţine că instituţiile lor bisericeşti au fost conduse 
totdeauna de către oameni spirituali şi conduşi de Duhul Sfânt, dar faptele din istorie îi 
vor contrazice. A fost sclavia aprobată de Dumnezeu, sau Inchiziţia, sau Cruciada 
copiilor, sau pasivitatea în faţa regimului fascist, sau lipsa de rezistenţă spirituală a 
Bisericii instituţionale Ortodoxe, în faţa regimului comunist? Nenumăraţi preoţi 
ortodocşi, romano-catolici, sau greco-catolici au fost aruncaţi în închisorile comuniste 
unde au îndurat suferinţe şi batjocuri ne măsurate şi unde au dat dovadă de o forţă şi o 
rezistenţă spirituală, demne de cea mai înaltă admiraţie. Instituţia bisericească Ortodoxă 
însă, prin nenumăraţi reprezentanţi ai ei a avut momente în care a jucat un rol ne clar şi 
nu a reprezentat un adevărat bastion de apărare spirituală pentru credincioşi. A vrut 
Dumnezeu ca această din urmă corporaţie bisericească să constituie doar un decor 
pentru cultul personalităţii unui dictator care a înghiţit atâtea suflete?  

Eu sunt convins că în toate confesiunile creştine, de exemplu, în cadrul instituţiei 
bisericeşti Romano-catolice, a celei Ortodoxe, a instituţiilor bisericeşti Protestante şi 
Neoprotestante, etc., se află nenumăraţi membrii ai Bisericii celor Aleşi. Din păcate, 
sunt tot atât de convins că ei nu constituie majoritatea şi   influenţa lor nu este decât rare 
ori aceea care prevalează asupra activităţii instituţiilor bisericeşti respective. Această 
lucrare este o critică a sistemului instituţional creştin şi nu a indivizilor faţă de care nu 
pot exprima decât compasiune, deoarece cea mai mare parte din ei sunt victimele ne 
cunoaşterii şi ne experimentări esenţei credinţei creştine şi a greşitei îndrumări oferite 
de reprezentanţi ai Bisericilor instituţionale. Sistemul instituţional, acela care presupune 
exercitarea autorităţii spirituale, de către diverse corporaţii bisericeşti, în numele şi în 
locul lui Dumnezeu trebuie criticat, dar oamenii trebuie salvaţi şi îndrumaţi către o reală 
spiritualitate. De fapt critica sistemului corporatist religios ar ca scop tocmai eliberarea 
conştiinţelor umane de apăsarea şi întunericul în care Bisericile instituţionale sunt 
interesate să le menţină.  

Influenţa şi acţiunea membrilor Bisericii celor născuţi din Dumnezeu este decisivă 
în vieţile multor credincioşi, în mod individual şi nu asupra activităţii Bisericilor 
instituţionale ca şi organizaţii religoase. De exemplu, în Biserica instituţională 
Ortodoxă, cea Romano-catolică, sau cea Greco-catolică există călugări sau preoţi care 
au o înaltă spirtualitate, sunt născuţi din nou, au darurile şi roadele Duhului Sfânt şi 
marchează pe enoriaşii, cu care intră în contact. Acelaşi lucru este valabil în toate 
celelalte instituţii bisericeşti, în ceea ce îi priveşte pe pastori, presbiteri, diaconi, 
evanghelişti, etc. Nu toţi călugării şi preoţii au acest impact, ci numai aceia care sunt 
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născuţi din nou. Pe de altă parte, datorită sistemului instituţional Ortodox, aceşti oameni 
spirituali, mai înainte menţionaţi, nu sunt lăsaţi să promoveze ideea că toţi cei 
credincioşi trebuie să aibă aceeaşi alură ca şi ei, adică toţi enoriaşii lor trebuie să aspire 
la a fi născuţi din nou. „Laicii” vin la duhovnicii lor, profund impresionaţi de valoarea 
lor spirituală, dar nu le trece nici o clipă prin minte, că aceşti lideri sunt doar un 
exemplu care trebuie urmat, de fiecare credincios în parte şi chiar depăşit, deoarece ţinta 
este înălţimea plinătăţii staturii lui Cristos. Sistemul instituţional creştin şi 
obligativitatea dogmelor şi doctrinele imuabile se interpun între credincioşi şi le 
limitează comunicarea spirituală liberă. Ele sunt şi un element determinant al ipocriziei, 
deoarece credincioşii se feresc să spună ce gândesc, pentru a nu fi judecaţi şi 
marginalizaţi, sau excluşi.     

Biserica Spirituală Unică nu este o nouă denominaţiune creştină şi nici nu poate 
deveni. Nu este o organizaţie umană şi nici o organizaţie divino-umană, ci este o 
organizaţie pur divină. Ca organism, ea este pur divină din punctul de vedere al 
organizării şi funcţionarii ei. Structura ei este stabilită în totalitate de Dumnezeu, care 
determină locul şi darul fiecăruia în cadrul ei. (1 Corinteni 12: 28-30) Structura acestei 
Biserici, care este formată din apostoli, proroci, învăţători, cei care au darul minunilor, 
cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii în alte limbi şi tălmăcirii 
limbilor, sau cei care au darul deosebirii duhurilor, daruri precizate de apostolul Pavel, 
depinde de Duhul lui Dumnezeu şi nu are cum să fie considerată altfel decât o structură 
divină. Oamenii nu hotărăsc nimic în ceea ce priveşte stuctura sau componenţa 
adevăratei Bisericii a lui Dumnezeu. Ei nu îi aleg sau numesc pe apostoli, proroci, 
evanghelişti, învăţători, etc. Toate aceste funcţionalităţi sunt îndeplinite de oameni aleşi 
direct de Dumnezeu. Mai mult decât atât, Isus este acela care îi trimite pe ai Săi acolo 
unde aceştia trebuie să meargă, sau îi opreşte chiar să meargă într-un anumit loc. 
(Faptele Apostolilor 16: 9)         

Susţin acest lucru întrucât totul, în ceea ce priveşte aşezarea Bisericii celor înscrişi 
în Ceruri, este primit de sus, adică de la Tatăl luminilor. Iată deci, ce are origine divină, 
în această Biserică: modalitatea de mântuire a celor chemaţi, jertfa pe cruce a lui Isus 
Cristos; chemarea fiecărui membru, în parte, nimeni nu poate veni la Dumnezeu din 
capul lui, sau al ei; credinţa membrilor ei, credinţa este enumerată printre darurile 
Duhului Sfânt; dragostea lor, dragostea este turnată în inimile credincioşilor, prin Duhul 
Sfânt; darurile carismatice, acestea sunt revărsate de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt; 
identitatea membrilor adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, aceştia sunt cunoscuţi, în 
mod individual, de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii şi numele lor este trecut în 
cartea vieţii; Tot ce ţine de Biserica celor înscrişi în Ceruri vine direct de la Dumnezeu. 
Îi aleg oamenii, în adunările lor, prin votul lor, pe apostoli, pe proroci, pe cei care au 
darul minunilor, pe cei care au darul tămăduirilor sau pe învăţători? Nu, în nici un caz. 
Îi aleg sau îi numesc ei pe episcopi, pe preoţi sau pe pastori? Da, ei pot face astfel de 
alegeri sau numiri, dar aceasta nu înseamnă că cei aleşi sau numiţi sunt aleşi sau numiţi 
de Dumnezeu. Alegerile şi numirile în adevărata Biserică a lui Dumnezeu le face El şi 
cele care se fac în Bisericile corporatiste le fac oameni, şi acesta este unul din motivele 
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pentru care susţin că Biserica celor născuţi din Dumnezeu este o realitate divină şi nu 
divino-umană. Nu este divino-umană pentru că oamenii nu hotărăsc nimic în legătură cu 
ea. Fiecare membru al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu este trecut în cartea vieţii încă 
înainte de întemeierea lumii. (Efeseni 1: 4) Cu adevărat, nu există mântuire în afara 
Bisericii, dar în ceea ce priveşte Bisericile instituţionale, la sfârşitul istoriei, mântuirea 
va fi numai în afara lor. Până atunci însă, mântuirea celor născuţi din Dumnezeu este 
independentă de instituţiile bisericeşti, de care aceştia aparţin, câteodată chiar împotriva 
activităţii acestora. Nu există mântuire în afara Bisericii celor născuţi din Dumnezeu. 

 Nu are sens să fiu populist şi să afirm lucruri pe care oamenii vor să le audă, 
întrucât nu urmăresc nici un ţel şi nici un avantaj personal. Mă interesează doar 
adevărul şi cine nu este de acord cu ceea ce susţin, este dreptul lui sau al ei, dar trebuie 
să mă combată cu argumente bazate pe Biblie. Cine nu are Duhul lui Cristos nu este al 
Lui şi nu poate compensa această lipsă nici dacă rudele sale, după moartea sa, ar face 
parastase în fiecare zi, timp de o sută de ani şi ar împărţi toată averea rămasă în urma lui 
sau al ei, la săraci. În cel mai fericit caz, ar putea să îmbogăţească material pe unii 
reprezentanţi ai Bisericilor corporatiste, dar cel decedat ar rămâne sărac spiritual, aşa 
cum a fost şi în viaţă. Nici membrii confesiunilor Neoprotestante, care nu au fost 
născuţi din nou, nu vor avea alt parcurs, decât cel descris mai sus, adică de separare 
veşnică de Dumnezeu, cu toate că aceştia îşi bazează speranţele pe faptul că au fost 
botezaţi în apă la maturitate şi că au făcut destule fapte bune în viaţa lor. Aceasta în 
seamnă că nimeni nu poate fi mântuit prin fapte. (Romani 3: 26-27) Este adevărat că 
apostolul Pavel s-a referit în textul din Romani la faptele recomandate de Legea iudaică, 
dar logica rămăne aceeaşi şi dacă ea se extinde şi la faptele considerate „bune” de către 
cultura civilizaţiilor în care trăim.   

A îi ajuta pe săraci este o faptă bună, dar înseamnă acest lucru întotdeauna că îi şi 
iubim? O să mi se răspundă că merg prea departe şi că nimeni nu poate sonda adîncurile 
minţii şi psihologiei umane şi că aceasta nu este o ştiinţă exactă. Este adevărat, că 
numai Dumnezeu poate judeca motivele oamenilor, dar în general, acestea nu sunt 
niciodată pure. Sunt întotdeauna mai multe motive care concurează la îndeplinirea unei 
acţiuni sau care contribuie la hotărârea asupra unei inacţiuni. A fi generos este dovada 
unui caracter bun, dar orice om generos are şi momente de egoism şi chiar răutate. 
Orice fiinţă umană, oricât de generoasă, are în vedere şi interesul său atunci când 
săvârşeşte generozitatea sa. Cu toate acestea, dragostea de natură divină presupune 
„lepădare de sine,” adică sacrificiu de sine. Aceasta este învăţătura lui Isus Cristos şi aşa 
ceva se poate realiza numai atunci când suntem conduşi de natura Sa spirituală, atunci 
când suntem născuţi din nou. Îmi dau seama că, în urechile multora, cele afirmate mai 
înainte par a fi curată nebunie şi pentru natura umană ne renăscută spiritual, chiar şi este 
o nebunie sau utopie. După cum spunea apostolul Pavel: „...Dar noi propovăduim pe 
Cristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire şi pentru Neamuri o 
nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 1: 23-24) „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că 
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trebuiesc judecate duhovniceşte.” (1 Corinteni 2: 14) Sper că cititorul va înţelege de ce 
insist atât de mult asupra naşterii din nou, adică va realiza că învăţătura Creştinismului 
nici măcar nu poate fi înţeleasă corect, decât de către aceia care au fost schimbaţi în 
însăşi natura lor, adică au fost născuţi din Duh, pentru ceilalţi această învăţătură rămâne 
o absurditate sau, în cel mai bun caz, o teorie fără efecte practice, un ideal ne realizabil. 
Acesta este Creştinismul, în esenţa sa, şi nu „îmbrăcămintea spirituală,” făcută la 
comandă, care să se potrivească cu gusturile fiecăruia, şi pe care ne-o oferă „croitorii 
spirituali,” angajaţi sau recompensaţi cu bani sau alte avantaje de către Bisericile 
instituţionale. Pentru cei chemaţi învăţătura creştină este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu.          

 Faptele bune, care nu sunt izvorăte din conştiinţa unei persoane, care a fost 
născută din Duh, nu din carne, nu sunt eficiente pentru mântuirea acelui individ, întrucât 
numai copii lui Dumnezeu, adică cei născuţi din El, vor vedea Împărăţia Cerurilor. Nici 
vorbitul cu uşurinţă, în limbi neînţelese, dacă este o manifestare singulară şi nu este 
semnul unei schimbări profunde a caracterului unei persoane, devenită în urma naşterii 
din Duh, o făptură nouă, nu duce la mântuire. Cine poate atunci să fie mântuit? Toţi 
aceia ale căror nume au fost înscrise în cartea vieţii de la întemeierea lumii. Aceştia sunt 
oamenii născuţi din Dumnezeu, adică născuţi din nou, înscrişi în Ceruri, sunt cei Aleşi, 
adică membrii Bisericii Spirituale Unice.       

„Nu vă înşelaţi prea iubiţii mei fraţi: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit 
este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici 
umbră de mutare.” [(Iacov 1: 16-17);  ref. 81 în Biblia Ortodoxă] 

  Structura funcţională a Bisericii celor născuţi din nou este aproape identică cu 
enumerarea darurilor Duhului Sfânt, care se face în acelaşi capitol. La darurile din 
versetele 4-10 se adaugă darul deosebirii duhurilor, singurul pe care nu îl regăsim în 
versetele 28-30, unde ne este prezentată structura Bisericii, probabil o omisiune 
neintenţionată. Prin urmare, structura Bisericii este întru totul dependentă de Duhul 
Sfânt, acela prin care se realizează şi renaşterea spirituală a individului uman. 

„Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, 
cum voieşte.”  [(1 Corinteni 12: 11); ref. 82 în Biblia Ortodoxă] 

 Cât despre înfiinţarea Bisericii Spirituale Unice, aceasta nu stă în puterea nici 
unui om şi, desigur, nu există desfiinţare. Nici un Sinod Bisericesc nu s-a adunat să 
decreteze înfiinţarea acestei Biserici şi nici nu era nevoie. Rădăcinile ei se regăsesc o 
dată cu atragerea primului ucenic şi, pentru un timp, ucenicii au fost primii chemaţi, ca 
să devină membrii ei. Câtă vreme Isus Cristos a fost pe pământ, el a ocrotit personal 
acest nucleu devenit ulterior Biserica Sa, dar după înălţare, a trimis Mângâietorul 
promis pentru a face, de asemenea personal, acest lucru. (Ioan 14: 25-26) Între Înălţare 
şi Ziua Cincizecimii, Isus a continuat să păzească pe ucenicii Săi. Odată cu Pogorârea 
Duhului Sfânt, toţi cei care au fost părtaşi la acest eveniment şi au primit Duhul Sfânt, 
au pornit pe drumul renaşterii lor spirituale şi astfel, pentru ei s-a deschis calea de a 
deveni parte în adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi după ei au urmat mulţi alţii. 
(Faptele Apostolilor 2: 37-38)  
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În această fază timpurie, Biserica nu era împărţită în confesiuni creştine şi nu era 
o instituţie publică sau mai multe. Se poate pune întrebarea dacă ucenicii au fost născuţi 
din nou, în timpul misiunii lui Isus pe pământ, de vreme ce, de multe ori, nu L-au 
înţeles şi după ce a fost arestat, L-au părăsit? Nu au fost ei convinşi de divinitatea lui 
Cristos numai după ce El a înviat din morţi? Când Petru a susţinut că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu, El i-a răspuns că nu carnea şi sângele i-a făcut această descoperire. Ucenicii 
lui Isus au avut un statut special şi faptul că, în aparenţă, l-au părăsit, nu trebuie 
interpretat prin aceea că şi-au pierdut credinţa în El. Moartea Lui nu putea şterge 
minunile pe care El le-a făcut în mijlocul lor. S-au ascuns pentru a nu fi exterminaţi de 
autorităţile romane şi pentru a putea duce mai departe mesajul Său. Dovada acestui fapt 
este că învierea lui Isus i-a găsit pe toţi strânşi în acelaşi loc. (Luca 24: 31-35) 

Pe de altă parte, adevărata naştere din nou nu s-a întâmplat nici măcar pentru 
ucenicii Săi, decât atunci când au primit Duhul Sfânt, care i-a călăuzit în tot adevărul. 
Cu alte cuvinte, prezenţa Duhului Sfânt, în interiorul fiinţei umane, este o experienţă 
personală tot atât de vie ca şi cea în care Cristos, despre care relatează evangheliile, ar fi 
prezent, personal, într-un anumit loc. De fapt, Isus chiar şi este prezent, la fel ca acum 
2000 de ani, în persoana care îl primeşte. Numai o credinţă care vine din interior, dintr-
o experienţă spirituală personală, ne poate duce la a îl cunoaşte şi înţelege pe 
Dumnezeu.  Ucenicii nu l-au înţeles cu adevărat pe Isus, până în momentul când Duhul 
Sfânt nu a intrat în fiinţele lor, şi până când El nu a început să le vorbească, din 
interiorul lor. O dovadă pentru aceasta fiind chiar faptul că, atunci când li s-a arătat 
după înviere, “ei credeau că văd un duh,” deci nu au înţeles că El va învia într-un trup 
asemănător cu cel în care a existat, înainte de a fi răstignit. (Luca 36: 41)  

Referirea la câteva texte Biblice ne va convinge poate, pe mine m-a convins, 
despre faptul că întreaga organizare şi conducere a adevăratei Biserici a lui Dumnezeu 
este în măna Lui. În evanghelia după Matei, capitolul 10 cu versetul 5, ni se spune că 
Isus este Cel care i-a trimis pe cei 12, după ce le-a dat instrucţiunile cuvenite. În Matei 
16: 18 Isus spune că El este Acela care va zidi Biserica Sa. Domnul a mai rânduit alţi 
şaptezeci de ucenici şi i-a trimis, doi câte doi, înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate 
locurile, pe unde avea să treacă El. (Luca 10: 1) 

“În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: 
<<Anania!>> <<Iat ă-mă Doamne, >> a răspuns el. Şi Domnul i-a zis: <<Scoală-te, 
du-te pe uliţa care se cheamă <Dreaptă, > şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un 
om din Tars. Căci iată, el se roagă;...>>” [(Faptele Apostolilor 9: 10-11); ref. 83 în Biblia 
Ortodoxă] 

“Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a 
dat voie. Au trecut atunci prin Misia, şi s-au pogorât la Troa.” [(Faptele Apostolilor 16: 
8-9); ref. 84 în Biblia Ortodoxă] 

“El este Capul trupului, al Bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei 
morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” [(Coloseni 1: 18); ref. 85 în Biblia 
Ortodoxă] 
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Cei care au o misiune, în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, aşa cum am precizat 
deja, au primit-o direct de la Isus Cristos şi nu trebuiesc confundaţi cu funcţionarii 
bisericeşti, care şi-au primit slujbele lor de la Bisericile instituţionale, pe care le 
deservesc. El este Capul la care fiecare credincios trebuie să ajungă prin fidelitatea faţă 
de adevăr şi numai prin dragostea spirituală. (Efeseni 4: 15) 

“Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin cea ce dă fiecare 
încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se 
zideşte în dragoste.” [(Efeseni 4: 16); ref. 86 în Biblia Ortodoxă] 

Toată organizarea Bisericii celor înscrişi în Ceruri vine direct de la Cap. Nu vine 
de la instituţiile bisericeşti, de la sinoade, de la forurile de conducere ale diverselor 
organizaţii cu caracter creştin. Cei enumeraţi, în ultimul enunţ, sunt nişte intermediari 
care iau deciziile lor, de obicei, prin votul celor prezenţi. În ce măsură Capul Bisericii 
ghidează majoritatea celor care votează, sau care sunt motivele care prevalează în luarea 
deciziilor, sunt probleme care trebuiesc analizate de la caz la caz. În orice caz, sunt 
destui aceia care se amestecă în procesul de mântuire al altora, îndeplinindu-şi astfel 
propriile obiective. Apostolul Pavel îi avertizează pe credincioşi de pericolul pe care 
aceşti oameni îl reprezintă. 

“Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o 
smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat 
de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti şi nu se ţine strâns de Capul, 
din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi 
primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă 
de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi 
la porunci ca acestea: <<Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru! >> Toate aceste 
lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături 
omeneşti, au în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie 
şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de nici un preţ împotriva gâdilării firii p ământeşti.” 
[(Coloseni 2: 18-23); ref. 87 în Biblia Ortodoxă] 

În alt loc, apostolul Pavel a spus că se poartă aspru cu trupul său, cu toate că, în 
textul citat mai sus, se pare că pledează pentru o anumită îngăduinţă. 

“Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum nu aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar 
nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, că 
nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.”  [(1 Corinteni 9: 
26-27); ref. 88 în Biblia Ortodoxă] 

Până la urmă, purtarea cu asprime cu trupul este o necesitate, în caz contrar există 
riscul de a fi lepădat, după cum afirmă apostolul Pavel. Nu există nici o contradicţie 
între cele două texte de mai sus. De fapt, în ele, Pavel descoperă foarte bine mecanismul 
instituţiilor bisericeşti, care prin funcţionarii lor stabilesc tot felul de reguli, în fond, fără 
nici o însemnătate din punctul de vedere al mântuirii, dar care au ca finalitate dominaţia 
asupra membrilor lor. Unde există reguli, este nevoie de cineva care să supravegheze 
aplicarea lor, deci regulamentele sunt baza exercitării autorităţii. Unde există reguli 
multe, acolo este de lucru şi pentru cei care pot judeca şi aplica sancţiuni, în cazul 
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încălcării lor. Regulile stabilite de oameni asigură funcţionarea corporaţiilor bisericeşti 
şi dă de lucru celor care le conduc. Care este pericolul? Acela ca unii credincioşi să 
ajungă să considere cap al Bisericii alte autorităţi decât pe Isus Cristos şi în felul acesta, 
fie să se îndepărteze, sau să nu realizeze nevoia de a primi creşterea cuvenită, care vine 
de la Capul Bisericii. Este, de fapt, exact ceea ce se întâmplă în instituţiile bisericeşti, 
unde sunt destui care doresc să stabilească reguli despre felul cum trebuie să se poarte, 
să se îmbrace sau să mănânce credincioşii. Dacă nu ajung să impună reguli, cel puţin îi 
otrăvesc pe cei din jur cu observaţiile lor. Orice alt cap al Bisericii, fie patriarh, papă, 
preşedinte de cult, etc., nu este decât conducătorul unei organizaţii religioase creştine, 
deoarece Singurul Cap al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu este Isus Cristos. Este 
adevărat că acei credincioşi creştini, care nu sunt renăscuţi spiritual, preferă să fie 
conduşi de oameni, nu de Dumnezeu. Se repetă, în felul acesta, istoria care este 
prezentată în cartea 1 Samuel. 

“Domnul a zis lui Samuel: << Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci 
nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se 
poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de 
astăzi; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei.>>” [(1 Samuel 8: 7-8); ref. 89 în Biblia 
Ortodoxă] 

Oamenii, ne renăscuţi spiritual se înţeleg unii pe alţii şi sunt dispuşi la 
compromisuri. Îşi tolerează unii altora ne împlinirile şi standardul spiritual scăzut şi 
preferă să trăiască într-un mediu spiritual „căldicel,” decât să răspundă exigenţelor lui 
Dumnezeu. Pe de altă parte, cei în care locuieşte Cristos nu îşi găsesc locul decât alături 
de El. Din experienţa apostolului Pavel rezultă, că el nu s-a ghidat deloc după oameni, 
chiar atunci când aceştia erau apostoli, care au fost în prezenţa lui Isus. 

“Dar când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a 
chemat prin harul Său. – a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L 
vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe nici un om, nici nu m-am suit la 
Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am 
întors din nou în Damasc. După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu 
Chifa, şi am rămas la el cincisprezece zile. Dar n-am văzut pe nici un altul dintre 
apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului... După patrusprezece ani, m-am suit din nou 
la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. M-am suit, în urma 
unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o propovăduiesc eu între 
Neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în 
zadar.” [(Galateni 1: 15-19; 2: 1-2); ref. 90 în Biblia Ortodoxă] 

Toţi membrii Bisericii celor Aleşi sunt puşi deoparte din pântecele maicilor lor de 
către Dumnezeu. (Efeseni 1: 4) Prin urmare, toţi aceştia sunt conduşi direct de 
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, la fel cum a fost şi Pavel. Se poate remarca că Pavel s-a 
dus la Ierusalim după paisprezece ani, numai în urma unei descoperiri. În fond, ca în 
multe alte ocazii, scrierile lui au şi o latură retorică, adică este puţin probabil ca el să îşi 
fi pus problema dacă nu cumva aleargă în zadar, tocmai după patrusprezece ani de la 
momentul când a început misiunea sa. Ar fi putut greşi el în toţi aceşti ani fără să ştie? 
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Pavel a avut încredere în alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el şi nu mă 
îndoiesc că aceeaşi încredere îi animă pe toţi membrii Bisericii celor înscrişi în Ceruri. 

Sunt şi păreri care susţin că Biserica s-a născut o dată cu învierea lui Isus şi cu 
atribuirea diverselor misiuni către discipoli, deci înainte de ziua Cincizecimii. Cei 
unsprezece ucenici, adunaţi pe un munte în Galilea, au primit misiunea, din partea lui 
Isus, să facă discipoli din toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt şi să îi înveţe tot cea ce au auzit de la divinul Învăţător. (Matei 28: 19-20) 
Deasemenea, în Luca 24: 47, cei unsprezece apostoli sunt îndrumaţi de a proclama, în 
numele lui Isus, pocăinţa şi iertarea păcatelor, adresându-se tuturor naţiunilor. În N.T., 
dezvoltarea „mişcării lui Isus” în ceea ce a devenit Biserica Lui este atribuită Duhului 
Sfânt şi toţi scriitorii textelor respective sunt de acord cu acest lucru. Duhul Sfânt a fost 
şi este la lucru în activitatea Bisericii.  

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este condusă de Cristos prin Duhul Sfânt, care 
este, de fapt, Duhul lui Cristos şi Duhul Tatălui, în egală măsură. Nu are cum să nu fie 
Duhul Tatălui şi al Fiului, în egală măsură, de vreme ce Tatăl şi Fiul sunt unul şi acelaşi 
Dumnezeu, adică sunt una. Creştinismul este o religie monoteistă nu politeistă, chiar 
dacă susţinem existenţa unui Dumnezeu Trinitar. Orice idee de subordonare sau de 
ierarhie, în interiorul Trinităţii divine, ne îndepărtează de principiul unui Dumnezeu 
unic. Pe de altă parte, recunoaşterea primordialităţii Tatălui, doar din punctul de vedere 
temporal, adică recunoaşterea Sa ca pe o realitate fără început şi fără sfârşit, şi 
recunoaşterea faptului că Tatăl s-a întipărit în Fiul, adică în materie, la un moment dat, 
deci că Fiul are un început, se situează în acord cu principiile prezentate de Biblie. Este 
însă imposibil de conceput un singur moment, în care Tatăl să fi existat fără Duhul Său, 
adică Duhul Sfânt, fără să recunoaştem, în felul acesta, că a existat un moment în care 
Tatăl nu a fost o realitate spirituală conştientă de sine. Dacă susţinem că Dumnezeu 
Tatăl este numai Duh, adică numai Spirit, aceasta înseamnă să spunem că Duhul Sfânt 
este Duhul unui Duh, ceea ce pare a fi un pleonasm. Nu este locul şi momentul pentru a 
dezvolta acest subiect, dar este momentul pentru a susţine încă o dată că reprezentanţii 
Bisericilor corporatiste, care cred că ştiu ceva, încă nu au cunoscut cum trebuie să 
cunoască.      

În concordanţă cu evanghelia după Ioan, Isus Cristos înviat, a apărut ucenicilor săi 
în seara de Paşti, când a suflat asupra lor şi le-a spus: „Luaţi Duh Sfânt.” (Ioan 20: 22) 
În felul acesta a început împlinirea promisiunilor lui Isus în legătură cu venirea Duhului 
Sfânt. (Ioan 14: 16-17) Cuvântul “Paraclete” se referă la un ajutor, la cineva care oferă 
consolare, la un apărător sau la un avocat al apărării. În evanghelia după Ioan, la 
capitolul 14: 16-17, Isus vorbeşte despre Duhul adevărului ca despre un Mângâietor şi, 
prin aceasta, confirmă că Duhul Sfânt îl înlocuieşte pe Isus şi continuă activitatea sa 
după moartea şi învierea sa. O sarcină importantă a Mângâietorului este aceea de a îi 
învăţa pe credincioşi toate lucrurile şi de a le aminti tot ceea ce a spus Isus, când era pe 
pământ. (Ioan 14: 26). De asemenea, o altă funcţie a Mângâietorului este aceea de a 
dovedi lumea în eroare în ceea ce priveşte păcatul, dreptatea şi judecata. (Ioan 16: 8). 
Duhul Sfânt va descoperi, de asemenea, lucrurile care urmează să se întâmple. (Ioan 16: 
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13-14). Continuarea misiunii lui Isus pe pământ a fost posibilă tocmai prin activitatea 
Duhului Sfânt. În Faptele apostolilor, Duhul Sfânt este o Persoană importantă în istoria 
salvării. El este acela care a inspirat-o pe Elisabeta, Maria, Simeon şi Ana şi a participat 
la conceperea lui Isus Cristos ca fiinţă umană. (Luca 1: 35) În timpul misiunii sale pe 
pământ, Isus a fost singurul purtător al Duhului Sfânt. Încă de la începutul misiunii sale, 
Isus subliniază importanţa misiunii Duhului Sfânt. (Luca 4: 18) În toată perioada în care 
a activat pe pământ, Isus a manifestat darurile Duhului Sfânt, de exemplu, darul de 
vindecare, de a face minuni, de prorocie sau darul deosebirii duhurilor. 

În conformitate cu Faptele Apostolilor, 1: 6-11, înainte de înălţarea sa la Ceruri, 
Isus a promis ucenicilor săi putere, atunci când Duhul Sfânt va veni asupra lor; în 
această bază, ei urmau să fie martorii lui Isus în Ierusalim, în toată lumea şi Samaria şi 
până la marginile pământului. (Faptele Apostolilor 1: 8). Extraordinara răspândire a 
Creştinismului s-a produs şi datorită nenumăratelor miracole pe care credincioşii 
creştini le-au săvârşit prin puterea Duhului Sfânt. Cu ocazia zilei Cincizecimii, adică la 
Rusalii, discipolii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. (Faptele Apostolilor 2: 4)  

Isus Cristos face şi în zilele noastre minuni, vindecă pe bolnavi şi are grijă de toţi 
aceia care sunt ai săi, adică de toţi aceia care i-au fost încredinţaţi de Tatăl Ceresc, cu 
scopul de a fi salvaţi. (Ioan 6: 39) Puterea Duhului Sfânt face posibil, pentru discipolii 
lui Isus, să înfăptuiască aceleaşi miracole pe care le-a înfăptuit şi El. (Ioan 14: 12) 
Duhul Sfânt este fundaţia şi structura Bisericii Spirituale Unice şi întreaga activitate a 
acesteia este bazată pe activitatea Lui. 

Cu toate că momentul în care se poate vorbi de Biserică este discutat în literatura 
de specialitate, totuşi indiferent când îl plasăm, în mod concret, cel mai important este 
să vedem Biserica ca pe o clădire care s-a zidit treptat, printr-un proces în timp, la 
temelia căreia stă Cristos. Biserica a fost cunoscută de Dumnezeu de la întemeierea 
lumii şi înainte ca să existe oamenii pe pământ, Biserica exista în proiectul Lui. Biserica 
Spirituală Unică este mai veche decât lumea noastră şi va dăinui mai mult decât ea, va 
dăinui veşnic. După moartea Sa, Isus s-a arătat discipolilor Săi. El s-a arătat femeilor 
care s-au dus la mormânt. (Matei 28: 9-10) S-a arătat celor 11 ucenici. (Matei 28: 16-
20); celor doi ucenici pe drumul către Emaus (Luca 24: 13-35); Mariei Magdalena (Ioan 
20: 11-18); discipolilor (Ioan 20: 19-23); discipolilor şi lui Toma (Ioan 20: 24-29); celor 
şapte discipoli care pescuiau în Galilea (Ioan 21. 1-23); ucenicilor adunaţi în Ierusalim. 
(Faptele Apostolilor 1: 3-11) Cu ocazia arestării lui Isus, toţi discipolii Săi au fugit şi 
Petru a negat că îl cunoştea pe Isus. (Marcu 14: 50; 66-72) 

Ceva s-a întâmplat, un lucru suficient de important care să îi facă pe cei care erau 
speriaţi de moarte, să dobândească, din nou curaj şi să îl proclame, cu toată tăria, pe 
Isus. Acest ceva este învierea din morţi a lui Cristos. Ce altceva putea explica 
determinarea cu care ucenicii lui au continuat opera lui Isus după moartea lui, în ciuda 
persecuţiilor şi a morţii violente a mentorului lor? Ce altceva poate explica renunţarea, 
dintr-o dată, la frică şi abordarea cu îndrăzneală a misiunii de propovăduire, a veştii 
bune a evangheliei? Dacă Isus nu ar fi înviat, toată propovăduirea lui ar fi fost pusă sub 
semnul întrebării de ucenicii lui, întrucât El a dat de înţeles că deţine secretul vieţii 
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veşnice. Cine credea în El urma să nu mai moară niciodată, după spusele Lui.  (Ioan 5: 
24; 6: 39-40; 11: 24) Cred că şi acesta este un argument foarte solid în sprijinul învierii 
lui Isus. Atâta vreme cât El a propovăduit viaţa veşnică şi învierea din morţi, ar fi fost 
greu de acceptat, în continuare, pentru ucenici învăţăturile Sale, dacă Isus ar fi murit şi 
nu ar fi înviat. El a propovăduit, de asemenea, chiar învierea Sa şi dacă prorocia aceasta 
nu s-ar fi împlinit, ar fi pus în discuţie întreaga lui învăţătură. Ucenicii nu ar fi avut nici 
o bază pentru a continua misiunea lor. Cu toate acestea, cea mai puternică dovadă a 
învierii lui Isus Cristos este faptul că El trăieşte în continuare în noi. 

Despre predestinare şi înscrierea în cartea vieţii  
Este înscrierea în cartea vieţii doar o posibilitate către mântuire sau reprezintă 

garanţia mântuirii? Cu alte cuvinte, dacă o persoană este înscrisă în cartea vieţii, 
echivalează lucrul acesta cu siguranţa mântuirii? Ca să folosesc o comparaţie, este ca şi 
cum o persoană ar fi înscrisă la un concurs, să zicem de alergare, în care mai mulţi sunt 
înscrişi dar numai trei ajung pe primele locuri. Este înscrierea în cartea vieţii o garanţie 
a mântuirii, sau ea asigură un loc de candidat pentru mântuire, dar nu în mod necesar de 
câştigător al premiului? Există argumente solide şi pentru o variantă şi pentru cealaltă şi 
în final alegerea unei variante este o problemă de opţiune şi de raportare la întregul 
spirit al Bibliei. Pentru prima opţiune avem textul în care Apostolul Pavel ne spune că 
aleargă fără siguranţa că a şi dobândit premiul, deci premiul nu era obţinut înainte de a 
începe cursa, deci alergarea trebuie, în mod obligatoriu, parcursă şi numai la sfârşit se 
stabilesc premiile. Un contra argument ar fi faptul că Dumnezeu cunoaşte dinainte pe 
cei care vor sfârşi cursa şi datorită acestui motiv nu ar fi avut rost să îi înscrie în cursă 
pe cei despre care ştia că nu vor reuşi, cu atât mai mult cu cât, cei aflaţi pe drumul 
mântuirii, sunt îndreptăţiţi prin sângele lui Isus Cristos, deci nu datorită meritelor lor. 
Un alt contra argument este faptul că toţi cei înscrişi în cartea vieţii au fost încredinţaţi 
lui Isus Cristos de către Tatăl Ceresc, în vederea mântuirii lor. Toată activitatea lui Isus 
este îndreptată în vederea salvării acestor persoane şi aceasta este şi voia Tatălui Ceresc. 
Cristos nu eşuează în ceea ce face, cu toate acestea, fiinţa umană îşi păstrează libertatea 
de a alege. 

În a doua variantă, în care înscrierea echivalează cu reuşita, lucrul acesta ar 
însemna că Dumnezeu, în preştiinţa Lui, ştie de la început cine va reuşi în cursa 
mântuirii şi îi înscrie în cartea vieţii numai pe aceia, despre care ştie că vor atinge 
obiectivul. În cazul acesta, candidaţii sunt aceiaşi cu câştigătorii. Dumnezeu nu face o 
apreciere prealabilă în legătură cu cine are şanse şi cine nu are şanse să câştige premiul 
mântuirii, deoarece El i-a trecut în carte numai pe aceia, pe care ştia de la început că vor 
reuşi. Diferenţa dintre cele două variante este aceea că în prima, Dumnezeu face o 
preselecţie între oamenii de pe pământ şi îi înscrie la concurs pe toţi aceia care au o 
şansă, dar nu toţi reuşesc. În a doua opţiune Dumnezeu ştie cu siguranţă pe cei mântuiţi 
şi cunoaşte, de asemenea, cu siguranţă, că nimic nu se va întâmpla care să determine 
eşecul lor. 

Prima variantă este un proces în două trepte şi presupune că nu toţi oamenii de pe 
pământ sunt înscrişi în cartea vieţii, ci numai aceia despre care Dumnezeu ştie că vor 
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accepta mântuirea. Cu toate acestea, mântuirea lor nu este garantată, ei sunt doar 
candidaţi şi este posibil ca unii să nu ajungă la ţintă. Isus Cristos va face tot posibilul 
pentru aceste persoane şi a şi făcut, întrucât a murit pentru ei pe cruce. În ciuda 
eforturilor Sale, unii dintre candidaţii la mântuire nu vor fi printre cei care vor reuşi, 
deoarece liberul arbitru al fiecăruia este determinant. Cel care hotărăşte, în final, 
destinul său veşnic este individul, care dispune de libertatea de alegere şi acesta poate, 
prin respingerea sa personală, să refuze mântuirea care i se oferă. Persoana respectivă a 
fost un candidat pentru că, pentru un anumit timp a fost în legătură cu Isus, dar a 
renunţat la acest drum. A fost scris în cartea vieţii pentru că şi-a exprimat un interes în 
credinţa creştină, dar, în final, această legătură nu s-a fructificat şi persoana a fost 
ştearsă din cartea vieţii. Un argument pentru această variantă este acela, că există 
posibilitatea ca o persoană să vină la Cristos din proprie iniţiativă, caz în care El 
promite, că acel individ  nu va fi alungat afară (Ioan 6: 37) Aceasta înseamnă că vor 
veni la mântuire şi persoane care nu sunt trecute în cartea vieţii, cum sunt cele din cazul 
de faţă, pentru că dacă acest exemplu s-ar referi tot la cei înregistraţi în cartea vieţii, nici 
nu s-ar pune problema ca o astfel de persoană să fie alungată afară.  

Pe de altă parte, Isus ne spune că nimeni nu poate veni la El, dacă nu este atras de 
Tatăl (Ioan 6: 44). El enunţă un principiu, care sună cam aşa: În ipoteza că vine cineva 
din proprie iniţiativă la Isus, cu toate că persoana respectivă nu era trecută în cartea 
vieţii, aceasta nu va fi alungată. Totuşi, acesta rămâne un principiu teoretic, deoarece, în 
practică, nimeni nu poate veni la Isus decât prin atracţia exercitată de Tatăl Ceresc. Cei 
care vin la instituţiile bisericeşti nu vin, în mod necesar, la Cristos. De ce a mai enunţat 
Isus o axiomă, care oricum nu are aplicabilitate practică? Tocmai pentru a stabili clar că 
trecerea unor candidaţi în cartea vieţii nu este un act arbitrar din partea lui Dumnezeu. 
Dacă pe lângă cei trecuţi în această carte vor mai fi alţii, care nu sunt trecuţi, dar vor 
vrea să vină la Dumnezeu, aceştia nu vor fi alungaţi. Numai că, în practică, cei care vin 
la mântuire din iniţiativa lor, nu ajung la mântuire, pentru că sunt deturnaţi de instituţiile 
bisericeşti în direcţia dorită de ele. Aceştia sunt transformaţi în masa de manevră a 
acestor Biserici corporatiste şi rămân ataşaţi de ele nu de Isus Cristos. Ei devin buni 
Ortodocşi, buni Romano-catolici sau Greco-catolici, buni şi fideli Penticostali, sau 
ataşaţi cu toată inima de instituţia bisericească Baptistă sau alte corporaţii bisericeşti, 
dar ne născuţi din nou şi fără să facă parte din Biserica celor Aleşi. În practică, este 
evident că sunt multe persoane care sunt mai ataşate de Biserica confesională, la care 
sunt membri şi de tradiţiile şi învăţăturile acesteia, decât de Persoana lui Isus Cristos. 

În a doua variantă, Dumnezeu îi ştie pe câştigători de la început şi din acest motiv 
îi trece, numai pe ei, în cartea vieţii. Aceştia au parcurs deja, în planul Său, drumul 
mântuirii. Teoretic, ar putea să fie şterşi din această carte dar, practic, nu vor fi, 
deoarece Dumnezeu i-a trecut în ea numai pe aceia despre care ştie cu siguranţă că vor 
fi salvaţi. Un argument împotriva acestei variante sunt anumite texte ale Bibliei, care 
dau impresia că există posibilitatea ca anumite persoane să fie şterse din cartea vieţii 
(Apocalipsa 3: 5) Dacă în aceasta au fost trecuţi numai aceia despre care Dumnezeu ştia 
că vor fi mântuiţi, de ce se mai vorbeşte despre această posibilitate? Deoarece liberul 
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arbitru al omului rămâne şi aceasta dă posibilitatea fiecăruia de a îşi hotărî propriul 
traseu. N.T. nu ne spune că anumite persoane vor fi şterse din cartea vieţii, cu siguranţă, 
ci doar că ar putea fi şterse. Cristos nu poate greşi în misiunea Sa de a salva oamenii. 
Dumnezeu i-a trecut în cartea vieţii numai pe aceia care îşi doresc mântuirea, care au 
sperat încă dinainte în Cristos şi nu au cum greşi ca să o piardă pentru că ei sunt 
mântuiţi, nu prin meritele lor, ci prin meritele lui Isus. Ar putea, în mod teoretic, renunţa 
voluntar la mântuire dacă, dintr-un anumit motiv ar hotărî să facă acest lucru. Cu toate 
că există această posibilitate, în cartea vieţii sunt trecuţi numai aceia care nu vor renunţa 
la mântuire, pentru nici un motiv. Satana va încerca să îi înşele chiar şi pe cei Aleşi, dar 
oare va reuşi? După părerea mea, nu va reuşi să înşele pe aceia care sunt ai lui Cristos, 
pentru că nimic nu îi poate despărţi de dragostea Lui. (Romani 8: 38-39) 

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci 
pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea 
chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe 
aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a 
şi socotit neprihăniţi; iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.”  
[(Romani 8: 28-30); ref. 91 în Biblia Ortodoxă] 

 În a treia variantă, toţi oamenii sunt înscrişi în cartea vieţii o dată cu naşterea lor, 
dar, în final, rămân înscrise numai numele celor care sunt aleşi. Toate celelalte nume 
sunt şterse din cartea vieţii. Toată omenirea porneşte de la aceeaşi linie de start şi 
fiecare găseşte în Isus Cristos tot ceea ce are nevoie pentru salvarea sa. Nimeni nu este 
privilegiat în nici un fel, dar reuşesc numai aceia care l-au primit pe Cristos în vieţile 
lor. Aceia care au acceptat jertfa lui Isus pentru iertarea păcatelor lor, sunt salvaţi şi 
numele lor rămân scrise în cartea vieţii. Toate celelalte nume sunt şterse din cartea 
vieţii. Împotriva acestei opţiuni de interpretare există texte Biblice, în care ni se arată 
clar că nu toţi oamenii au fost înscrişi în cartea vieţii de la întemeierea lumii 
(Apocalipsa lui Ioan 17. 8) De asemenea, textul în care Isus vorbeşte despre aceia care 
au venit singuri la mântuire şi care nu vor fi izgoniţi afară, deci aceia care nu au fost 
înscrişi în cartea vieţii. Dacă ar fi fost înscrişi în cartea vieţii, ar fi fost atraşi de Tatăl şi 
nu ar fi venit singuri la mântuire. 

După părerea mea, varianta care are cele mai multe merite este aceea care admite 
ideea că Dumnezeu îi ştie dinainte pe toţi aceia care vor fi cu El în Ceruri. De altfel, din 
perspectiva lui Dumnezeu aceştia şi sunt deja cu El în Împărăţia Sa, întrucât El Este şi 
în viitor, aşa cum Este în trecut sau în prezent. Dumnezeu Este deasupra timpului, 
deoarece Este o realitate infinită care nu Este limitată de timp sau de spaţiu. El i-a trecut 
în cartea vieţii pe aceia care, în momentul de faţă sunt cu El, în Ceruri şi care sunt cei 
Aleşi. Aceştia au fost aleşi ca să fie sfinţi şi fără prihană înaintea Lui şi care să fie înfiaţi 
prin Isus Cristos, spre lauda slavei harului Său. Totul însă se bazează pe faptul că noi 
am nădăjduit mai dinainte în Cristos. Nu este vorba despre o alegere arbitrară, din 
partea lui Dumnezeu. Este vorba despre credinţa pe care fiecare membru al Bisericii 
celor născuţi din Dumnezeu şi-a exprimat-o încă înainte de întemeierea lumii, credinţa 
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în Cristos, acea credinţă care a fost manifestată, atunci când toate lucrurile existau doar 
în planul Său. Este vorba despre faptul că Dumnezeu a şi judecat lumea, în viitorul 
nostru, dar care este actual pentru El, şi că judecata viitoare este deja făcută şi că toţi cei 
mântuiţi trăiesc în viitorul lor, care este prezent pentru Dumnezeu şi că din acel „viitor 
în prezent,” Dumnezeu ştie cine este mântuit şi cine nu. Satana se va strădui să îi înşele 
pe cei Aleşi, dar Dumnezeu, în planurile Sale, are soluţiile pentru aceste încercări. Una 
dintre ele este aceea că El vrea să îi conştientizeze pe credincioşi în legătură cu 
adevărata Sa Biserică şi în acest mod să îi ferească de a participa la rătăcirea „curvei 
celei mari”, adică a complexului instituţional religios care va pieri înghiţit de flăcări.  

Unul din cei şapte îngeri s-a adresat lui Ioan: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei 
mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii 
pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei.” (Apocalipsa lui Ioan 17: 1-2) „Femeia 
imorală” reprezintă instituţiile bisericeşti şi, în viitor, complexul instituţional bisericesc. 
Autoritatea impusă a Bisericilor instituţionale reprezintă un sistem care uzurpă prezenţa 
personală a lui Dumnezeu în conştiinţele oamenilor şi această autoritate va fi exercitată 
la sfârşitul istoriei de un conglomerat de instituţii bisericeşti, unite între ele prin legătura 
unei organizări pur umane şi nu prin dragostea lui Cristos.   

“În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi 
anume oricine va fi găsit scris în carte.” [(Daniel 12: 1); ref. 92 în Biblia Ortodoxă] 

Cine, deci, va fi mântuit, conform textului mai sus citat? Nu este vorba de mai 
multe instituţii bisericeşti, ci de o singură comunitate spirituală, formată din cei Aleşi. 
Este vorba de Biserica celor născuţi din nou, cei înscrişi în cartea vieţii, aceia care vor fi 
cu Cristos pentru veşnicie.  

În Biserica Spirituală Unică nici un om, oricine ar fi, nu poate înscrie o altă fiinţă 
umană, dar, în acelaşi timp, nici nu o poate exclude din ea. Adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu este Biserica celor înscrişi în Ceruri, de către Dumnezeu. Componenţa 
acestei Biserici este stabilită şi întregită de El. 

„Ei l ăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”  [(Faptele Apostolilor 2: 
47); ref. 93 în Biblia Ortodoxă] 

“Registrul” de membrii al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu este cartea vieţii, 
dar acesta nu este completat de oameni ci de El. Cine va putea anihila Biserica 
Spirituală Unică a lui Dumnezeu şi cine poate contesta existenţa ei? În Cetatea eternă nu 
va intra nimic întinat „ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului,” adică a lui Cristos. 
(Apocalipsa lui Ioan 21: 27)   

Câteva considerente cu caracter moral 
Cum poate o anumită persoană să ştie despre sine, dacă este născută din nou? 

Acest lucru se poate aprecia analizând propria postură spirituală. Se vede o schimbare 
calitativă, radicală în caracterul nostru, comparativ cu perioada când nu practicam 
credinţa creştină? Facem bine celor din jur ori de câte ori avem posibilitatea? Facem 
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ceea ce este bine din obligaţie, fiindcă aşa ne cere morala creştină, sau, pur şi simplu, 
trăim o mare pasiune, o satisfacţie personală, o plăcere spirituală când putem să îi 
ajutăm pe cei din jurul nostru? Punem interesele celorlalţi deasupra intereselor noastre? 
Suntem gata să facem sacrificii reale pentru cei din jur, la nevoie chiar să ne jertfim 
viaţa? Îi iubim pe duşmanii noştri şi căutăm să le facem tot binele de care suntem în 
stare? Bineînţeles că nu o să îi ajutăm şi procurându-le arma cu care vor să ne distrugă, 
ci mai degrabă le arătăm prin exemplu personal calea binelui. Simţim şi conştientizăm 
puterea spirituală care locuieşte în noi? Se manifestă prin noi darurile Duhului Sfânt şi 
vedem clar că în noi se desfăşoară şi se exprimă roadele Sale? Fiecare trebuie să îşi 
răspundă pentru sine şi oricât de nebunesc sau utopic ar părea, este bine cel puţin, să 
ştim că, în conformitate cu învăţăturile Bibliei, aceasta este practica Creştinismului. Nu 
are rost să ne facem iluzii. Dumnezeu are milă de toată lumea, dar în Împărăţia 
Cerurilor nu vor intra decât aceia care sunt născuţi din nou, adică aceia care sunt născuţi 
din Dumnezeu. 

Omul, ca să supravieţuiască şi pentru a se putea suporta pe sine, are nevoie să se 
iubească cu toată pasiunea pe sine însuşi, căci numai în felul acesta poate trece peste 
multitudinea de greşeli, pe care fiecare le săvârşeşte în această viaţă. Cu cât suntem mai 
exigenţi cu noi înşine, mai perfecţionişti, cu atât avem nevoie să ne iubim mai tare pe 
noi, pentru a putea trece peste imperfecţiunea noastră. Există indivizi care ar fi gata să 
sacrifice toată lumea pentru viaţa lor, adică ar face orice ca să îşi scape viaţa, numai că 
învăţătura Creştinismului este în sensul că trebuie să îi iubim pe ceilalţi ca pe noi înşine. 
De câte ori ne iertăm pe noi înşine când greşim? De un număr ne determinat de ori şi 
este bine că este aşa, căci altfel unii ar ajunge să nu se mai poată ierta şi să fie bântuiţi 
de gândul sinuciderii. Numai că, acelaşi regim trebuie să îl aplicăm şi celorlalţi, adică 
trebuie să îi iertăm la nesfârşit. Aceasta este morala creştină şi aceasta este adevărata 
dreptate, în viziunea Creştinismului. Trebuie să le acordăm celor din jurul nostru un 
statut identic cu cel pe care îl avem noi înşine, în ochii noştri.  

Ce uşor ne iertăm nouă greşelile noastre şi cât de aspri suntem cu cei care greşesc 
în jurul nostru. Bisericile instituţionale folosesc două unităţi de măsură diferite, una 
când îşi judecă propriile acţiuni, la care găsesc totdeauna justificare şi alta atunci când îi 
judecă pe credincioşii care, în viziunea lor, greşesc. Acesta este motivul pentru care Isus 
Cristos a interzis judecăţile bazate pe considerente spirituale. Suntem totdeauna 
subiectivi în judecăţile noastre, într-o doză mai mare sau mai mică. După părerea mea, 
Cel care a vorbit cel mai profund despre dreptate, dintre toţi oamenii de pe pământ, este  
Cristos. El a prezentat, ca nimeni altul, mecanismul injustiţiei care este bazat pe egoism. 

Singura cale pentru a elimina nedreptatea cu adevărat, este aceea de a elimina 
egoismul, este lepădarea de sine. Este vorba de construcţia unei noi morale, 
fundamentată pe renunţarea la egoism, pe acordarea celor din jurul nostru a unui statut 
egal cu al nostru, pe detaşarea de sine, pe capacitatea de a ne privi pe noi înşine ca şi pe 
ceilalţi, adică în mod mai puţin subiectiv. Nu putem evolua spiritual până nu ne ridicăm 
deasupra noastră înşine şi calea, foarte rezonabilă, după părerea mea, este aceea de a îi 
privi şi valoriza pe ceilalţi, în acelaşi mod cum facem cu noi. Pe noi ne iertăm în toate 
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cazurile, poate cu unele excepţii, dar pe alţii îi judecăm aspru. Este aceasta dreptate? De 
ce nu folosim aceeaşi unitate de măsură? 

“Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; 
şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi 
nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poţi zice fratelui tău: 
<<Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău,>> şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?... 
Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul 
din ochiul fratelui tău.”  [(Matei 7: 1-5); ref. 94 în Biblia Ortodoxă] 

“Atunci Petru s-a apropiat de El şi i-a zis: <<Doamne de câte ori să iert pe 
fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?>> Isus i-a zis: <<Eu 
nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte>>.”  [(Matei 18: 21-
22); ref. 95 în Biblia Ortodoxă] 

„Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are puterea să 
mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău?”  [(Iacov 4; 12); 
ref. 96 în Biblia Ortodoxă] 

„Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este 
treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească 
pentru ca să stea.” [(Romani 14: 4); ref. 97 în Biblia Ortodoxă]  
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Capitolul 4 
 
Consideraţii generale legate de persoana lui Isus Cristos 
 
 
 
Rădăcinile Bisericii Creştine se află în Persoana lui Isus Cristos 
Deoarece nu este posibil să fac o prezentare exhaustivă a istoriei Creştinismului, 

în această lucrare, mă voi mulţumi doar să prezint unele aspecte, care mi se par 
relevante pentru tensiunile existente între cele două direcţii de evoluţie a fenomenului 
creştin. Aceste două căi sunt, pe de o parte, tendinţa către întărirea puterii, autorităţii şi 
controlului asupra întregii societăţi, iniţial a bisericii şi, ulterior, a bisericilor 
instituţionalizate şi, pe de altă parte, diversele dinamici auxiliare, care vedeau în 
instituţiile bisericeşti un opresor şi chiar o piedică în practicarea, în spiritul său autentic, 
a Creştinismului. Toate aceste mişcări au fost înăbuşite, uneori în sânge, sau s-a încercat 
reprimarea lor, însă adevărul, după părerea mea, iese întotdeauna la lumină şi trebuie 
mereu reamintit şi reafirmat, chiar dacă el este de multe ori întâmpinat cu opoziţie. 

         Istoria Bisericii Creştine se poate împărţi în mai multe perioade: a) Perioada 
de la începutul misiunii lui Isus Cristos şi până la ziua Cincizecimii b) Perioada de la 
ziua Cincizecimii până la instituţionalizarea Bisericii Creştine ca şi religie oficială a 
Imperiului Roman c) perioada de la instituţionalizarea Bisericii Creştine până la 
„răpirea” Bisericii de către Domnul Isus Cristos. 

Aceste perioade se deosebesc în funcţie de caracteristicile pe care Biserica le are. 
Biserica instituţională îşi are începutul, pe deplin consacrat, odată cu recunoaşterea 
Bisericii Creştine ca şi Biserică oficială în imperiul Roman. Cu toate acestea, unele 
structuri de putere, care garantau exercitarea autorităţii, au început să se manifeste, într-
o formă incipientă, într-o perioadă anterioară acestei oficializări. Apostolul Pavel 
avertiza, că taina fărădelegii a început să lucreze încă în timpul său. De altfel, încă din 
timpul vieţii lui Isus Cristos pe pământ, doi dintre ucenicii Săi au început să se certe 
pentru a stabili, cine va fi cel mai mare în Împărăţia Cerurilor, dar El a descurajat o 
astfel de competiţie. 

Desigur că instituţiile bisericeşti au parcurs un drum lung, trecând pe la marea 
schismă din 1054, Reforma, Contrareforma, Protestantismul şi mişcările 
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Neoprotestante. După 325 e.n., Biserica Spirituală Unică şi Biserica instituţională au 
funcţionat sub acelaşi acoperiş doctrinar şi amestecul lor a fost extrem de complex. Ori 
de câte ori acest conglomerat, format din Creştini născuţi din Dumnezeu şi Creştini 
“lumeşti,” a luat atitudini corecte, de-a lungul secolelor, Duhul lui Dumnezeu a acţionat, 
conducând minţile celor care au luat decizii. Atunci când instituţiile bisericeşti au 
acţionat abuziv şi contrar învăţăturilor lui Isus Cristos, factorul uman, adică firea 
pământească, a fost cel predominant. Cele mai negre capitole din istoria instituţiilor 
bisericeşti sunt cele, în care acestea au deţinut şi puterea politică. Atunci, interesele 
spirituale şi cele politice au ajuns de multe ori în conflict şi nu de puţine ori, ultimele le-
au estompat pe cele dintâi.  

Naşterea lui Isus Cristos şi semnificaţia acesteia pentru om 
Isus Cristos, Mântuitorul lumii, a fost născut de către mama lui într-un staul 

destinat animalelor. Dumnezeu atotputernic, cel care are sub controlul Lui tot ceea ce 
există, Cel care este existenţa însăşi, s-a născut în cele mai vitrege condiţii care pot fi 
imaginate pentru o naştere. Ceea ce nici măcar nu poate fi imaginat în mod 
corespunzător, existenţa infinită, ne născută şi ne creată, care nu are nici început nici 
sfârşit, care nu are limite de nici un fel, s-a întipărit în trupul firav al unui copilaş, s-a 
limitat pe sine, în mod voluntar, luând postura fragilităţii şi a dependenţei totale faţă de 
om. Este evident că un copilaş nu poate supravieţui fără mama lui, dar Dumnezeu, a 
cărui existenţă nu depinde de nimic, ci toate lucrurile depind de El, s-a făcut în acel 
moment dependent complet de o fiinţă umană. Dumnezeu, care nu este om, în natura 
lui, s-a alipit de trupul unei fiinţe umane şi aceasta, numai pentru a fi alături de specia 
noastră şi a trăi împreună cu noi experienţa umană. Este un eveniment de proporţii 
cosmice, deoarece nu este vorba doar de naşterea unui om, dar de renaşterea, recrearea 
existenţei însăşi, în limitele umanului. Categoric, existenţa infinită  a rămas la locului ei, 
deci nu este vorba de o transformare sau metamorfozare, ci de o întipărire, o 
amprentare, o regenerare sau reconfigurare, o participare a întregului la o parte a sa. 
Dumnezeu este întregul, deoarece nu există nimic care să fie în afara prezenţei Lui, iar 
omul, odată intrat în lumea spirituală a lui Dumnezeu, este parte componentă a acestui 
întreg. Pentru ca omul să reflecte totalitatea lui Dumnezeu, Isus Cristos a parcurs toate 
fazele existenţei umane. 

Nu este vorba numai de un raport între Dumnezeu şi om, dar de mai mult decât 
atât, de o nouă fiinţă care este şi Dumnezeu şi om, în acelaşi timp. De ce a avut nevoie 
Isus să fie botezat, dacă El era Fiul lui Dumnezeu? Aceasta este o întrebare pe care şi-a 
pus-o pentru prima oară Ioan Botezătorul. Isus Cristos nu s-a manifestat ca Fiu a lui 
Dumnezeu decât după acest botez, chiar dacă Biblia ne dă informaţii despre El, ca fiind 
un tânăr deosebit de înzestrat, încă de la vârsta de 12 ani. Isus poate fi considerat şi un 
copil genial, dar a fost mult mai mult decât atât. Misiunea Lui nu a început decât după 
ce Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui, în forma unui porumbel (Matei 3: 16) Nu ştim ce 
a făcut Isus în aşa numita perioadă a anilor pierduţi, adică între 12 ani şi 30 de ani, când 
şi-a început activitatea publică, dar după ce a fost botezat în apă şi cu Duhul Sfânt, a 
început să îşi îndeplinească misiunea. Nici un om pe acest pământ nu poate intra în 



 124 

lumea spirituală a lui Dumnezeu, decât dacă lumea spirituală a lui Dumnezeu intră în el. 
Lucrul acesta se întâmplă atunci când Duhul Sfânt locuieşte în noi. Nici măcar Isus 
Cristos nu şi-a început misiunea Sa pe pământ, până când nu a primit Duhul Sfânt de la 
Tatăl.  

Nici un lucrător al lui Dumnezeu nu poate face nimic, pe tărâm spiritual, până 
când nu primeşte puterea Duhului Sfânt, care se manifestă prin darurile şi roadele 
acestuia, amândouă împreună. Atunci când apar, darurile fără roade sau roadele fără 
daruri, se ridică o reală problemă, pentru că acestea sunt legate de prezenţa Duhului 
Sfânt în om, aşa cum razele soarelui şi căldura sunt legate de soare. Acolo unde 
luminează cu adevărat soarele, acesta eliberează lumină şi căldură în acelaşi timp şi 
acolo unde este prezent Duhul Sfânt în om, el manifestă darurile şi roadele Sale. 
Darurile fără roade sunt ca şi căldura fără lumină. Trebuie să fim atenţi la o posibilă 
disfuncţie umană. 

Această unificare, această excepţională uniune între Duhul lui Dumnezeu şi Isus, 
nu s-a făcut în cadrul unei organizaţii umane, şi nici prin intermediul unei instituţii 
religioase tradiţionale, vom vedea chiar, că acestea din urmă au încercat să o destrame, 
ci chiar în interiorul unei fiinţe umane individuale şi anume a persoanei lui Isus. Primul 
loc perfect de întâlnire  între Dumnezeu şi om a fost Isus însuşi. Acolo, natura lui 
Dumnezeu şi natura umană s-au întâlnit. În această uniune, natura umană nu rămâne ne 
afectată. Conştiinţa umană se transformă, natura umană este renăscută şi devine una cu 
natura divină şi aceasta datorită prezenţei lui Dumnezeu în om. Această extraordinară 
participare, simbioză a omului cu Dumnezeu, conferă valoarea indiscutabilă a 
Creştinismului. Acesta din urmă nu este doar o învăţătură despre o anumită conduită 
morală prescrisă, este o iniţiere despre naşterea lui Dumnezeu în om şi despre naşterea 
omului din Dumnezeu şi existenţa comună, în interiorul individului uman, a celor două 
entităţii, atât de profund îngemănate între ele, încât se construieşte o armonie 
asemănătoare cu simetria corpului uman. Dumnezeu este, în acelaşi timp, în afara 
individului uman dar şi în interiorul lui şi aceasta reprezintă nu doar deschiderea către 
eternitate, ci participarea omului la divinitate. Omul este ceea ce este, pentru că 
privirile lui sunt aţintite către cer, către eternitate. Omul este singura fiinţă de pe 
pământ, care are vocaţia eternităţii, care aude chemarea infinitului şi încearcă să îi 
răspundă într-un anumit fel. Oamenii nu se deosebesc de animale pentru că au 
inteligenţă, deoarece şi animalele au inteligenţă, ci prin aceea că inteligenţa umană este 
suficient de dezvoltată, încât să îi permită omului, să îşi pună problema infinitului. 
Creştinismul nu oferă doar viaţă veşnică, ci o deschidere a individului finit către o re-
dimensionare conceptuală, capabilă să îl includă pe acesta în existenţa infinită a lui 
Dumnezeu. Omul finit intră în infinit, adică într-o cu totul altă dimensiune şi 
perspectivă de înţelegere a realităţii. 

Evenimentele naşterii lui Isus Cristos ne sunt cunoscute prin intermediul celor 
patru cărţi ale Noului Testament, numite evanghelii şi creditate ca aparţinând unor 
urmaşi direcţi ai Domnului Isus Cristos şi anume Matei, Marcu, Luca şi Ion. Toate cele 
patru cărţi nu au fost scrise decât la o jumătate de secol după moartea Mântuitorului. 
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Evangheliile reprezintă „vestea bună” care în limba greacă se exprimă prin cuvântul 
„evaggelion”. 

În lumea antică, biografiile unor oameni care au avut un rol important de jucat pe 
scena istoriei, nu sunt un lucru neobişnuit, totuşi, viaţa lui Isus Cristos, aşa cum a fost ea 
surprinsă, din unghiuri de vedere oarecum diferite de către cele patru evanghelii, este 
prezentată într-un mod destul de particular. Personajul principal al evangheliilor este 
omul simplu, care se află la o încrucişare de drumuri, cu o experienţă excepţională, cu 
un eveniment cosmic tangibil, cu lumina nepieritoare a infinitului care este Isus. Este 
probabil că în puţine cărţi scrise în acea perioadă, oamenii săraci şi cei lipsiţi de orice 
fel de strălucire socială să ocupe un loc atât de important. Acest lucru era revoluţionar 
pentru vremea aceea, cu atât mai mult cu cât, în cadrul evangheliilor, evenimente care 
se petrec în timp, se suprapun cu altele, care se situează în afara timpului.6 

Trebuie remarcat faptul că atunci când vorbim de evanghelii, nu trebuie să ne 
gândim doar la cele patru cuprinse în canonul Biblic. Evanghelia lui Toma este, însă, 
cea care se aseamănă cel mai mult cu cele patru cuprinse în Noul Testament. Pe de altă 
parte, demersul de a discerne cu precizie ce este istoric şi corespunde literar în viaţa şi 
învăţătura Domnului Isus Cristos, din ceea ce este cuprins în N.T., şi ceea ce este 
cuprins în textele respective, doar datorită prezenţei în tradiţia orală, care a stat la baza 
scrierii textelor, este unul dificil şi laborios. Autorii, de fapt, ai evangheliilor, au fost 
oameni cu o formaţie diferită, între ei, şi lucrul acesta se poate vedea foarte bine din 
stilul literar în care evangheliile au fost scrise. În orice caz, este foarte greşit a se 
considera relatările cuprinse în evanghelii ca fiind reportaje exacte ale evenimentelor 
istorice petrecute, ele sunt mai degrabă reconstituiri ale unor experienţe personale şi 
colective trecute, însă, prin filtrul timpului şi rafinate de percepţia personală a celor care 
le-au trăit. Perioada de aproximativ 50 de ani, scursă de la momentul producerii 
faptelor, a influenţat în mod determinant modul în care acele experienţe au fost înţelese 
şi reflectate în cadrul unor comunităţi constituite în jurul lor. 

Posibile ne concordanţe istorice între fapte care sunt consemnate în istoria 
acelor vremuri şi în evanghelii 

Naşterea, în Betleem, a Domnului Isus Cristos este înregistrată numai de două din 
cele patru evanghelii şi anume evangheliile lui Matei şi a lui Luca. Relatarea naşterii în 
Luca este cea mai elaborată şi explică faptul că părinţii lui Isus Cristos au călătorit de la 
Nazaret la Bethlehem, în perioada naşterii lui Isus, deoarece ei trebuiau să se 
conformeze regulilor de reşedinţă, impuse de Romani, în legătură cu recensământul pe 
care aceştia îl stabiliseră. Deplasarea lor a fost datorată faptului că ei făceau parte din 
casa lui David. După părerea unor experţi, acest lucru pare implauzibil, deoarece, din 
punctul de vedere al autorităţilor Romane, apartenenţa la casa lui David nu prezenta nici 
un fel de importanţă, regulile lor de stabilire a locului prezenţei la recensământ ne 
putând avea nici o legătură cu tradiţiile religioase iudaice. Probabil, această apartenenţă 
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la casa lui David nici nu era aşa de uşor de stabilit, dar relatarea lui Luca se acordă 
perfect cu lista neamurilor lui Isus Cristos, prezentată tot de el. 

Nu există nicăieri, în altă parte, dovezi ale existenţei unui astfel de recensământ şi, 
de altfel, ar fi fost imposibil ca acesta să aibă loc şi să nu lase nici un fel de urme în 
afară de evanghelia lui Luca. Se pare că este vorba despre o confuzie. Un recensământ 
care este atestat, fără urmă de îndoială, s-a petrecut în anul 6 e.n., foarte târziu, pentru a 
fi legat direct de naşterea lui Isus Cristos. Acesta a fost reputat ca fiind neplăcut pentru 
populaţia din zonă, deoarece era un efect direct al ocupaţiei Romane din acea perioadă. 
Fiind scrise la mare distanţă de la momentul când s-au petrecut, descrierile cuprinse în 
evanghelia lui Luca puteau foarte bine să fie în aşa fel realizate, încât să vină în 
întâmpinarea a ceea ce se aştepta de la ele şi anume, explicaţii amănunţite asupra 
motivului pentru care, deşi din părinţi Galileeni, totuşi Domnul Isus Cristos s-a născut 
în Bethleem, departe de locuinţa părinţilor. Prezenţa părinţilor lui Isus în Bethleem 
putea avea o altă cauză, de exemplu, o înştiinţare din partea lui Dumnezeu, după 
exemplul altor asemenea evenimente despre care Biblia vorbeşte, dar în orice caz, se 
pare că evanghelia lui Luca se înşeală asupra adevăratei cauze. Genul acesta de 
observaţii este important, deoarece ne arată că o absolutizare literală a relatărilor din 
Biblie nu este adevărata cale de a înţelege Creştinismul. Desigur, Dumnezeu nu se 
înşeală atunci când transmite mesajele Lui, dar oamenii, care le preiau, se pot înşela. 

În fapt, aşa cum am mai precizat, atunci când ne gândim la evanghelii, trebuie să 
ştim că aceste scrieri au avut, ca origine, surse orale şi tradiţii care circulau la vremea 
scrierii lor. Dovada o reprezintă numeroasele ne concordanţe care se pot observa între 
cele patru evanghelii, dar pe care mulţi Creştini nu le observă, din cauza etichetei 
„sfânt” care le însoţesc. Aceste nepotriviri desigur că nu ar exista, dacă însuşi 
Dumnezeu ar fi dictat cuvânt cu cuvânt conţinutul evangheliilor. 

Pe de altă parte, scrierea unor texte despre viaţa lui Isus Cristos nu putea 
contrazice flagrant tradiţiile care circulau, în această privinţă, la timpul respectiv. Să 
presupunem că aceste tradiţii s-ar fi îndepărtat firesc de realitate, aşa cum se întâmplă 
cu orice eveniment peste care se aşterne timpul, dar ar fi fost destul de şocant dacă 
evangheliile scrise ar fi prezentat o realitate mult diferită decât cea care circula pe cale 
orală. Într-o mare măsură, evangheliile scrise au trebuit să ţină cont de tradiţia orală deja 
existentă şi au venit în întâmpinarea nevoilor comunităţilor cărora se adresau. 
Evangheliile au fost scrise pentru a răspunde unei nevoi a comunităţilor creştine 
primare, de a avea o desfăşurare, cât mai aproape de realitate, a evenimentelor legate de 
persoana lui Isus Cristos şi, de asemenea, la numeroasele întrebări care circulau cu 
privire la Persoana lui. 

 Modul în care au fost construite textele Bibliei, este foarte important să fie 
analizat, dacă vrem să înţelegem cu adevărat mesajul curat a lui Isus Cristos. Câteva din 
întrebări ar putea fi următoarele: care sunt, cu adevărat, cuvintele ieşite din gura lui Isus 
Cristos şi care faptele lui şi ce reprezintă adausuri ulterioare, adică cuvinte puse în gura 
lui cu ocazia scrierii evangheliilor sau cu ocazia canonizării lor? Care sunt adausurile 
care provin din transmiterea orală, timp de 5 decenii, a relatărilor despre Isus? Dacă 
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există şi care sunt adăugirile datorate unor considerente de ordin teologic în explicarea 
Persoanei lui Isus Cristos? Care sunt interpretările sau completările pe care noua 
organizaţie în formare şi anume Biserica, le-a considerat necesare pentru a fi incluse în 
învăţătura lui Isus Cristos, în scopul consolidării autorităţii ei? Acesta este un demers 
complex pe care lucrarea de faţă nu îşi propune să îl realizeze şi, de altfel, există 
nenumărate studii în acest sens, dar ce interesează obiectivele prezentei analize, este să 
încercăm a descifra ce ne învaţă cu exactitate Isus Cristos despre Biserica sa. Înainte de 
a intra în fondul problemei sus-menţionate, câteva precizări suplimentare cred că sunt 
folositoare. 

Despre teologia prezentată de evanghelii 
Evangheliile lui Matei şi Luca furnizează liste în legătură cu strămoşii lui Isus 

Cristos, care diferă între ele. Spre deosebire de Luca, genealogia prezentată de Matei 
include, în mod ne convenţional, descendenţa lui Isus prin femei şi chiar non-iudei.7 
Evanghelia după Matei este, în mod particular, preocupată de relaţia dintre Creştinism şi 
Iudaism şi, în mod special, de gradul de departajare a celui dintâi faţă de cel de-al 
doilea. În evanghelia după Matei, Isus nu apare ca şi întemeietorul unei noi religii, ci, 
mai degrabă, în postura unui profet care doreşte să îi readucă pe Evrei la adevăratul 
spirit al religiei lor. El critică aspru o religiozitate formală şi prezintă esenţa şi spiritul a 
ceea ce reprezintă credinţa evreiască. Dragostea pentru Dumnezeu şi semeni este aceea 
care contează în credinţa iudaică şi nu formele goale de conţinut, care îi transformă pe 
practicanţii lor în nişte morminte văruite. După Matei, învăţătura lui Isus reprezintă 
întoarcerea la Iudaismul curat. Nimic nu întrevede în, conţinutul acestei evanghelii, 
crearea unei noi religii, adică Creştinismul, care, în mod paradoxal, câteodată a devenit 
cu adevărat ostilă Iudaismului. Isus, în evanghelia după Matei, precizează clar că el a 
venit să împlinească Legea, nu să o înlocuiască. Cu alte cuvinte, modul lui de practicare 
a religiei evreieşti era cel corect şi nu cel formal, al cărturarilor şi fariseilor. În aceste 
texte nu sunt prea multe semne despre viitoarea apariţie a Bisericii Creştine. 

În evanghelia după Ioan, lucrurile stau diferit. Este subliniată latura divină a lui 
Isus Cristos. El este prezentat ca fiind întruchiparea Logosului, care s-a aflat alături de 
Dumnezeu, de la început, şi care este El, însuşi Dumnezeu. Isus este una cu Tatăl ceresc 
şi vorbeşte despre nevoia ucenicilor săi de a deveni şi ei una între ei. Isus Cristos, în 
evanghelia după Ioan, nu mai are ţinuta unui profet care vrea să readucă poporul la o 
înţelegere corectă a religiei sale, ci este Dumnezeu pe pământ. În această evanghelie se 
descrie clar esenţa adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. 

În Vechiul Testament, în rare ocazii, există caracterizarea lui Dumnezeu ca Tată, 
dar în Noul Testament această referinţă apare foarte frecvent. Isus introduce termenul 
„abba” care este o referire foarte personală la Dumnezeu. Această apreciere, la calitatea 
de Tată a lui Dumnezeu şi legătura strânsă cu umanitatea, face parte din mesajul de bază 
a lui Isus Cristos. În cazul Creştinilor, în forma în care este necesar să se adreseze lui 
Dumnezeu, prin rugăciunea „Tatăl nostru”, ei sunt îndrumaţi să folosească, în relaţia cu 

                                                 
7
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Dumnezeu, nu expresia din limba greacă „abba” dar un alt cuvânt care exprimă legătura 
de paternitate şi anume „pater” care înseamnă Tată fără diminutiv. Rezultă că Isus 
considera, despre sine, că are privilegiul de a se adresa lui Dumnezeu cu o expresia mai 
intimă, decât restul omenirii, bazat pe o legătură personală mai strânsă cu Tatăl ceresc. 
În ultimii 200 de ani, specialiştii în domeniu au încercat să filtreze şi să pătrundă prin 
norii istoriei, bazându-se pe evanghelii şi pe epistolele apostolului Pavel, pentru a putea 
înţelege ce a spus, cu adevărat, Isus Cristos şi a desprinde adevărul istoric de încărcătura 
sa teologică. Întrebarea firească pe care orice cititor al evangheliilor şi-o poate pune, 
este aceea de a şti ce aduce nou învăţătura lui Isus Cristos faţă de ceea ce exista deja în 
cultura şi religiile din timpul său. 

După părerea mea, ceea ce aduce nou învăţătura morală a lui Isus Cristos este, 
în primul rând, posibilitatea care se oferă oricărui individ de a îşi transforma propria 
natură. Este, fără îndoială, vorba despre o deschidere a unei posibilităţi de evoluţie 
spirituală, o trecere de la un stagiu de înţelegere a vieţii la un alt nivel, superior din 
punct de vedere moral. Naşterea din nou înseamnă naşterea din Dumnezeu, sau cu alte 
cuvinte, şansa de a dobândi o natură spirituală, asemănătoare cu aceea a lui Dumnezeu. 
Ceea ce naşte din carne este carne, dar ceea ce naşte din duh este duh. (Ioan 3: 6) 
Naşterea din duh şi umblarea după lucrurile duhovniceşti este un lucru nou, în sensul 
deschiderii porţilor către o lume nouă şi anume Împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţia 
aceasta urmează să intre înăuntru fiinţei credincioşilor (Luca 17: 21) şi în acest mod ei 
pornesc pe drumul unor dezvoltări spirituale şi morale, care vor dura o perioadă 
nelimitată. 

Diverse modalităţi de a înţelege Persoana lui Isus Cristos 
Înainte de a merge mai departe, cred că este important a face o observaţie care mi 

se pare esenţială pentru înţelegerea problematicii legate de Biserica lui Dumnezeu. Isus 
Cristos este fondatorul Creştinismului şi Persoana Lui trebuie înţeleasă în trei moduri 
deosebite. În primul rând, este Isus ca personaj istoric, omul Isus care a trăit pe pământ, 
după toate probabilităţile între 4 e.n. şi 32 e.n. În al doilea rând, este Isus Cristos, aşa 
cum a fost conceput de teologia Creştină, aşa cum diferitele Sinoade ale Bisericii 
Creştine l-au definit în relaţia Sa cu oamenii şi cu Dumnezeu. În al treilea rând, este Isus 
Cristos al experienţei personale a credinciosului, care este înţeles aşa cum este 
experimentat de fiecare credincios în parte. Cel mai important de ştiut, este că cele trei 
ipostaze ale lui Isus, deşi se referă la aceeaşi Persoană, prezintă totuşi semnificative 
diferenţe, în sensul limbajului folosit pentru înţelegerea Sa. Isus al istoriei a fost 
reconstituit prin relatările orale ale celor care l-au cunoscut personal şi astfel a intrat în 
tradiţia nescrisă. Ca document scris, care a stat la baza întocmirii celor trei evanghelii 
sinoptice se poate aminti, cu un grad mai mare de certitudine, doar Didache. Această 
tradiţie a păstrat şi a pierdut, în acelaşi timp, elemente importante ale Persoanei lui Isus 
Cristos, ca şi personalitate istorică. Este o formă de cunoaştere indirectă a vieţii şi 
activităţii fondatorului Creştinismului. 

Cristos al Bisericii instituţionale este o construcţie complicată, în care limba şi 
filozofia greacă şi-a pus un accent determinant. În legătură cu esenţa şi cu natura Sa, 
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dezbaterile au fost atât de vehemente, încât au dus la confruntări de păreri importante 
între diferitele grupări creştine. Isus al experienţei personale este cea mai directă cale 
de a-l cunoaşte pe Dumnezeu. Este o cale superioară, celor două mai sus amintite,  
deoarece, după o viaţă trăită împreună cu Isus Cristos, al experienţei sale personale, 
credinciosul ajunge să cunoască realitatea personajului istoric Isus, din propria 
experienţă, ca şi cum ar fi trăit alături de El acum 2000 de ani, dar şi dimensiunea Sa 
cosmică, în raport cu universul şi cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biblia este o cale 
indirectă de a-l cunoaşte pe Cristos, dar folositoare pentru identificarea experienţelor 
noastre spirituale personale cu personajul istoric descris de textele ei. Isus Cristos al 
Bisericii Spirituale Unice este, în primul rând, Isus al experienţei personale. Celelalte 
două sunt importante, dar sunt condiţionate de prima. Cu alte cuvinte, citirea Bibliei şi a 
teologiei rămân doar informaţii de cultură generală, dacă Isus nu locuieşte în noi. 

Singurul lucru care se poate face, în această lucrare, este o privire istorică asupra 
felului în care instituţia bisericească a subordonat toate încercările alternative de a 
explica complexitatea problemelor Religiei Creştine. Se spune că istoria este scrisă de 
învingători, dar, în cazul de faţă, am să încerc să o expun de pe poziţia învinşilor. 
Personal, cred că multe din încercările de a explica învăţăturile lui Isus, care au circulat 
în cadrul Creştinismului timpuriu, sunt moştenitoare legitime ale învăţăturilor Lui, cu 
toate că au fost scoase din circuit de Biserica instituţională. Aceasta din urmă, şi-a 
constituit doctrina proprie, prin eliminarea învăţăturilor cu care se afla în competiţie. Ea 
trebuia să fie o organizaţie puternică, lucru care ar fi fost pus în pericol, dacă ar fi 
prevalat concepţia după care prioritară este relaţia personală dintre om şi Dumnezeu, 
adică concepţia care stă la baza Bisericii Spirituale Unice. 

Este interesant de studiat, pentru lucrarea de faţă, modul în care „mişcarea lui 
Isus,” adânc înrădăcinată în Iudaism, s-a dezvoltat şi s-a transformat în Biserică. 
Analiza acestui fenomen ne poate deschide calea unei mai bune înţelegeri a situaţiei 
Bisericii actuale şi a cauzelor multiple pentru care există atâta diviziune în interiorul 
Creştinismului. Isus s-a născut, a trăit şi a murit în pământul Israelului. El cunoştea 
scrierile religioase evreieşti şi participa la ritualurile poporului său. Principalul lui 
obiectiv, aşa cum reiese din evangheliile sinoptice, a fost acela de a restaura poporul său 
din punct de vedere spiritual. Mişcarea lui Isus are rădăcinile în conştiinţa de sine a 
poporului Evreu, ca popor ales a lui Dumnezeu. Cu toate că poporul Evreu nu a fost 
fidel lui Dumnezeu, în repetate rânduri, totuşi El a continuat să îşi îndeplinească partea 
lui de promisiune. 

„Voi glorifica numele Meu... şi vă voi aduna din toate ţările... Vă voi spăla cu apă 
curată... Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un spirit nou.” [(Ezechiel 36: 22-26); 
ref. 98 în Biblia Ortodoxă] 

Au fost nenumărate mişcări în perioada premergătoare venirii lui Isus Cristos, 
care au reflectat nemulţumirile din interiorul poporului Evreu, nemulţumiri religioase 
sau politice. În acest context, mişcarea lui Isus a apărut ca o mişcare de renaştere sau 
reformă în interiorul Iudaismului. Mişcarea aceasta a fost iniţiată de un Evreu, Isus din 
Nazaret şi primii susţinători au fost tot Evrei. A avut tot timpul, ca şi premisă, faptul că 
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Dumnezeu a ales poporul Evreu ca pe un popor care avea de jucat un rol important în 
mijlocul celorlalte naţiuni ale lumii.8 Există o legătură între noţiunea de Împărăţie a lui 
Dumnezeu, promovată de Isus Cristos şi expresia alegorică pe care o regăsim în V. T. şi 
anume aceea de „rege”, care se foloseşte pentru El. (Psalmul 97: 1) Desigur că 
Dumnezeu nu este un rege, în înţelesul pe care societatea umană o atribuie acestei 
noţiuni, El nu este un monarh absolut sau reprezentantul unei monarhii constituţionale. 
Ambele opţiuni nu fac dreptate raportului dintre Dumnezeu şi restului realităţii, întrucât 
Dumnezeu este esenţa a tot cea ce există. Întreaga realitate face parte din Dumnezeu, 
chiar dacă el depăşeşte această realitate. Dumnezeu nu este o entitate deasupra tuturor 
entităţilor şi care este opusă tuturor acestora, pe baza puterii sale, ci El este sensul 
fiin ţării, ca atare, adică El este terminalul la care toate forţele vitale conştiente ajung să 
se regăsească pe ele însele, ca realităţi conştiente.  
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   Capitolul 5 

 
Câteva aspecte istorice legate de Creştinismul timpuriu  
(50 e.n. -300 e. N.) 

 
 
 
 
   Consideraţii introductive pentru acest capitol 

Înainte de a intra în analiza propriu zisă a acestei perioade istorice aş dori să fac 
câteva precizări. În primul rând, aşa cum am arătat deja, unitatea Bisericii lui Isus 
Cristos reprezintă o realitate care contrazice şi este contrazisă de competiţia adevărurilor 
parţiale. Intuind doar de departe ce se ascunde în spatele limbajului mitologic şi alegoric 
al parabolelor şi al metaforelor, oamenii au emis pretenţii asupra proprietăţii adevărului 
despre Dumnezeu. Acesta a fost parcelat la fel ca nişte loturi de casă, ca să folosesc o 
comparaţie şi fiecare a luat în posesie un astfel de lot. „Lotizarea” adevărului despre 
Dumnezeu este apanajul instituţiilor bisericeşti. 

Tot ceea ce se „ştie” despre Dumnezeu şi toate ideile formulate despre „esenţa” 
lui Dumnezeu nu sunt absolute ci relative. Ce ştiu oamenii despre „esenţa” infinitului, 
atâta vreme cât noţiunea de infinit este atât de puţin înţeleasă? Cum poate o fiinţă finită 
să cuprindă cu mintea sa realitatea infinită a lui Dumnezeu? Eu consider că Dumnezeu 
poate fi cunoscut şi, în realitate, cunoaşterea Lui este însăşi sensul vieţii veşnice (Ioan 
17: 3) În acelaşi timp, susţin că aici, pe pământ, nu suntem în măsură să înţelegem 
complet dimensiunea infinită a lui Dumnezeu, pur şi simplu pentru că suntem fiinţe 
finite. Cred că nu o să reuşim, doar în mod speculativ, să înţelegem cum este posibil ca 
tot ceea ce există, să existe ca realitate, fără nici o origine, adică fără început. Putem 
accepta acest adevăr, dar mă îndoiesc că îl putem înţelege în toată complexitatea sa. Pe 
de altă parte, trebuie să concepem participarea infinitului la finit. Cum este posibil ca o 
realitate infinită, adică Dumnezeu Tatăl, să se întrupeze într-o realitate finită, adică 
omul Isus, este o problemă atât de complexă încât nu o consider rezolvată prin ipotezele 
teoretice imaginate la Nicea în 325 e.n. şi la Constantinopol în 381 e.n. Cum se poate 
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cuprinde ceva, ce nu are început şi nu are sfârşit în ceva ce are început, chiar dacă nu 
are sfârşit?  

Procesul cunoaşterii lui Dumnezeu nu s-a încheiat acum aproape 1600-1700 de 
ani, odată cu conciliile de la Nicea sau Constantinopol. Acest proces continuă în 
prezent şi va continua şi în Împărăţia Cerurilor. Îngheţarea cunoaşterii lui Dumnezeu şi 
a ceea ce se poate spune despre El, pentru milenii, după părerea mea, nu este decât o 
reacţie de conservare a instituţiilor bisericeşti. Diviziunea acestor instituţii se datorează, 
în principal, divergenţelor de păreri în probleme doctrinare. Să luăm ca exemplu 
„filioque” care este un motiv principal de diviziune între Biserica Romano-catolică şi 
Biserica Ortodoxă. Teologii Ortodocşi susţin că Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl, pe 
când cei Romano-catolici susţin că El vine şi de la Tatăl şi de la Fiul. De unde sunt unii 
sau ceilalţi aşa de siguri? Şi unii şi ceilalţi pretind că sunt inspiraţi de Dumnezeu; 
atunci, de ce nu se potrivesc părerile între ele? Dacă Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt un 
singur Dumnezeu, într-o unitate perfectă, se mai pune problema dacă Duhul Sfânt vine 
de la una sau de la cealaltă din Persoanele Trinităţii? Îngemănarea este atât de completă, 
încât nici nu se pune problema de unde vine fiecare ipostază a Trinităţii. Toate cele trei 
ipostaze ale lui Dumnezeu sunt una. Fiul este intipărirea Tatălui, adică este Tatăl care s-
a întipărit pe Sine în Fiul. Tatăl care este considerat a fi Duh, sau un Spirit, nu are cum 
să fie conceput fără Duhul Sfânt. Cum poate fi conceput un Duh fără Duh? Dacă Tatăl 
este altceva decât un Duh, sau Spirit, nu are nimeni nici cel mai mic habar ce este. 
Oamenilor le este greu să înţeleagă unitatea lui Dumnezeu şi sunt tot timpul preocupaţi 
să găsească ierarhii. În orice caz, ambele concepţii, adică atât cea Ortodoxă dar şi cea 
Romano-catolică, sunt doar ipoteze şi nu adevăruri absolute. Astfel de deosebiri sunt 
suficiente ca să îi facă pe oameni să nu se înţeleagă între ei, dar Dumnezeu este unul şi 
Biserica Sa este tot una. 

Nici o revelaţie din Biblie nu s-a făcut prin intermediului vreunei forme 
organizate de religie. Toate descoperirile lui Dumnezeu s-au făcut prin persoane 
individuale, profeţi, apostoli, evanghelişti etc. Bisericile instituţionale nu deţin nici un 
“mister,” pe care să nu îl cunoască toţi oamenii care sunt în legătură cu Dumnezeu, în 
mod personal. Tot ceea ce se poate şti despre Dumnezeu, ne este descoperit în natură, 
în Biblie şi în conştiinţele noastre. Prin acceptarea unei autorităţii umane organizate, în 
numele şi în locul autorităţii lui Dumnezeu, s-a asimilat această imperfecţiune care este 
stabilirea Bisericii ca instituţie, care exercită autoritatea în probleme spirituale şi aceasta  
în numele unor adevăruri relative, care se contrazic între ele. În realitate, competenţa în 
probleme spirituale este exclusiv domeniul conştiinţelor individuale, deoarece 
parţialitatea adevărurilor despre Dumnezeu trebuie completată de credinţa personală a 
fiecăruia. Într-o ecuaţie în care cunoaşterea plus credinţa reprezintă o totalitate de 
100%, credinţa are o proporţie mai mare de 50%. Întrucât credinţa este o decizie şi o 
atitudine pur personală, adică se bazează pe intuiţia şi discernământul propriu şi pe 
relaţia personală cu Dumnezeu, rămâne de domeniul conştiinţelor individuale la fel ca 
şi tot ceea ce se bazează, într-o asemenea proporţie, pe credinţă. Pe de altă parte, 
nimeni nu poate, „de plano” să pretindă, fără argumente solide, că inspiraţia primită este 
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superioară inspiraţiei primite de ceilalţi. Aici este problema, cine are dreptate când mai 
multe persoane pretind că sunt inspirate de acelaşi Dumnezeu şi totuşi se contrazic între 
ele? Din acest motiv Biblia poate juca rol de arbitru, dar chiar şi ea trebuie interpretată 
şi înţeleasă tot prin inspiraţie divină.  

Credinţa şi conştiinţa personală rămân, împreună, cel mai sigur suport şi ultimul 
arbitru în probleme spirituale inclusiv în interpretarea textelor Bibliei. Acestea trebuiesc 
respectate şi din acest motiv această lucrare pune atât de mult accent pe ele. Bisericile 
instituţionale pot interpreta Biblia pentru noi dar, ceva se întâmplă în interiorul lor, ceva 
care le obligă să rămână fidele propriilor lor interpretări, chiar atunci când îşi dau seama 
că acestea sunt depăşite de progresul făcut în cunoaştere şi înţelegere. Conştiinţa 
individuală este mai dinamică şi gata să perceapă orice nouă dezvoltare spirituală faţă 
de osaturile înţepenite ale mastodonţilor instituţionali bisericeşti, care au nevoie de 
aprobarea unui Sinod şi pentru cele mai mici reforme. Bisericile instituţionale nu doresc 
să se reformeze, deoarece conservatorismul este scutul şi garanţia supravieţuirii lor. Ele 
îşi bazează autoritatea pe ideile unor personalităţi decedate, care nu mai pot fi contrazise 
şi nici nu se mai pot angaja într-o dezbatere şi care, bineînţeles, au fost toţi „inspiraţi.” 
Toţi au fost „inspiraţi” şi toate părerile celor „inspiraţi” se bat cap în cap. De fapt, 
inspiraţia celor mai mulţi înseamnă o deschidere personală, pe care aceştia au avut-o în 
legătură cu un anumit subiect, de care s-au apropiat atât cât au putut. Nu înseamnă 
nimic altceva decât o preocupare personală materializată în nişte opinii, care, de multe 
ori nu se potrivesc cu opiniile altora. Pe de altă parte, credinţa personală, a fiecărui 
credincios este aceea care îl salvează sau îl pierde. Ea se bazează pe conştiinţa proprie, 
luminată de Dumnezeu. Mai presus de orice, însă, este relaţia personală cu Isus, căci în 
baza ei putem cunoaşte tot adevărul. Cu alte cuvinte, credinţa personală, în baza 
legăturii personale cu Dumnezeu, este aceea care îl salvează pe credincios şi nu 
credinţele Bisericilor instituţionale sau dogmele şi doctrinele lor.    

Primele elemente de diviziune ale Bisericii 
Trebuie precizat că procesul de divizare al Creştinismului nu a apărut o dată cu 

recunoaşterea Religiei Creştine de către împăratul Constantin, lucru care a fost făcut 
prin edictul pe care acesta l-a semnat cu Licinius în anul 313 e.n. şi apoi prin 
instituţionalizarea Religiei Creştine ca religie de stat în Imperiul Roman. Diviziuni au 
existat totdeauna în interiorul Creştinismului. Instituţionalizarea aceasta a adus, cu ea, 
îmbinarea puterii politice cu fenomenul religios şi acordarea unei autorităţi instituţiei 
bisericeşti care era garantată de puterea statului. Prin aceasta, s-a produs un fenomen de 
corupţie, în sensul că elementul spiritual a început să fie „inundat” de aspecte străine 
acestuia. Odată cu Reforma şi apariţia Protestantismului şi a Neoprotestantismului, 
multe din tarele dobândite cu ocazia instituţionalizării Bisericii, în timpul Imperiului 
Roman, s-au transmis şi acestor mişcări, care le-au preluat involuntar. Conţinutul 
doctrinelor s-a schimbat, dar a rămas principiul organizării autorităţii spirituale, în aşa 
fel încât această autoritate să poată funcţiona. S-a conservat ideea că instituţiile 
bisericeşti trebuiesc organizate de aşa manieră, încât, prin intermediul lor, să poată fi 
transmise adevăruri imuabile, deţinute numai de ele. În acelaşi scop s-a păstrat 
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împărţirea între funcţionarii bisericeşti, categoria conducătoare care trasează liniile de 
referinţă ale credinţei şi marea masă care trebuie să asculte şi să se supună. Prin însăşi 
atribuirea calităţii de Biserică adevărată, în mod ne justificat, instituţiile bisericeşti s-au 
transformat într-o autoritate care şi-a asumat atribuţii pe care, în realitate, nu le aveau. 

În orice caz, în epistolele sale, apostolul Pavel vorbeşte frecvent despre dezbinări 
şi diviziuni în Bisericile pe care el le-a înfiinţat. Iată câteva exemple. Atunci când se 
adresează Corintienilor în întâia sa epistolă, apostolul Pavel mai întâi constată că aceştia 
au fost „îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. În felul 
acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul lor (1 Corinteni 1: 5-6) 
Pavel vede în mod optimist viitorul lor determinat de venirea lui Isus Cristos. În acelaşi 
timp, după numai trei versete, Pavel constatată starea adunării respective care nu este 
nici pe de parte una spirituală. Este puţin probabil ca apostolul să se fi adresat aceloraşi 
Creştini în ambele cazuri, adică la aceeaşi membrii ai adunării, pentru că este greu de 
conceput că cei care au fost sfinţiţi în Isus Cristos, să mai aibă comportamente ca acelea 
pe care Pavel le analizează în capitolul 1 în versetele 10-13. 

 „V ă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveţi toţi 
acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit 
într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi 
sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Şi eu, al 
lui Apolo!” – „ Şi eu, al lui Chifa!” – „Şi eu, al lui Cristos!” Cristos a fost împărţit? 
Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi?”  [(1 
Corinteni 1: 10-13); ref. 99 în Biblia Ortodoxă] 

 „Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a 
trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Cristos. V-am hrănit cu 
lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferii, 
pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, 
nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” [(1 Corinteni 3: 1-3); 
ref. 100 în Biblia Ortodoxă] 

 „Din toate părţile se spune că între voi este curvie: şi încă o curvie de acelea, 
cari nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta 
tatălui său”  [(1 Corinteni 5: 1); ref. 101 în Biblia Ortodoxă] 

Ne este vorba, desigur, despre sfinţi, atunci când apostolul critică faptele de 
imoralitate. În aceeaşi epistolă avem, pe de o parte, texte care ne pun în temă asupra 
Bisericii celor născuţi din nou, dar şi asupra fenomenului de apostazie, a cărui 
principală expresie sunt certurile şi dezbinările care se manifestau, în mod pronunţat, 
printre Corinteni şi nu numai printre ei. Aceleaşi dezbinări sunt şi astăzi între 
credincioşii creştini şi lucrul acesta îmi dă dreptul să mă refer la cele două categorii 
diferite de credincioşi, cei născuţi din nou şi cei ne renăscuţi spiritual sau “lumeşti.” 
Diferenţa faţă de epoca istorică analizată în capitolul următor este faptul că aceste 
adunări creştine nu beneficiau încă de putere politică şi că acei credincioşi care catalizau 
diviziunile, nu puteau folosi forţa armelor de partea partidelor lor. În toate epistolele 
sale, apostolul Pavel se adresează la două categorii diferite de credincioşi, cele 
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enumerate deja, dar adevărata Biserică a lui Dumnezeu este formată numai din prima 
categorie, adică credincioşii născuţi din nou, adică născuţi din Duh, prin urmare născuţi 
din Dumnezeu, deoarece Duhul este Dumnezeu. Cea de-a doua categorie, cel mai 
probabil, mult mai numeroasă, este în componenţa exclusivă a Bisericilor instituţionale, 
adică nu fac parte în acelaşi timp şi din Biserica celor Aleşi. Cine citeşte a doua epistolă 
către Corinteni va avea posibilitatea să vadă ce tensiuni serioase erau între Creştini în 
timpul lui Pavel. Un citat din capitolul 12 pare sugestiv. 

„Fiindc ă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să 
vă găsesc şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc 
gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări.”  [(2 
Corinteni 12: 20); ref. 102 în Biblia Ortodoxă] 

Adunarea din Corint era o mixtură de sfinţi şi de păcătoşi, dar toţi împreună 
formau aceeaşi organizaţie creştină. Aceeaşi combinaţie a rămas până în zilele noastre şi 
această componenţă ne omogenă este specifică tuturor instituţiilor religioase creştine. 
Atunci când Creştinii renăscuţi spiritual constituie majoritatea, într-o instituţie 
religioasă, se pot constata efectele pozitive ale acestui fapt. Din păcate, mulţi sunt 
chemaţi şi puţini sunt aleşi şi majoritatea este în rare ocazii de partea acestora, din urmă. 
În urma convertirilor în masă la Creştinism, calitatea a trecut pe plan secund, locul fiind 
luat de cantitate. În realitate, există o singură Biserică, care nu este divizată şi care este 
într-o legătură strânsă cu El prin fiecare membru al ei, ţine învăţătura lui Cristos în 
spiritul ei şi aceasta este Adevărata Biserică a lui Dumnezeu, adică Biserica celor 
înscrişi în Ceruri care este formată din toţi aceia care au fost înscrişi în cartea vieţii, încă 
de la întemeierea lumii şi care au fost rânduiţi mai dinainte ca să fie înfiaţi prin Isus 
Cristos, după buna plăcere a voiei Sale. (Efeseni 1: 5) 

Cât despre dezbinări, unele dintre acestea erau generate de interminabila dispută 
doctrinară dintre unii Iudei care deveniseră Creştini şi Creştinii dintre neamuri. Primii 
încercau să îi determine pe cei din urmă să adopte obiceiurile lor iudaice. Pavel s-a 
ridicat hotărât împotriva acestor tendinţe şi a respins nevoia unui astfel de 
comportament pentru neamuri. De fapt, diviziunile doctrinare au fost principala cauză 
de confruntare între Creştini, dublată şi de tendinţe de acaparare a influenţei şi puterii. 
Aceste divergenţe doctrinare erau folosite şi ca arme ideologice. Absolutizarea părerilor 
personale şi intoleranţa faţă de opiniile altora a dovedit aroganţa şi superficialitatea 
acelora care considerau că au ajuns să deţină adevăruri ultime. Aşa cum spunea Pavel, 
cine crede că ştie ceva se înşeală singur. Pavel nu era împotriva cunoaşterii, dar 
înţelegea relativitatea şi parţialitatea ei şi cât de departe suntem de dimensiunile 
incomensurabile a ceea ce se numeşte, în limbaj omenesc, Dumnezeu. Absolutizarea 
adevărurilor despre Dumnezeu este generată mai mult de neînţelegerea acestui tip de 
adevăruri decât de siguranţa stăpânirii lor. Biblia ne spune că în vremurile din urmă 
cunoştinţa va creşte, dar organizaţiile bisericeşti s-au grăbit să fixeze cunoştinţele lor în 
percepte imutabile şi să interzică posibilitatea progresului în ceea ce priveşte 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Biblia a fost canonizată într-o formă fixă, şi dogmele 
creştine au fost formulate de o manieră definitivă. Autoritatea impusă asupra cunoaşterii 
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umane este o altă formă de persecuţie a libertăţii de conştiinţă. Înainte însă de a mă 
referi mai mult asupra acestui aspect, voi face o prezentare istorică a anumitor elemente 
ale Creştinismului timpuriu.  

Aspecte istorice care se referă la constituirea şi formarea, în prima fază, a 
Bisericii  

Creştinismul a fost o mişcare culturală şi nu doar o mişcare religioasă.9 Încă de la 
începuturile sale, Biserica a conţinut între frontierele sale aceleaşi dinamici, adesea 
contradictorii, care erau vizibile şi în lumea iudaică din acea perioadă. Este foarte dificil 
de a sesiza un singur moment, după Cincizecime, în care Biserica, ca şi organizare 
vizibilă, să fi fost cu adevărat una. Diferenţele între Creştinismul din Palestina şi 
Creştinismul format din prozeliţii Evrei din Diaspora, care vorbeau limba greacă, s-au 
transformat în interpretări diferite ale credinţei în cele două jumătăţi, Latină şi Greacă 
ale Imperiului Roman. Conflictele asupra doctrinelor foarte rar au fost conflicte asupra 
adevărului sau al erorii. Aceste conflicte au fost, cel mai adesea, rezultatul confruntării 
între diferite culturi reprezentate prin diverse tradiţii.10 De asemenea, aceste conflicte de 
opinii religioase au fost o rezultantă a tendinţelor de luptă pentru putere şi dominaţie 
între diferite persoane şi colectivităţi. De ce unitatea a fost o problemă pentru 
congregaţiile Creştine, imediat după ce Isus Cristos s-a înălţat la cer? Anul 27 î.e.n. a 
marcat tranziţia de la Republica Romană la Imperiul Roman. Puterea romană şi-a atins 
frontierele sale naturale cum ar fi Rinul, Dunubiul, Eufratul şi deşertul Sahara. Ceea ce 
a fost adăugat ulterior, din punct de vedere geografic, adică Britania, Dacia, Arabia şi 
Mauritania au fost teritorii destinate mai mult pentru protecţia a ceea ce era deja cucerit.  

Victoria lui Octavian asupra lui Mark Antoniu, la Actium, în anul 31 î.e.n. era 
văzută ca începutul unei ere noi a ordinii care se opunea haosului existent în imperiu. În 
11 ianuarie 27 î.e.n., Octavian a închis uşile templului lui Ianus, pentru a marca 
întoarcerea la pace şi aceasta pentru prima dată în 200 de ani. Cinci zile mai târziu, 
Senatul i-a acordat lui Octavian titlu de Augustus. Cu toate că, în teorie, Octavian era 
doar primul cetăţean al Romei, în practică el a devenit conducătorul absolut. Poetul 
Ovidiu a fost acela care a remarcat legătura dintre titlul de Augustus şi limbajul secret al 
adorării. Două secole mai târziu Ido Capesius arăta cum acest titlu sugera, că purtătorul 
lui era considerat ceva mai mult decât un om muritor. Pe monedele care au fost emise, 
Octavian purta coroana de lauri a lui Apolo, ceea ce denota, în imaginea împăratului, o 
anumită relaţie specială între acesta şi zei. În aceeaşi perioadă a apărut cultul „geniului 
împăratului.” În provincii „geniul împăratului” era o formă comună de întărire a 
convenţiilor comerciale11. Împăratul avea la dispoziţia sa circa 30 de legiuni care erau 
staţionate în diverse părţi ale imperiului şi, de asemenea, era reprezentat de guvernatori 
care administrau diverse zone ale acestuia. Unul dintre aceştia a fost Pontius Pilat, 
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guvernator al Iudeei, între 27-36 e.n. Împăratul, care se afla în fruntea unui aparat 
impresionant, veghea la bunăstarea tuturor.  

Lumea romană a constituit un mediu propice răspândirii Creştinismului, deoarece 
sistemul de administrare Roman a adus imense beneficii locuitorilor lumii mediterane. 
În afara unor războaie locale, cum a fost războiul din Iudeea între 66-73 e.n., provinciile 
care se aflau departe de frontiere s-au bucurat de o perioadă de pace aproape 
neîntreruptă, între 30 î.e.n. şi 193 e.n. şi din nou din 197 e.n., până la moartea lui 
Alexandru Severus în 235 e.n. Aelius Aristides, un orator public, se adresa lui Antonius 
Pius în preajma anului 150 e.n., afirmând că războaiele au dispărut şi puteau fi privite ca 
evenimente legendare ale trecutului. „Un om poate călători dintr-o ţară în alta ca şi cum 
ar fi ţinutul său natal...” Treizeci de ani mai târziu, Iraenaeus, episcop de Lyon, spunea: 
„Lumea are pace mulţumită Romanilor. Chiar şi Creştinii pot călători fără frică ori unde 
vor.” Pacea, uşurinţa comunicărilor şi a comerţului au fost specifice acelei perioade din 
istoria Romei antice.12 Limbile şi ideile au urmat comerţul. Un efect al unificării lumii 
Romane sub Augustus a fost evidenţierea a două limbi comune, latina în Vest şi greaca 
în Est.  

Administraţia provincială a fost, la rândul ei, un factor unificator în interiorul 
Imperiului Roman. În toate provinciile erau anumite oraşe care posedau drepturi 
speciale, coloniile, care au fost aşezate iniţial de cetăţeni romani, cum ar fi veteranii. 
Existau, de asemenea, municipiile, unde cetăţenia era conferită unei comunităţi de 
nativi. La rândul lor, „civitates”, capitale tribale sau cantonale, puteau aspira să se ridice 
la cel mai înalt statut şi membrii din aristocraţia locală puteau obţine cetăţenia Romană. 
Către sfârşitul secolului I, împărat a ajuns un spaniol şi anume Traian, care avea ca cei 
mai buni generali ai săi un Anatolian şi un Maur.13 Imperiul devenea destul de eclectic 
şi aceasta era atmosfera generală în perioada primilor ani ai apariţiei şi dezvoltării 
Creştinismului.  

În ceea ce priveşte religia, aceasta trebuie considerată sub două aspecte, social şi 
personal. Aspectul social era desemnat să asigure conservarea ordinii sociale existente. 
Exista o frică a ceea ce urma să se întâmple în cazul căderii Imperiului Roman, teamă 
împărtăşită chiar şi de Evrei şi de Creştini. Împăratul promova siguranţa supuşilor săi şi 
acţiona ca intermediar între aceştia şi zei. Se aştepta de la cetăţenii romani ca să 
respecte şi să servească zeii romani şi să nu practice nici un cult străin. Incidental, ei 
puteau servi alt cult, cu condiţia ca acesta să nu aducă nici o atingere legilor şi 
obiceiurilor pe care se baza modul de viaţă roman. Celsus scria în preajma anului 178 
e.n., făcând apel la Creştini, să se întoarcă la credinţa strămoşilor lor pentru a salva 
imperiul de distrugere şi ca o dovadă de loialitate arătată împăratului. În anul 212 e.n., 
împăratul Caracala a conferit cetăţenia romană la aproape toţi cetăţenii liberi ai lumii 
romane. A avut ca obiectiv, aşa cum era precizat în preambulul edictului, ca „<<zeii 
lumii romane>> să se bucure de sacrificiile din partea mulţimii de noi cetăţeni.” 
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Adorarea comună a unor zei era simbolul şi dovada unui imperiu unit. 14 Aceeaşi 
concepţie s-a păstrat şi după instituţionalizarea Bisericii creştine, când împăraţii au 
încercat, prin orice mijloace, să reprime gândirea liberă în probleme de credinţă, cu 
scopul de a obţine o Religie Creştină uniformă, care să asigure unitatea Imperiului 
Roman.  

În provincii, fiecare oraş care avea o anumită importanţă, avea propriul lui 
capitoliu, construit după modelul celui roman şi care era dedicat zeilor romani Jupiter, 
Juno şi Minerva. Creştinii care nu recunoşteau aceste zeităţi, erau consideraţi adevărate 
provocări pentru autorităţile imperiului. Religia romană era mai mult un cult naţional 
decât o religie personală.15 Acest lucru a contribuit, într-o mare măsură, la 
transformarea Religiei Creştine într-o religie de masă, eludând astfel caracterul 
individual, strict personal al mântuirii.  

De-a lungul întregii istorii a Republicii Romane a existat tendinţa de a lărgi 
panteonul. Juno şi Mars au fost original zeii triburilor italice şi Cybele au fost introduse 
cu ocazia războiului punic. Problema era de a şti în care moment un cult străin, cum era 
considerat, de exemplu, Creştinismul, trebuia considerat periculos pentru ordinea 
romană. Autorităţile făceau această apreciere de la caz la caz. Dacă zeităţile străine 
păreau că ameninţă prestigiul zeilor romani, credinţa în acestea urma să fie reprimată. 
Dacă ritualurile acestea străine dădeau naştere la scandal, aderenţii acestor culte urmau 
să fie pedepsiţi. În timpul lui Nero, Creştinii care erau consideraţi un cult străin pentru 
Romani, după cum am menţionat, erau asociaţi cu Iudaismul. Lucrul acesta a fost un 
factor important în formarea politicii romane în legătură cu Creştinismul, deoarece 
evreii au constituit o moştenire dificilă, preluată odată cu cucerirea lumii greceşti.16 
Semnificativă pentru perioada primului secol al erei noastre este răspândirea lentă a 
Creştinismului, în cadrul lumii greco – romane, dar şi tăcerea scriitorilor clasici în 
legătură cu aceasta. Tacitus, Plinius cel Tânăr şi Suetonius, care au scris toţi între anii 
110-120 e.n., au tratat Creştinismul ca pe un nou fenomen, care trebuia explicat 
cititorilor. În ceea ce îi priveşte pe Evrei, Philo nu menţionează crucificarea atunci când 
analizează cariera lui Pontius Pilat. Josephus, un alt foarte important istoric Evreu, 
menţionează pe Isus numai în versiunea slavonă. El îl menţionează pe Ioan Botezătorul 
şi martiriul lui Iacov în anul 62 e.n. Din acest motiv, principalele surse, pentru 
cunoaşterea desfăşurării Creştinismului în acea perioadă, sunt Epistolele Apostolului 
Pavel care au fost scrise între 49 şi 62 e.n., deasemenea evanghelia lui Marcu, Faptele 
Apostolilor scrise de Luca şi evanghelia lui Matei, scrise într-o perioadă imediat 
următoare, pană în zona anilor 70 e.n. Iniţial, Creştinii aşteptau revenirea iminentă a lui 
Isus Cristos, lucru care ar fi făcut ne necesare relatările scrise şi pentru că aceasta 
întârzia, au început să pună în scris evenimentele legate de persoana lui Isus. O altă 
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sursă de informare sunt manuscrisele de la Marea Moartă, scrise de persoane 
contemporane cu Isus Cristos. Aceste scrieri emană de la o congregaţie aparte faţă de 
Iudaismul clasic, de la Esenieni, care credeau că sunt aleşii care trebuiau să aştepte 
venirea Împărăţiei Mesianice. După crucificare, Isus s-a arătat ucenicilor restaurându-le 
astfel speranţele. Ridicarea la ceruri a lui Cristos a reprezentat o nouă întărire a 
aşteptărilor acestor ucenici şi, de asemenea, evenimentul Cincizecimii a fost o 
confirmare în plus a divinităţii lui Cristos. 

În Ierusalim, Creştinii s-au stabilit ca o grupare activă printre concetăţenii lor 
Evrei. Ei au continuat să meargă în fiecare zi la Templu. (Faptele Apostolilor 2: 46) 
Lucrul acesta este semnificativ, atunci când comparăm ucenicii lui Isus cu Esenienii, 
care nu doreau să participe de loc la activităţile din Templu. Există totuşi o 
semnificativă asemănare între organizarea comunităţilor timpurii creştine şi cea a 
comunităţilor de la Qumran. Conducerea celor două se numea „esah” şi comunitatea 
propriu zisă se numea „edah.” Cei trei stâlpi ai Bisericii (Galateni 2: 9) şi cei 
doisprezece discipoli, completaţi după alegerea lui Matia, corespund cu cei trei preoţi şi 
cei doisprezece oameni sfinţi din componenţa comunităţii Esenienilor. În ambele 
comunităţi exista regula donării averilor către comunitate. 

„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi 
în rugăciuni. Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 
Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau 
ogoarele şi averile şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună 
erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu 
bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului 
norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiţi.”  
[(Faptele Apostolilor 2: 42-47); ref. 103 în Biblia Ortodoxă] 

Acestea au fost primele comunităţi creştine, foarte aproape de ceea ce ar trebui să 
fie în zilele noastre frăţietăţile creştine, care să îi cuprindă pe Creştinii renăscuţi 
spirituali fără nici o diferenţă de apartenenţă la vreo instituţie bisericească sau alta. Toţi 
erau împreună, egali în faţa lui Dumnezeu şi toţi aveau o legătură personală cu El. Cu 
trecerea timpului, averile care se puneau împreună, erau consumate şi astfel 
comunităţile erau formate numai din consumatori nu şi din producători. Nevoia de 
ajutorare a comunităţilor a fost o preocupare pe care a avut-o în vedere constant şi 
apostolul Pavel.  

Prima etapă în organizarea şi structurarea comunităţilor creştine 
Apostolii nu erau conducătorii ierarhici ai adunărilor creştine, ci ei reprezentau 

doar o autoritate morală, ca unii ce erau martori personali ai vieţii şi învăţăturii lui Isus 
Cristos. O etapă în organizarea comunităţilor creştine a fost numirea unor diaconi, care 
să vegheze asupra meselor comune. Pe lângă apostoli, aceştia erau primii membri ai 
unei organizări incipiente. Este de remarcat că, în acea perioadă, apostolii erau aceia 
care slujeau la mese ceea ce este atât de diferit faţă de atitudinea funcţionarilor 
bisericeşti din zilele noastre. 
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„În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, Evreii cari vorbeau 
greceşte, cârteau împotriva Evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la 
împărţeala ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi 
au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la 
mese. De acea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul 
Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat 
în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” [(Faptele Apostolilor 6: 1-4); ref. 104 în 
Biblia Ortodoxă] 

În primul rând, înmulţirea ucenicilor a dus la nevoia primei diferenţieri 
organizatorice în Biserică. Apostolii urmau să se ocupe de rugăciune şi propovăduirea 
Cuvântului şi diaconii în organizarea nevoilor mai pământene ale ucenicilor. Încă nu se 
vorbeşte de o organizare ierarhică, nimeni nu era superior celuilalt, dar existau funcţii 
diferite. Chiar în acea fază incipientă, de existenţă a bisericii, existau tensiuni şi 
discriminări. Evreii care vorbeau greceşte, se pare că nu erau trataţi egal cu ceilalţi 
Evrei şi acest lucru a şi declanşat această primă măsură de organizare. Apostolii au 
evitat ca nemulţumirile, mai mult sau mai puţin justificate, să se răsfrângă asupra 
reputaţiei lor. Desigur că ei erau oameni nepărtinitori, dar unii dintre cei care împărţeau 
efectiv ajutoarele, puteau fi precursorii funcţionarilor religioşi creştini din zilele noastre. 
Este de asemenea de remarcat, că nici măcar nu se punea problema ca cineva să aibă o 
sarcină în Biserică, dacă nu era plin de Duh Sfânt. Aceasta a fost o condiţie care s-a pus 
cu ocazia alegerii diaconilor şi păstrarea acestei reguli a făcut ca Biserica timpurie să îşi 
păstreze pentru o perioadă de timp puritatea spirituală. Creştinii vorbitori de limba 
greacă au fost până la urmă obligaţi să părăsească Ierusalimul şi aceasta a fost o ocazie 
de a duce mesajul lui Isus Cristos dincolo de limitele teritoriale, în care acesta a fost 
prezentat iniţial. După o perioadă scurtă de timp au apărut primii Creştini în Damasc şi 
Antiohia. Apostolul Petru, în urma unei viziuni divine, a acceptat că vestea bună a 
mântuirii trebuie să fie dusă şi celorlalte naţiuni. (Faptele Apostolilor 10: 10-17) 

Apostolul Iacov este primul lider al Bisericii din Ierusalim 
Între anii 41-44 e.n. Hero Agrippa a condus o persecuţie a Creştinilor, dar după 

această perioadă s-a instaurat calmul. Liderul Bisericii din Ierusalim a fost, până în anul 
62 e.n. Iacov, fratele de sânge a lui Isus Cristos. În toată această perioadă, Ierusalimul a 
fost centrul şi coordonatorul misiunii creştine. În evanghelia lui Toma, ne canonizată, 
Iacov este anunţat ca succesorul desemnat direct de Isus Cristos, pe când în evanghelia 
lui Matei, Petru este acest succesor. În modul cel mai probabil, nu este întâmplător că 
atunci când s-a trecut la canonizarea evangheliilor, au fost alese acelea care întăreau 
poziţia Romei ca succesoare a învăţăturilor lui Isus Cristos, adică poziţia lui Petru care 
este considerat a fi primul Papă al Bisericii Romano-catolice. Acest lucru s-a întâmplat 
în detrimentul altor scrieri, de exemplu al evangheliei lui Toma, care mergeau pe altă 
linie. Să nu uităm că procesul de canonizare al Bibliei s-a produs sub atenta 
supraveghere a împăratului roman Constantin, care avea nevoie de întărirea situaţiei 
Romei ca centru al Religiei Creştine. Ceea ce vreau să spun este că, odată cu 
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instituţionalizarea Bisericii, s-a produs un proces de selecţie a scrierilor despre Isus 
Cristos, care a favorizat politica instituţională a acesteia.  

 Iacov a păstrat puternice legături cu iudaismul şi în acea perioadă creştinii din 
Ierusalim plăteau taxa către Templu. (Matei 17: 24) Biserica din Ierusalim se vedea ca o 
„rămăşiţă”, care avea misiunea să ghideze spiritual poporul Evreu până la eminentul 
sfârşit al tuturor lucrurilor. Viziunea Apostolului Pavel era diferită, el fiind hotărât să 
ducă misiunea Creştină cât de departe se putea duce celorlalte naţiuni. La terminarea 
primei sale călătorii misionare, în 49 e.n., Consiliul Apostolic a fost de acord că trebuie 
să fie două misiuni, una pentru Evrei, coordonată de Petru şi cealaltă pentru celelalte 
naţiuni, coordonată de Pavel. Următoarea decadă din istoria Bisericii este dominată de 
Apostolul Pavel şi colegii săi de apostolat. În primul rând a fost Barnabas, dar au fost şi 
alţii, cum ar fi Apolo, Epafras, Epafroditus şi Junias. Misiunea lor a fost o uriaşă 
mişcare de evanghelizare, care fusese doar sperată de Farisei sau de Ioan Botezătorul.17 
Mari dificultăţi au stat între apostoli şi îndeplinirea planurilor lor. Reacţiile la misiunea 
lor au fost câteodată ostile, aşa cum se poate vedea în Faptele Apostolilor. 17: 18, sau 
considerate chiar periculoase, aşa cum a fost cazul cu situaţia relatată de Faptele 
Apostolilor 16: 21. Iniţial, activitatea lui Pavel a fost îndreptată, în practică, către Evreii 
grecizaţi şi către persoane care au avut anumite contacte cu Iudaismul. Sinagogile au 
reprezentat peste tot punctul de plecare al misiunii lui Pavel. Această afirmaţie este 
întărită, dacă se observă oamenii pe care Faptele Apostolilor îi remarcă ca fiind cei la 
care s-a adresat Pavel. De exemplu, Aquila şi Crispus, Evrei proeminenţi din Corint.18 
În acelaşi timp, adevărata bătălie a lui Pavel a fost cu Evreii ne creştinaţi. Necazurile 
apostolului la Tesalonic, Filipi, Beroea şi Corint s-au produs din cauza urii Evreilor. Ei 
încercau să convingă autorităţile romane, de faptul că Pavel reprezenta un pericol pentru 
ordinea publică şi vedeau, în acesta, îndeplinirea unei misiuni profetice, dată de 
Dumnezeu, pe care ei înşişi nu au putut să o îndeplinească.  

Pericolele care au ameninţat Biserica pană în anul 64 e.n. proveneau numai din 
partea Evreilor. În generaţia care a urmat, de la crucificare, autorităţile Romane nu au 
arătat ostilitate către noua grupare Creştină. Pentru Romani, amestecul în ceea ce părea 
a fi neînţelegerile dintre două grupe rivale Iudaice, nu prezenta nici un avantaj. Pavel 
era un cetăţean Roman şi autorităţile cu care a venit în contact, au încercat să îl ajute 
atât cât au putut. Impresia pe care a produs-o asupra acestor reprezentanţi ai autorităţii 
romane a fost una favorabilă. Aşa s-a întâmplat atunci când s-a aflat în prezenţa lui 
Sergius Paulus, Proconsul în Cypru în 46 e.n., Galio în Corint, sau în cazul 
procuratorilor Felix şi Porcius Festus, care au contestat acuzaţiile duşmanilor lui Pavel, 
care susţineau că acesta este vinovat de fapte, care ar trebui pedepsite cu moartea. Odată 
ajuns la Roma, Pavel a avut libertatea să predice vestea bună a evangheliei, lucrul pe 
care l-a făcut cu succes şi nimeni nu l-a împiedicat să facă aceasta. În timp ce în 
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Palestina, în această perioadă, relaţiile dintre Romani şi Evrei se înrăutăţeau, Creştinii 
nu au fost afectaţi. 

Cum a fost fondată comunitatea creştină din Roma nu se ştie în mod precis. În 
ziua Cincizecimii se aflau în Ierusalim prozeliţi şi din Roma. (Faptele Apostolilor 2: 10) 
Este foarte probabil că aceştia au dus mesajul creştin odată cu reîntoarcerea lor în 
Roma. În anul 57 e.n., Pavel putea scrie despre credinţa comunităţii din Roma, că 
aceasta era cunoscută în toată lumea. (Romani 1: 8) Pavel a ajuns în Roma în anul 60 
e.n. şi între acest an şi anul 64 e.n. progresul realizat de această comunitate s-a datorat, 
în bună măsură, muncii lui. În data de 19 iulie 64 e.n., un vast incendiu a devastat două 
cartiere întregi din Roma, cauzând multe pierderi de vieţi omeneşti şi lăsând mulţi 
locuitori fără adăpost. Iniţial, suspiciunea a fost îndreptată chiar către Nero, despre care 
se credea că a dorit să cureţe oraşul de o zonă aglomerată şi nu tocmai aspectuoasă, 
pentru a putea să înalţe alte construcţii şi să îşi extindă propriul lui palat. După propria 
relatare a lui Tacitus, lucrurile au decurs astfel: 

„În consecinţă, pentru a scăpa de aceste suspiciuni, Nero a legat vinovăţia şi a 
aplicat cele mai perfecţionate torturi asupra unei clase urâtă pentru faptele sale 
dezgustătoare, numiţi Creştini de către populaţie. Cristos, de unde vine originea 
numelui, a suferit pedeapsa maximă în timpul regimului lui Tiberius, de mâna unuia 
dintre procuratorii noştri, Pontius Pilatus şi o superstiţie dăunătoare, până acum 
controlată, a ieşit la iveală nu numai în Iudea, prima sursă a răului, dar şi în capitală, 
unde toate lucrurile şocante şi ruşinoase din fiecare parte a lumii se întâlnesc şi devin 
populare. În acord cu aceasta, au fost arestaţi toţi cei care au mărturisit; apoi după 
informaţiile date de aceştia, o mare mulţime a fost condamnată, nu atât pentru crima de 
incendiere, cât pentru ura faţă de rasa umană. Batjocuri de toate felurile s-au adăugat 
morţii lor. Acoperiţi cu piei de animale sălbatice, ei au fost sfâşiaţi de câini şi au pierit, 
sau au fost crucificaţi, sau au fost arşi. Aceasta a servit la a lumina noaptea, atunci 
când lumina zilei s-a stins. Nero şi-a pus la dispoziţie grădinile proprii pentru spectacol 
şi a organizat un spectacol la circ şi în acest timp el s-a amestecat cu poporul, 
conducând un car de luptă. Cu toate acestea, chiar şi pentru criminalii care merită 
pedeapsa extremă şi exemplară, se trezeşte un sentiment de compasiune; pentru că nu a 
fost aşa cum a părut, pentru binele public, ci să mulţumească cruzimea umană, de acea 
au fost distruşi.” 

Există şi părerea că Nero a fost în măsură să transfere suspiciunea către Evrei, 
care, la rândul lor, au arătat către Creştini. În acea perioadă, Evreii nu erau populari şi 
erau suspectaţi de intenţii de incendiere. Cu trei ani mai târziu, Antiohia a fost scena 
unui progrom cauzat de o falsă acuzaţie de incendiere, provocată de Evrei. Mulţi au 
refuzat să accepte un test bazat pe sacrificiu şi au pierit cu acea ocazie. Cel mai timpuriu 
comentator al persecuţiei a fost scriitorul documentului 1 Clement care, în aproximativ 
anul 100, considera că Evreii erau vinovaţi. El a scris din Roma către Biserica din 
Corint, reproşând comunităţii că a permis ca prezbiterii care au fost aleşi în mod corect, 
să fie îndepărtaţi de tineri nemulţumiţi. La începutul scrisorii sale el arată cum invidia, 
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gelozia şi conflictele fratricide au fost caracteristice pentru vechiul Israel şi apoi scrie 
următoarele: 

„Prin gelozie şi invidie, cei mai importanţi stâlpi (ai Bisericii) au fost persecutaţi 
şi trimişi la moarte. Să avem în faţa ochilor drepţii apostoli: Petru, care prin gelozie 
nedreaptă a îndurat nu una sau două dar mai multe suferinţe şi în felul acesta, aducând 
mărturie, a ocupat locul său de glorie. Prin gelozie şi conflict, Pavel a desfăşurat 
premiul răbdării; de şapte ori legat, condus în exil, bătut cu pietre, apărând ca un 
herald în amândouă Est şi Vest, el a cucerit o faimă nobilă pentru credinţa sa; el a 
învăţat dreptatea pe toată lumea şi după ce a atins limita de vest, a devenit martor în 
faţa conducătorilor. După acea a plecat din lume şi s-a dus către locul sfânt, arătând 
cel mai bun exemplu de răbdare.”  

În acest text se vorbeşte clar de competiţia şi rivalităţile dintre „oamenii 
credinţei”, care ne arată că acestea au existat încă din prima fază de formare a Bisericii 
Creştine şi că ele nu i-au ocolit nici pe apostolii Petru şi Pavel. Creştinii, după cum ne 
arată textul citat înaintea acestuia şi care aparţine istoricului Tacitus, erau acuzaţi, nu 
pentru că aderau la credinţa creştină, ci pentru o posibilă incendiere. Datorită viziunii 
apocaliptice care prevedea un sfârşit al lumii, Creştinii erau acuzaţi, de asemenea, de 
„ură împotriva rasei umane.” În Tesaloniceni sau în Apocalipsa lui Ioan se vorbeşte de 
un sfârşit al lumii de care numai Creştinii pot scăpa şi această învăţătură, din motive 
evidente, nu putea să placă cetăţenilor romani, care nu erau Creştini. Pedeapsa 
nedreaptă aplicată Creştinilor de către împăratul Nero avea rolul să trezească sentimente 
de teroare în cei vinovaţi dar şi să liniştească zeii ultragiaţi ai Romei. O generaţie mai 
târziu, comunitatea creştină din Roma a fost restabilită şi a devenit influentă şi Creştinii 
urmau să se bucure de încă 130 de ani de linişte. Persecuţia lui Nero a fost un eveniment 
dramatic, dar singular şi nu începutul unei campanii sistematice de persecuţie a 
Creştinilor.19 În prima generaţie după crucificare, Creştinii trăiau într-o situaţie oarecum 
provizorie, în sensul că ei aşteptau reîntoarcerea lui Isus Cristos în timpul generaţiei lor. 
Dar oricât de provizorie, o anumită formă de organizare şi mijloacele necesare de a se 
pregăti pentru evenimentele care urmau să vină, se presupun.20 

Posibile rădăcini pentru apariţia autoritarismului în Biserică 
Stabilirea Bisericii Creştine începe cu Domnul Isus Cristos. Problema care se 

pune este dacă Isus Cristos a intenţionat să stabilească o organizaţie ierarhică, încă de la 
început, care să aibă în fruntea ei pe apostoli şi deasupra tuturor apostolilor pe apostolul 
Petru. Personal, consider că Isus a dorit să creeze o comunitate, care să fie capabilă să 
reflecte calitatea de Creştini a membrilor ei şi nicidecum o organizaţie, care să semene 
cu cele deja existente. Mare şi mic sus şi jos aveau alte înţelesuri decât cele obişnuite, 
pentru Isus, atunci când se referea la comunitatea din jurul său. El a spus că cel care 
doreşte să fie cel mai mare, trebuie să fie servitorul celor mai mulţi. Măsura mărimii şi 
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importanţei poziţiei unui Creştin era dată de numărul mai mic sau mai mare de oameni 
la care era chemat să se facă util. Anvergura poziţiei nu era dată de numărul mare de 
personal, care să servească o anumită persoană, principiu care se aplică în lumea 
noastră, ci chiar de reversul acestui principiu. Isus Cristos nu a stabilit o ierarhie pentru 
Biserica Sa ci o unitate deplină între membrii ei. Pe plan vertical, dependenţa exclusivă 
de Dumnezeu, pe plan orizontal toţi membrii Bisericii absolut egali între ei, fiecare 
având misiunea lui. Ucenicii lui Isus, ca şi comunitate, trebuiau să fie recunoscuţi după 
dragostea pe care o aveau unul pentru celălalt. (Ioan 13: 34-35) 

Isus Cristos a făcut imposibilă existenţa oricărei ierarhii pentru că dragostea 
spirituală nu cunoaşte superior şi inferior. Apostolul Pavel este un fel de “ordonator” al 
Bisericii, adică un fel de strateg care trasează direcţii de organizare în structura acesteia. 
Limbajul folosit de Pavel a încercat să explice învăţătura lui Isus şi de aceea apostolul s-
a străduit să găsească termenii potriviţi pentru a se adresa celor care urmau să primească 
mesajul. După toate probabilităţile, Pavel a avut nevoie să îşi întărească propria 
autoritate, ca să dea greutate mesajului pe care l-a transmis, deoarece autoritatea sa era 
mereu pusă în discuţie. Unii Creştini îl preferau pe Apolo, ca şi ghid spiritual, sau poate 
şi pe alţi misionari. (1 Corinteni 1: 11-12;); (2 Corinteni 2: 9; 17; 3: 1; 12: 1-21, 13: 1-
10) Pavel nu a fost apreciat, în aceeaşi perioadă, cu aceeaşi unanimitate cu care este 
considerat acum, ca fiind alături de Isus Cristos cea mai importantă persoană care a 
contribuit la edificarea Creştinismului. Aceasta, deoarece, în lipsa mijloacelor 
perfecţionate de astăzi, scrierile sale nu erau răspândite în toată lumea, cum s-a 
întâmplat după ce Biblia scrisă a fost realizată şi ulterior canonizată. Mai mult, după ce 
Biblia a fost şi tipărită, Pavel a devenit unul dintre cei mai citiţi scriitori din lume. 
Autoritatea lui Pavel a fost de multe ori contestată în timpul vieţii sale şi de aceea el a 
fost obligat să lupte cu detractorii săi şi chiar să facă exerciţii de autoritate în raporturile 
sale cu adunările creştine, pe care le-a deschis. 

“... căci v-am scris şi cu gândul să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi 
ascultători în totul.”  [(2 Corinteni 2: 9); ref. 105 în Biblia Ortodoxă] 

O bună parte din autoritarismul Bisericilor instituţionale se datorează limbajului 
folosit de apostolul Pavel, prin care acesta, a încercat să îşi consolideze propria sa 
autoritate în faţa comunităţilor creştine pe care le-a creat. Acesta reprezintă numai 
“carapacea” în care este învelit Creştinismul şi care, la fel ca o scoică, nu foarte 
aspectuoasă la înfăţişare, ascunde perla din mijlocul ei. Mulţi credincioşi lumeşti nu 
reuşesc să deschidă scoica şi să ajungă la perlă, adică la esenţa Creştinismului şi se 
împiedică de forme şi organizări. Dumnezeu este Acela “... care ne-a şi făcut în stare 
să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, 
dar Duhul dă viaţa.”  [(2 Corinteni 3: 6); ref. 106 în Biblia Ortodoxă] 

După părerea mea, mesajul lui Pavel seamănă cu o bijuterie scumpă de aur şi 
pietre preţioase, care însă este pusă într-o cutie de fier, nu prea aspectoasă la înfăţişare. 
Acesta a transmis omenirii un lucru esenţial şi anume că individul este mântuit numai 
atunci când intră în lumea spirituală, care este condusă după alte reguli decât aceea în 
care trăim. Pacea, bucuria şi dragostea sunt semnele spiritualităţii şi nicidecum 
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legalismul care ne îndeamnă să dobândim mântuirea prin a face sau a nu face anumite 
lucruri. Motivaţia pentru o conduită creştină este adânc înrădăcinată în conştiinţele 
noastre, în ceea ce suntem şi ceea ce facem decurge în mod necesar, ne forţat din 
aceasta. Mântuirea nu este un răspuns, o recompensă, pentru faptele noastre bune, ci 
este apartenenţa la lumea de care, în mod necesar, aparţin aceia care s-au ridicat la mari 
înălţimi spirituale. Ar trebui spus că aceste înălţimi spirituale sunt pentru toţi cei care 
cred şi care au fost cunoscuţi de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii şi în nici un caz 
doar pentru o grupă foarte restrânsă de persoane, care în mod excepţional ajung la ele. 
Marile înălţimi sprirtuale sunt pentru toţi memebrii adevăratei Bisericii a lui Dumnezeu.  

Faptele bune sunt doar expresia a ceea ce suntem, nu sunt un mijloc prin care ne 
putem atinge un anumit scop, în cazul nostru mântuirea. Cu alte cuvinte, există 
posibilitatea ca un om să fie rău, dar să facă fapte bune. Îmi aduc aminte de un reportaj 
televizat în care se arăta că unii dintre marii mafioţi ai lumii interlope ajutau, de fapt, 
multă lume, făceau multe binefaceri, plăteau taxele şcolare ale unor copii săraci, ajutau 
pe cei mai puţin privilegiaţi, plătindu-le chiriile, etc. O făceau probabil pentru un interes 
legat de imaginea lor, de ochii lumii. Chiar dacă urmărim un scop mult mai înalt, de 
exemplu mântuirea, totuşi nu putem să îl obţinem doar prin faptele noastre bune, prin 
eforturile noastre proprii. Acest scop însă este deja atins, suntem deja mântuiţi, prin Isus 
Cristos, prin ceea ce este El, prin meritele Lui, prin faptele Lui bune. Nu se termină însă 
totul aici, deoarece suntem mântuiţi cu un scop şi anume să devenim la fel ca şi Cristos, 
fraţii şi surorile Sale, având aceeaşi statură spirituală, ca şi El. Prin urmare, viaţa 
veşnică nu este un scop în sine, finalitatea mântuirii este aceea de a deveni fiinţe 
potrivite pentru Dumnezeu, Mireasa Lui, ca să folosesc limbajul metaforic al Bibliei, 
„un ajutor potrivit pentru El,” ceea ce înseamnă de fapt: „un partener spiritual potrivit 
pentru El.” Pe de altă parte, de la aceste înălţimi spirituale, Pavel s-a întors câteodată 
prea brusc pe pământ şi a început să stabilească noi reguli, care le-au înlocuit pe cele 
vechi şi care sunt atât de dragi Bisericilor instituţionale, a căror „hrană” preferată sunt 
regulamentele, prin care îi pot urmări pe oameni şi  trage la răspundere. Astfel Pavel a 
găsit de cuviinţă să stabilească reguli cu privire la ţinuta femeii în adunări, la judecăţile 
între Creştini, la atitudinea adunărilor creştine faţă de cei care greşesc şi chiar ceea ce 
este mai bine pentru părinţi „să facă,” cu privire la fetele fecioare. S-a creat astfel un 
Creştinism „cu două viteze” în care unii înaintează în mod spiritual, iar alţii „după 
reguli.” Metafora folosită de apostolul Pavel, aceea a Bisericii care este asemănătoare 
cu corpul omenesc, duce la o comparaţie imperfectă, chiar dăunătoare. În mod 
categoric, Isus Cristos nu este pentru Biserică un Cap în acelaşi fel în care capul unei 
persoane este cap pentru corpul acesteia. Organele corpului uman sunt elemente care nu 
gândesc ci doar execută în mod perfect ceea ce le cere capul, adică creierul nostru. Noi 
nu suntem doar organe de execuţie, în raport cu Capul Bisericii, care este Isus Cristos şi 
îmi bazez afirmaţia pe o altă constatare a apostolului Pavel care spune că Isus este cel 
dintâi, născut dintre mai mulţi fraţi. (Romani 8: 29) Pe de altă parte, cei credincioşi 
trebuie să ajungă la înălţimea plinătăţii staturii lui Cristos, dar refenindu-mă la metafora 
lui Pavel, o mână sau un picior nu vor putea niciodată să ajungă la „înălţimea” capului, 
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din punct de vedere al gândirii sau cunoaşterii, adică al iubirii conştiente. (Efeseni 4:13-
15;) Noi trebuie să fim ca şi Cristos nu doar executanţi veşnici, prietenii Lui, fraţii şi 
surorile Lui şi nu „robii” Lui. Această observaţie de detaliu este de fapt o constatare de 
esenţă, pe care mulţi o trec cu vederea, încercând ca în acest mod să menţină pe 
membrii instituţiilor bisericeşti într-o ascultare oarbă, faţă de autorităţile acestora.  

Teologia unităţii şi teologia ierarhiei  Dacă metafora folosită de apostolul Pavel, 
prin care acesta aseamănă Biserica cu un corp omenesc nu este bine înţeleasă se trag 
concluzii greşite. În fapt, aceste concluzii stau la temelia tuturor Bisericilor 
instituţionale şi acesta este motivul pentru care afirm că unele scrieri ale apostolului 
Pavel, interpretate în mod greşit, în mod deliberat sau nu, deschid calea 
instituţionalismului bisericesc. Comparaţia cu un corp uman a Bisericii are calitatea că 
ne vorbeşte despre cooperarea perfectă care se impune să existe între toţi memmbrii ei. 
Toate părţile corpului uman sunt la fel de importante. Ochiul nu doar este ajutat de 
existenţa, de exemplu a picioarelor, care permit o schimbare a direcţiei corpului şi deci 
o vizibilitate mai bună, dar existenţa ochiului uman este chiar condiţionată de prezenţa 
tuturor celorlalte organe, care au intrat în fiinţă împreună şi care funcţionează ca un tot 
unitar, ca un sistem. Toţi membrii adevăratei Biserici a lui Dumnezeu trebuie să 
coopereze în tot ceea ce fac, dar activitatea concertată nu este scopul Bisericii Spirituale 
Unice. Scopul Bisericii celor născuţi din Dumnezeu nu este unul programatic sau precis 
determinat, aceasta nu este ca şi o armată, care urmează să cucerească o redută, este 
doar o comunitate spirituală a cărei raţiune de a fi este existenţa în comun şi practicarea 
dragostei de natură divină. Biserica celor născuţi din nou nu trebuie să lucreze ca şi o 
echipă, perfect coordonată cu scopul de a salva sufletele oamenilor. A înţelege lucrurile, 
în modul precizat, este o eroare cu consecinţe foarte grave. Toate persoanele care sunt 
mântuite de Dumnezeu, au fost cunoscute, încă înainte de întemeierea lumii şi 
mântuirea le-a fost oferită de Dumnezeu. Să nu uităm faptul că la om mântuirea este cu 
neputinţă. (...) Oricât de bine ar fi coordonată armata de salvatori, adică Biserica, ea nu 
poate salva pe nimeni, ceea ce este de salvat a salvat Dumnezeu, în baza credinţei 
proprii şi speranţei fiecărui individ în parte. Dacă nu ar fi aşa, aceasta ar însemna că 
salvarea oamenilor ar depinde de efortul şi puterea Bisericii, sau de aria ei de 
răspândire, dar această teologie nu este ceea a Bibliei. Această ultimă înţelegere a 
lucrurilor se face vinovată de toate masacrele produse în numele Creştinismului, ale 
cărui armate şi au propus să salveze sufletelor oamenilor, dar au sfârşit doar prin a îi 
măcelări şi de asemenea de a ridica semne de îndoială în legătură cu un Dumnezeu ai 
cărui reprezentanţi ucid în numele Lui, torturează, sau ard oamenii de vi. Biserica nu 
trebuie să fie o comunitate pasivă dar nu trebuie să facă decât ceea ce i-a fost dat să 
facă. Aceasta este exact ceea ce a făcut şi Isus, pe pământ, adică să anunţe vestea bună a 
salvări, care vine prin credinţă şi să manifeste puterea lui Dumnezeu, spre binele 
oamenilor. Tocmai aceste lucruri, esnţiale şi definitorii, Bisericile instituţionale nu le 
îndeplinesc. Ce face orice instituţie bisericească este să se organizeze ca un aparat, bine 
pus la punct şi să încerce să se dezvolte, cucerind ‚teritoriile’ spirituale, dar şi materiale 
şi chiar geografice din jurul lor. „Biserica conchistadorilor,” Bisericile „civilizatoare şi 
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salvatoare” sunt modelul ideal al oricărei Biserici instituţionale. Pentru astfel de acţiuni 
Biserica trebuie să fie structurată ca şi un corp uman, ca şi o armată dar astfel de 
conduită nu este ceea ce ne spune Biblia, că aşteaptă Dumnezeu de la ea. Adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu nu are, în sensul corpului uman, un cap, adică un comandant, 
un lider. Biserica celor născuţi din Dumnezeu este formată din fraţi şi surori, dintre care 
Cristos este un model care trebuie urmat. Cum am putea noi să fim ca şi Isus Cristos, 
adică să ajungem la înălţimea plinităţii staturii lui, dacă El este un comandant? Desigur 
că un comandand, un lider are trăsături de caracter specifice, dar noi nu suntem chemaţi 
să ajungem ca şi un şef, ca şi un lider, ci ca şi un frate, sau sa şi o soră. Isus Cristos este 
fratele nostru şi în acelaşi timp este salvatorul nostru şi ghidul nostru spiritual, El nu 
este în nici un fel şeful nostru, comandantul nostru de oşti. Aşa cum Isus ne-a îndrumat 
către Tatăl şi noi trebuie să îi îndrumăm pe oameni către El. Isus nu s-a prezentat pe 
sine ca fiind un lider autoritar, de ce l-am transformat în aceasta? Dumnezeu este Tatăl 
nostru, nu este comandantul nostru cu toate că oamenii în asta încearcă să îl transforme. 
De multe ori, oameni sunt mai întâi linguşitori şi total lipsiţi de şira spinării, iar apoi îşi 
omoară dictatorii, pe care chiar ei îi crează. Desigur odată ajunşi şefi ai instituţiilor 
bisericeşti funcţionarii bisericeşti aşteaptă ca toată lumea să se comporte cu ei cu 
aceeaşi slugărnicie cu care ei ne învaţă că trebuie să ne comportăm cu Dumnezeu.  Cam 
acelaşi gen de atitudine mi se pare vizibil în modul instinctual prin care natura unamnă, 
ne renăscută spiritual, încearcă să se apropie de Dumnezeu. Este o tactică prin care cei 
mai mulţi se apropie cu maximă prudenţă de o personalitate şi după ce cred că au 
descifrat-o şi i-au aflat punctele slabe fac totul să o conteste şi să o distrugă.  Dar în 
modul acesta, cei care în mod, mai degrabă inconştient, practica această atitudine îl 
contrazic şi îl neagă pe Isus, care ne-a informat că Dumnezeu este Tatăl nostru. (...)  De 
ce este important acest aspect? Lumea s-a săturat de dictatori şi atunci când însuşi 
Dumnezeu este prezentat ca şi un dictator marea majoritate a oamenilor, aceia care nu 
au un interes imediat, de a fi ajutaţi, caută orice fel de motivaţii, oricât de superficiale, 
pentru a adopta o poziţie ateistă sau agnostică. „Temeţi-vă de Dumnezeu” este lozinca, 
preluată şi generalizată, după un text din Apocalipsa lui Ioan, care se referă la o vreme 
când Dumnezeu devine Executor al propriilor Sale judecăţi. Reacţia este aceea că 
oamenii luptă cu propria lor frică şi cea mai sigură metodă li se pare multora aceea de a 
se convinge pe ei înşişi, că Dumnezeu este doar o superstiţie învechită.  

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu este o armată cu un comandant este o 
familie care are ca Tată, dimensiunea infinită a realităţii. Tatăl nostru este infinitatea 
care pătrunde în minţile noastre atunci când ne ridicăm deasupra propriei noastre 
condiţii umane, finite, atunci când înţelegem că, prin Cuvânt, suntem parte, la fel ca tot 
ceea ce este raţional în sensul de utilizator de limbaj logic, din Raţiunea Universală. 
Limbajul ne dă conştiinţa de sine deoarece limbajul este acela care se detaşează de noi 
înşine şi ne permite să ne judecăm propriile trăiri, prin prisma unor principii universale, 
specifice raţionalităţi. Limbajul este oglinda noastră şi în acelaşi timp este întipărirea 
slavei lui Dumnezeu, este Cuvântul întrupat. Mântuirea înseamnă conştiinţa a ceea ce 
suntem, adică suntem o parte din Dumnezeu. Trezirea la această conştiinţă o face însă 
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Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, atunci când El ne naşte din nou, din El însuşi. Adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu nu este un corp funcţioanl, care este constituit în scopul de a 
îndeplini anumite funcţii. Biserica celor născuţi din Dumnezeu este o colectivitate 
spirituală, care nu este constituită pe principiul funcţionalităţii, aşa cum este corpul 
uman, ci pe principiul afinităţii, adică înrudirii spirituale. Biserica Spirituală Unică este 
întemeiată pe Isus Cristos şi nu are ca fundament principiul organizări sau cooperări, în 
vederea realizări unor scopuri comune, cum ar fi convingerea sau constrângerea 
oamenilor, ca aceştia să devină Creştini, de către o echipă de lucrători. Principiul este  
ca oricare membru al ei să îl mărturisească liber pe Mântuitorul său personal şi mărturia 
fiecăruia să fie însoţită cu semne şi minuni. Mai departe cel convertit, mai degrabă 
regăsit, are datoria să facă acelaşi lucru, nu doar predicând celor care sunt deja salvaţi, 
în cercul îngust al Bisericilor instituţionale ci mai ales celor care aşteaptă, „încă înainte 
de întemeierea lumii” ca speranţa lor în Cristos să se materializeze. (...) Esenţial este 
însă a nu se predica o instituţie bisericească sau alta, o doctrină sau alta, ci să fie 
anunţată salvarea care vine prin legătura personală cu Salvatorul fiecărui individ în 
parte, adică cu Isus. Se impune să repetăm exact ceea ce făcea Isus şi mergând din loc 
în loc să vorbim oamenilor de Tatăl nostru, însoţind vorbirea noastră cu semne şi 
minuni. Desigur este bine să cooperăm cu ceilalţi Creştini pentru că din punct de vedere 
practic avem nevoie de o anumită logistică, dar este nevoie să ne legăm unii de alţii în 
nici o o organizaţie sau Biserică instituţională. Organizarea şi cooperarea în astfel de 
cazuri o face direct Dumnezeu. (...) Sunt conştient că în fel acesta promovez exact 
modul de funcţionare al Creştinismului timpuriu, dar în realitate acesta este cel corect.      

Ce este de făcut? Un singur lucru trebuie făcut şi anume întoarcerea la Cristos şi 
citirea şi acceptarea tuturor celorlalte scriei care aparţin de N.T. exclusiv în lumina 
teologiei lui Isus Cristos. El a venit să ne ofere o învăţătură care nu este din lumea 
aceasta şi care nu are nimic de a face cu ordinea şi organizarea din lume ci este chiar 
reversul acestora. Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntru nostru şi nu în lumea în care 
trăim, de aceea lumea nu poate decât să o pervertească.  

Există, prin urmare două teologii diferite în Biblie şi anume teologia unităţii, 
promovată fără echivoc de Isus Cristos şi teologia ierarhiei sau a autorităţii, desprinsă 
din unele epistole atribuite apostolului Pavel. Cele două teologii sunt radical diferite, 
prima se bazează, cu prioritate, pe unitatea desăvârşită între Persoanele Dumnezeirii, 
între om şi Dumnezeu şi, în familie, între soţ şi soţie. Cea de a doua se bazează, în 
primul rând, pe o ierarhie a autorităţii în care Tatăl este Capul Fiului, Fiul este Capul 
Bisericii şi bărbatul capul femei. Desigur că cea de a doua teologie nu exclude 
dragostea spirituală, ea chiar o presupune, dar dragostea este „acoperită” de autoritate, 
de puterea de decizie. În cadrul celei de a doua teologii se poate foarte uşor „uita” 
pentru un moment de dragoste şi ceea ce rămăne este autoritatea, în forma ei „pură,” 
autoritatea care nu poate fi contestată, atâta vreme cât este prezentată ca venind de la 
Dumnezeu.  

Dacă acelaşi Dumnezeu, locuieşte prin Duhul Său cel Sfânt în interiorul mai 
multor indivizi, în acelaşi timp, ce ierarhie poate să fie între aceştia? Locuieşte oare mai 



 149 

mult în unii şi mai puţin în alţii, în aşa fel încât să se creeze, în felul acesta, o ierarhie? 
O anumită ordine este necesară acolo unde se adună mulţimi mare de oameni, o ordine 
administrativă, menagerială, dar în nici un caz o ordinea spirituală. Ordinea spirituală 
nu este de compentenţa oamenilor, ci exclusiv a lui Dumnezeu. Nici un om pe pământ 
nu poate face ordine spirituală, dar prin instituirea ritualurilor creştine, acestea sunt 
administrate de către Bisericile instituţionale şi deci acestea impun o ordine spirituală. 
În conformitate cu teologia lui Isus, Duhul Sfânt stabileşte ordinea spirituală, atunci 
cînd lucrează prin oamenii lui Dumnezeu. El îi trimite, pe fiecare în mod individual, le 
toarnă în inimi dragostea care îi motivează, le dă mesajele, pe care ei trebuie să le 
transmită, tot El le dă şi puterea să facă minuni şi bineânţeles Duhul Sfânt lucrează în 
fiin ţele celor care primesc aceste mesaje şi îi convinge de păcat. Instituţiile bisericeşti 
au tendinţa de a înlocui lucrarea de organizare a lui Dumnezeu, cu propria lor 
organizare, bazată pe tradiţii şi pe reguli prestabilite.                    

Este exact ceea ce se întâmplă în momentul de faţă în Bisericile instituţionale şi 
anume se pune un accent deosebit pe autoritate şi despre dragoste se aminteşte câte 
odată, dar efectele ei sunt greu de sesizat. Bazat pe învăţătura lui Isus Cristos se poate 
afirma că singura autoritate este aceea care vine din dragoste, care este recunoscută din 
dragoste şi care duce la unitate perfectă. Aceasta este marea revoluţie adusă de 
Creştinism în istorie. Este vorba de a pune dragostea înaintea tuturor lucrurilor, de a 
promova sacrificiul de sine, acela care vine din iubire, ca şi valoare supremă. Nu se 
exclude desigur dreptatea dar şi dreptatea vine tot din dragoste, adică din nevoia de a 
proteja fiinţele iubite şi desigur principiul iubirii de natură divină. Dumnezeu nu iubeşte 
crima, furtul, minciuna, înşelătoria şi de altfel nici un fel de păcat. Dumnezeu nu poate 
tolera păcatul dar numai El este acela care cunoaşte motivaţiile profunde ale fiecărui 
individ uman. Ce fel de Paradis ar fi acela în care fiinţele salvate ar fi interesate de 
fraudă? La fel ca şi ‚paradisul’ de pe pământ. Ce conţinut ar avea speranţa umanităţii în 
mai bine dacă Paradisul Ceresc s-ar asemăna cu ‚infernul’ pământesc? Dumnezeu ne 
iubeşte, atât de mult, încât doreşte pentru noi pacea spirituală şi fericirea deplină. 
Acestea ar fi puse, fără îndoială, în pericol dacă în Paradisul Ceresc ar continua să fie 
localizate persoane care nu vor să renunţe la ne dreptate. Este societatea umană rea sau 
bună, atunci când luptă împotriva infracţiunilor? Părerea mea este că este bună, 
deoarece în cazul că nu ar face-o un rău cu mult mai mare s-ar produce şi bineânţeles 
multă suferinţă umană. Nimeni nu îl poate califica pe Dumnezeu ca fiind prea aspru sau 
intolerant, atunci când luptă cu păcatul. El face acest lucru pentru că ne iubeşte. Pe de 
altă parte, Isus nu se referă la săvârşirea de infracţiuni atunci când îi identifică pe aceia 
care vor fi separaţi definitiv de Dumnezeu ci doar la egoismul specific uman. (...) A nu 
ajuta pe săraci nu este o infracţiune, în lumina legi, dar este un păcat în ochii lui 
Dumnezeu. A nu îi ajuta pe alţii este un lucru ‚natural’ pentru om şi tocmai de aceea, 
pentru a corespunde standardelor lui Isus, avem nevoie să fim născuţi din nou, adică să 
ne schimbăm natura. Nu avem nevoie să fim botezaţi din nou, adică a doua oară, la 
maturitate, dar avem nevoie să ne naştem din Dumnezeu. Schimbarea naturii noastre 
este condiţia pentru a intra în Împărăţia Cerurilor. (...)   
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Principiul autorităţii care vine din putere, sau dintr-o poziţie superioară, la un 
moment dat, este promovat prin unele epistole atribuite lui Pavel, în linie directă cu 
tradiţia din care acesta a provenit, adică din cea iudaică. Pavel a adus femeia „la locul 
ei,” aşa cum era şi în tradiţia iudaică şi a reintrodus judecăţile morale, pe care Isus le-a 
interzis. Teologia lui Isus Cristos nu este din lumea aceasta, este o „nebunie” pentru 
lumea în care trăim, este „nebunia” crucii pe care însă apostolul Pavel a încercat să o 
facă „digerabilă” pentru lume. Acesta a construit un cadru instituţional bazat pe reguli 
pe care le-a introdus, pentru a instaura „ordinea” în adunările creştine. În orice caz, 
modul în care se desfăşurau adunările înfiinţate de Pavel era mult mai deschis şi implica 
mult mai bine pe Creştini, în viaţa comunităţilor, decât Bisericile instituţionale din 
prezent. Cu toate acestea, problema este că, prin unele epistole ale apostolului Pavel s-a 
stabilit o teologie a ierarhiei, adică Tatăl este Capul lui Cristos, Cristos este Capul 
Biserici şi bărbatul este capul femei. Şi ce este rău în acest fapt? Pe baza structuri 
imaginată de Pavel oamenii au mai adăugat o verigă şi anume aceea că Biserica 
instituţională este capul individului credincios, adică al bărbatului. Pavel nu a făcut o 
astfel de afirmaţie dar această completare se potriveşte foarte bine în schema propusă de 
Pavel. În însăşi logica sa schema lui Pavel cerea parcă adăugirea acestei verigi lipsă, dar 
eu sunt convins că Pavel nu a intenţionat-o, în nici un fel. Schema completă, atât de 
multă apreciată de Bisericile instituţionale, este următoarea: Tatăl este Capul Fiului, 
Fiul este Capul Biserici, Biserica este capul bărbatului şi bărbatul este capul femei. 
După cum am arătat în această lucrare, nici una dintre legăturile dintre verigi nu este 
corectă, privită în prisma învăţăturilor lui Isus. Tatăl nu este Capul Fiului, ci este una cu 
Fiul, acelaşi Dumnezeu, într-o unitate desăvârşită. (...) Fiul nu este Capul Biserici, în 
înţelesul natural al cuvântului cap. Biserica este constituită din fraţii şi surorile lui Isus 
şi nu din organe de execuţie. Cristos poate fi numit Cap al Biserici, folosindu-ne de un 
limbaj incorect, dar numai dacă se adaugă toate precizările necesare în ceea ce priveşte 
înţelesul, în acest caz, al cuvântului ‚cap.’ Cristos este un model, un organizator, un 
deschizător de drumuri, un veghetor, dar nu este cap în sensul de creier care gândeşte şi 
care transmite comenzile unor organe care nu au posibilitatea să analizeze şi să 
hotărească liber dacă urmează sau nu impulsurile primite. Oamenii au conştiinţă şi sunt 
liberi să îşi urmeze propria lor conştiinţă. La acest nivel cuvântul ‚cap’ poate să 
sugereze ideia care a fost intenţionată, dar numai în mod deformat. Biserica nu este 
capul bărbatului şi nici în epistolele atribuite apostolului Pavel nu găsim o astfel de 
afirmaţie, dar aceasta este adăugirea implicită, care se găseşte în modul în care sunt 
construite doctrinele şi regulile Bisericilor instituţionale. Bărbatul nu este capul femei ci 
ei sunt una în Cristos. (...)  O precizare este necesară, numai şase dintre epistolele 
apostolului Pavel sunt considerate, ca fiind provenite direct de la acesta, restul sunt 
considerate a fi epistole, scrise sub pseudonim de alţi lucrători Creştini, care s-au folosit 
de numele lui Pavel, pentru a da greutate scrierilor lor. ? În acest mod se pot explica 
unele condradicţii, existente în teologia prezentă în epistolele, atribuite lui Pavel. Cu 
toate acestea, epistola întâia către Corinteni este considerată, aproape în unanimitate, că 
aparţin lui Pavel personal şi tocmai în această epistolă apare structura ierarhică la care 
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am făcut referire. „Dar vreau să ştiţi că, Cristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul 
este capul femei, şi că Dumnezeu este capul lui Cristos. (1 Corinteni 11; 3) De remarcat 
însă este că în această epistolă Pavel nu afirmă despre Cristos că este Capul Bisericii, ci 
spune că El este Capul oricărui bărbat, adică susţine că indivizii sunt legaţi direct de 
Dumnezeu şi nu prin intermediul Bisericii. Că este „Capul oricărui bărbat” se poate 
spune despre Cristos, dar cu toate precizările de rigoare, dar Cristos este, în acelaşi timp 
şi în aceeaşi măsură şi Capul oricărei femei. Dovada este simplu de făcut, prin aceea că 
sunt ne numărate femei care sunt născute din nou, care au darurile şi roadele Duhului 
Sfânt şi prin care deci, se fac minuni, în mod direct, prin ele se săvărşesc vindecări, sau 
prorocii, au darul de a vorbi despre înţelepciune, sau despre cunoştinţă şi nu au nevoie 
pentru aceasta de intervenţia bărbatului lor. Bărbatul poate fi sau nu capul femei, în 
probleme administrative, pământeşti, dar aceasta depinde de înţelegerea dintre cei doi. 
În probleme spirituale bărbatul nu este capul femei, ci Cristos. Pe de altă parte, într-o 
altă epistolă şi anume în epistola către Efeseni, Cristos este prezentat ca fiind Capul 
Bisericii. „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul 
nevestei, după cum şi Cristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.” (Efeseni 5; 
22-23) În realitate Cristos este Păstorul, sau Capul, cu precizările de rigoare, fiecărui 
individ în parte şi prin aceasta şi numai în acest fel El este şi Păstorul Bisericii, sau 
Capul Bisericii. Metafora folosită de Isus, prin care El se prezintă ca fiind Păstorul cel 
bun mi se pare mult mai potrivită decât aceea folosită de Pavel, care îl prezintă ca şi 
Cap al trupului spiritual, a lui Dumnezeu. (Ioan 10; 1-21) Isus, a dovedit o înţelepciune 
aparte, divină, când s-a descris pe Sine cu o mulţime de metafore cum ar fi Apa vieţii, 
Pâinea vieţii, Lumina lumii, Păstorul cel bun tocmai pentru a sublinia că toate acestea 
nu sunt decât metafore şi că ele nu pot decât să sugereze relaţia dintre Dumnezeu şi om.                 

 Cea mai gravă alunecare către iudaism o găsim însă în epistola către Timotei, în 
care femeile, sunt tratate ca un fel de cetăţeni de categoria a doua şi care nu vor fi 
mântuite prin credinţă, ci prin fapte, adică prin naşterea de fi şi numai dacă aceştia 
„stăruiesc cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.” (1 Timotei 2; 8-15) 
Această epistolă se consideră, aproape în unanimitate, că nu aparţine apostolului Pavel 
şi în felul acesta se explică totala ei ne conformitate cu teologia mântuirii prin credinţă, 
promovată de apostol. Totuşi această atitudine faţă de femei este foarte mult apreciată 
de Bisericile instituţionale şi în mod special de cele Neoprotestante. Care este 
explicaţia? Una dintre ele este aceea că, în felul acesta, acestea pot să întreţină o 
concepţie despre autoritate greşită, favorabilă politici lor instituţionale.  

 Din nefericire cadrul acesta instituţional a devenit la un moment dat mai 
important decât principiile pe care căuta să le protejeze şi în final acest sistem, care a 
suferit ne numărate perfecţionări, de la Pavel încoace, a devenit de sine stătător şi având 
tot mai puţin a face cu învăţătura excepţională, extraordinară şi revoluţionară, pe care a 
promovat-o Isus pe pămănt. Personal mă declar un adept al teologiei lui Isus Cristos, 
cum fără îndoială era şi apostolul Ioan, acela care l-a înţeles cel mai bine pe Isus. 
Scrierile apostolului Pavel, care sunt mai grele de înţeles şi pe care mulţi le 
răstălmăcesc spre pieirea lor, trebuiesc citite în lumina teologiei lui Isus, în caz contra 
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ele pot fi un prilej de rătăcire spirituală. Lucrul acesta l-a ştiut şi apostolul Petru, dar 
cuvintele spuse de el, în acest sens, nu sunt analizate şi înţelese destul de bine şi nimeni 
nu se întreabă care sunt acele scrieri pe care unii le răstălmăcesc spre pieirea lor şi în ce 
fel ele sunt răstălmăcite, în această direcţie? (2 Petru 3; 15-16) Lucrarea de faţă încearcă 
să dea răspuns la această întrebare.        

 Pentru a rămâne consecvenţi cu învăţăturile N.T., stabilirea de reguli nu este în 
acord cu principiile Creştinismului, care ne învaţă că fiecare Creştin ştie ce are de făcut, 
pentru că este învăţat direct de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt şi nu are nevoie să fie 
învăţat din afara conştiinţei sale, de către nici o altă fiinţă umană. A primit Pavel 
îndrumarea spirituală a vreunui alt om sau a fost învăţat de Duhul Sfânt în legătură cu 
principiile Creştinismului? A fost Pavel singurul Creştin inspirat de Duhul Sfânt sau toţi 
cei care sunt ai lui Cristos sunt învăţaţi în acelaşi fel? Dumnezeu nu l-a pus pe apostolul 
Pavel singurul învăţător, o dată pentru totdeauna, peste rasa umană. Există un singur 
Mântuirtor, în credinţa creştină, dar mai mulţi apostoli şi învăţători. Pavel a avut un 
mesaj, care a încercat să răspundă nevoilor spirituale ale comunităţilor cărora s-a 
adresat, dar în vremurile pe care le trăim, provocările sunt, de multe ori altele şi lor 
trebuie să li se răspundă adecvat pe măsura problemelor pe care le ridică. Din acest 
motiv, „închiderea” mesajului spiritual pe care Dumnezeu doreşte să îl transmită lumii 
şi reducerea lui numai la textele N.T., înseamnă pur şi simplu o contestare a lucrării 
Duhului Sfânt pe pământ, în acest moment. Nu mai sunt, la ora actuală, alte persoane 
pline de Duhul Sfânt, aşa cum au fost şi Pavel, Petru, sau Ioan, care să le vorbească 
oamenilor despre Dumnezeu şi nu mai sunt oameni care să fie învăţaţi direct de 
Dumnezeu? Dacă admitem un astfel de principiu, înseamnă că promovăm ideea că 
învăţătura creştină este moartă şi că nu mai există Creştini practicanţi pe Pământ. Din 
momentul în care s-a canonizat Biblia şi până în ziua de astăzi s-ar mai fi putut scrie 
multe „Biblii” care să cuprindă experienţa oamenilor cu Dumnezeu. De fapt, există 
multe astfel de scrieri, deosebit de valoroase şi utile dar sunt destule Biserici 
instituţionale care descurajează studierea lor. Instituţiile bisericeşti doresc să ţină sub 
controlul lor mesajul lui Dumnezeu şi să îl interpreteze în aşa fel, încât orice nouă 
descoperire să nu lezeze interesele lor. Deviza „Sola Scriptura” a devenit o „armă”, prin 
care Bisericile instituţionale, interpretează Biblia, aşa cum cred ele şi cum le convine, 
pentru a îşi menţine statutul, şi pentru a controla pe enoriaşii lor.               

Din cauza faptului că nu sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, mulţi reprezentanţi 
ai Bisericilor instituţionale rămân doar la slovă. Ei văd că este scris, ceea ce este scris, 
dar iau numai litera, pe care o interpretează în limitele naturii umane ne renăscute 
spiritual şi din aceasta  creează o nouă doctrină sau un nou regulament. Este foarte bine 
când apar idei sau „lumini” noi în înţelegerea Creştinismului, dar acestea nu trebuiesc 
absolutizate, ridicate la rangul de „adevăr” indiscutabil şi mai ales, nu trebuie să 
acopere singurul adevăr cu adevărat fundamental care ne spune că „Dumnezeu este 
dragoste.” Atunci când vom pune în discuţie şi vom contesta acest adevăr, vom păşi 
într-o eră în care Creştinismul şi-a trăit ultimele clipe. Mulţi atei, dezamăgiţi de viaţa 
lor, contestă tocmai acest lucru şi anume că există o realitate transcedentală care ne 
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iubeşte. Nici un om nu poate crede în Dumnezeu, dacă nu simte dragostea Lui, pentru 
că Dumnezeu este dragoste. Dracii cred şi se înfioară, dar spre deosebire de oameni, ei 
l-au văzut pe Dumnezeu. (Iacov 2; 19) Bisericile instituţionale, în marea lor majoritate, 
nu arată această dragoste, ci arată o faţă umană în care totul este reglementat, organizat 
şi ţinut sub control. Ele transmit un singur sentiment: „frica de a nu greşi,” pe care o 
inoculează în conştiinţele umane atât de adânc, încât altceva nu se mai vede şi oamenii 
devin paranoici şi suspicioşi şi chiar îi privesc pe cei din jurul lor ca pe nişte pericole, 
adică ca pe nişte potenţiali păcătoşi. Singura şansă de a nu greşi, într-o anumită situaţie 
sau alta, este aceea de a ne lăsa ghidaţi de o inimă umplută cu dragoste spirituală, de 
către Duhul Sfânt. Bunătatea cere de asemenea înţelepciune, altfel se transformă în 
slăbiciune. Spiritul Creştinismului este cu totul diferit decât cel al lumii. Regulile din 
Împărăţia lui Dumnezeu sunt pe dos faţă de cele din lumea noastră, adică cel mai mare 
este slujitorul tuturor. Chiar Isus Cristos este slujitorul întregii lumi, pentru că El nu 
face altceva decât o muncă de învăţător, de medic, sau de consilier şi nu ne cere în 
schimb decât să îl iubim. Cristos nu este stăpânul nostru, este slujitorul nostru, nu ca 
Unul care este obligat să ne fie slujitor sau este plătit pentru asta, ci ca Acela care face 
lucrul acesta din dragoste, de aceea ar trebui să îi iubim pe toţi ‚slujitorii’ de pe pământ. 
(...) Cristos este un slujitor foarte puternic, care poate face totul pentru noi, şi care poate 
să ne ofere viaţa veşnică.  

Nu există ierarhie ci egalitate în trupul lui Cristos 
Pavel pune în capul listei, între membrii Bisericii, mai întâi pe apostoli apoi pe 

proroci, pe învăţători etc. Este apostolul mai mare decât prorocul şi în ce sens? 
Personal, nu cred că Pavel a dorit să instituie o ierarhie de tipul celei administrative în 
care unii să fie capul şi alţii coada. Mulţi însă interpretează scrierile lui în acest sens. Pe 
ce se bazează părerea mea? În primul rând, pentru că în fruntea Bisericii se află chiar 
Isus Cristos şi deci nu mai este necesar alt conducător. Cristos este în fruntea Bisericii 
pentru că El este slujitorul celor mai mulţi, adică fără El nici unul dintre noi nu ar putea 
să fie mântuit. În al doilea rând, pentru că vorbind despre Biserică, Pavel vorbeşte 
despre un trup în care mădularele nu pot fi unele mai importante decât celelalte, 
deoarece fiecare sunt la fel de necesare pentru funcţionarea trupului. Dacă este să 
ducem mai departe analogia propusă de apostolul Pavel, trebuie să observăm că fiecare 
organ în parte, din structura trupului biologic, este legat direct de cap. Nici un mădular 
al trupului nu poate fi legat de celelalte membre sau organe dacă nu este dirijat de cap. 
Capul trupului este Isus Cristos şi de aceea apostolii, prorocii şi învăţătorii nu pot fi 
consideraţi pe poziţii ierarhice de superioritate unii faţă de ceilalţi. Ce valoare ar avea 
apostolii fără cei care să primească apostolatul lor? Ce valoare ar avea prorocul, adică 
misiunea de proroc, fără cei cărora li se proroceşte? Ce ar putea realiza învăţătorii fără 
cei care trebuiesc să fie învăţaţi? Cum ar putea funcţiona o adunare creştină dacă ar fi 
formată numai din pastori dar nu şi din credincioşi care sunt păstoriţi? 

Prin faptul că Apostolul Pavel i-a menţionat mai întâi pe apostoli, aceasta nu 
înseamnă că ei sunt conducătorii, ci prin aceasta se înţelege că ei sunt deschizătorii de 
drumuri, adică întemeietorii de noi adunări creştine. După aceasta vin prorocii care 
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transmit direct mesajele lui Dumnezeu, dar cred că este extrem de discutabil din punctul 
de vedere al importanţei, cine trebuie cu adevărat să fie considerat că este mai întâi, 
prorocii sau apostolii. Cu alte cuvinte, nu este mai întâi vocea lui Dumnezeu cea care 
ghidează pe apostoli şi nu se face această voce auzită prin proroci? Acest „mai întâi” a 
fost preluat de Pavel din propria lui experienţă personală, adică aceea a unei persoane 
care era în acelaşi timp şi apostol şi proroc. El vedea misiunea lui de apostol ca fiind de 
primă importanţă şi de aceea a creat această scară, dar se impune să fie precizat că nu se 
face referire la o ierarhie spirituală sau administrativă. Nu există mai întâi şi mai pe 
urmă, în trupul spiritual al lui Isus Cristos, acestea sunt capcane ale limbajului folosit de 
Pavel, la care trebuie să fim atenţi. Acolo unde există o unitate desăvârşită, nu există 
nici un fel de ierarhie.  

Între noi şi Dumnezeu nu există bariere materiale, adică impuse de trupul nostru 
omenesc, aşa cum există între oameni. Spiritul este Unul şi atunci când intrăm în lumea 
spirituală intrăm în Dumnezeu. Devenim una cu Dumnezeu în Spirit, acelaşi Spirit, o 
unitate fără bariere. Între noi şi Dumnezeu nu va exista veşnic o „frontieră,” generată de 
finitudinea noastră, întrucât suntem chemaţi la eternitate, adică la veşnicia lui 
Dumnezeu, în care nu ne mai deosebeşte nimic de El. Se pune, în mod greşit, prea mult 
accent pe înţelegerea lui Dumnezeu, prin prisma lumii acesteia. Spiritele sau sufletele 
noastre sunt libere atunci când suntem scăpăţi de determinările şi limitările trupului 
nostru pămăntesc, care ne forţează sau încearcă să ne deturneze cu pasiunile sale. 
Greşim când ne lăsăm copleşiţi de ele. În Împărăţia Cerurilor suntem liberi pentru că 
scăpăm de aceste determinări, în totalitate. A fi Creştin înseamnă a trăi, încă de aici, pe 
pămănt, în Spirit şi nu doar a cerşii ajutor de la moaştele altor sfinţi care au trăit în 
spirit, adică a cere ajutorul tot pentru a trăi în carne, ceea ce nu duce la nimic. 

Supunerea faţă de Dumnezeu nu înseamnă subordonarea faţă de voinţa arbitrară şi 
capricioasă a unui stăpăn absolut ci înseamnă acceptarea liberă şi conştientă a unui set 
de valori, care să definească relaţiile dintre oameni, valori cum ar fi: dreptatea, 
dragostea spirituală, onestitatea, pe care Dumnezeu le personifică cel mai bine. 
Încrederea în Dumnezeu se bazează pe încrederea în aceste valori, fără de care nu ar 
putea exista nici o încredere. Din acest motiv sunt subliniate atât de mult aceste 
caracteristici ale lui Dumnezeu. Isus este Calea, nu este un stăpân. Un stăpăn nu este o 
cale, ci un scop în sine, nu este drumul ci chiar ţinta drumului. Isus este Calea, Adevărul 
şi Viaţa dar ţinta este perfecţionarea noastră, pentru a ajunge la acelaşi nivel cu El. Noi 
înşine suntem ţinta mântuirii, scopul ei, nu devenim obiecte de lux, sau de colecţie 
pentru Dumnezeu, devenim dumnezei, fii şi, adaug eu, fiicele Celui Prea Înalt. (Psalmul 
82: 6; Ioan 10: 34) De remarcat este faptul că devenim dumnezei, împreună şi prin 
Dumnezeul unic al universului şi nu fără El. De ce nu se poate fără El? Pentru că El 
face parte din univers sau universuri şi pur şi simplu nu putem face abstracţie de El. 
Este ca şi cum am face abstracţie de soare, atunci când ne facem proiecte de viitor. A 
face abstracţie de El înseamnă a îl nesocoti, cu toate că ne-a anunţat că El există şi dacă 
ne depărtăm, de exemplu, de soare pierdăm lumina şi căldura lui. Dacă umanitatea îşi 
face calcule de viitor fără Dumnezeu, acestea nu au cum să reuşească întrucât 



 155 

Dumnezeu este Spiritul întregului cosmos şi dacă ieşim din raţionalitatea universală ne 
punem în pericol pe noi şi, la un anumit nivel, putem pune în pericol existenţa întregii 
realităţi, aşa cum este ea configurată. Ca să luăm un exemplu, să ne imaginăm că o 
civilizaţie inteligentă, existentă în univers descoperă anumite energii sau forţe care pot 
fi folosite constructiv sau distructiv, aşa cum este, de exemplu, forţa nucleară, dar nult 
mai puternice decât se cunosc în momentul de faţă. Prin experienţele pe care le face 
această civilizaţie poate pune în pericol existenţa altor civilizaţii care există, ne 
cunoscute, în acelaşi univers. Acţiunile părţii au consecinţe asupra întregului. Nu putem 
face abstracţie de Dumnezeu deoarece El este Întregul, iar noi nu suntem decât o parte. 
Raportul nostru cu Dumnezeu nu este unul aleatoriu ci este unul necesar deoarece 
facem parte din acelaşi context universal, mai mult suntem înrudiţi printr-un proces de 
creaţie, în care Întregul veghează la apariţia şi dezvoltarea fiecăreia din părţile Sale. Să 
înţelegem bine, chiar dacă noi nu credem în Dumnezeu aceasta nu înseamnă că El nu 
există sau că noi nu existăm pentru El. Înseamnă doar să trăim cu iluzia că suntem 
singuri în universul material, raţional sau spiritual şi în realitate nu este de loc aşa. De 
unde putem ştii? Prin credinţă putem intra într-o relaţie personală cu Dumnezeu şi îl 
putem cunoaşte pe Cristos.       

Eroarea în înţelegerea Bisericii Creştine  porneşte de la modul cum se răspunde la 
întrebarea: „Cine sunt urmaşii apostolilor?” Întrebarea aceasta în sine ar putea constitui 
subiectul unei lucrări separate, dar mă voi mulţumi aici să fac numai câteva precizări 
suplimentare faţă de ceea ce am spus deja. Sunt urmaşi ai apostolilor numai Papii, 
Patriarhii, Episcopii, Mitropoliţii şi preoţii sau au această calitate toţi Creştinii născuţi 
din Dumnezeu? Apostolii nu au reprezentat o categorie privilegiată a Bisericii 
Creştine, ci au fost primii ucenici ai lui Cristos. Isus a spus că cine va crede, va vedea 
lucruri şi mai mari decât cele ce s-au săvârşit în timpul apostolilor. Nu este nimeni mai 
mic sau mai mare în ochii lui Dumnezeu şi toţi trebuie să fie una. Înlocuirea 
principiului unităţii cu principiul ierarhiei a dus la decăderea spirituală a instituţiilor 
bisericeşti. Creştinii nu mai sunt una, aşa cum a dorit Isus Cristos pentru ei, ci sunt 
stratificaţi pe diverse nivele de organizare, ierarhizarea în sine fiind aceea care 
împiedică unitatea. Atunci când Isus a subliniat nevoia de unitate între Creştini, El a 
dorit să evite tocmai acest fenomen al transformării Bisericii Sale într-o altă instituţie 
asemănătoare cu celelalte instituţii din societate. Unitatea spirituală a existat şi continuă 
să existe şi va exista până la revenirea Lui, dar această unitate, mai puţin vizibilă, este 
ascunsă de o evidentă şi extrem de vizibilă ierarhizare. 

Stratificarea dintre Creştini şi împărţirea lor în două categorii diferite, acelea de 
conducători spirituali şi de conduşi spiritual, este total opusă unităţii trupului lui 
Cristos. Capul Bisericii, aşa cum am precizat anterior, nu este format din conducătorii 
instituţiilor Bisericeşti. Nu există alt for de conducere, alt Cap al Bisericii decât Isus 
Cristos personal. Nici Papii, nici Patriarhii, nici Episcopii, nici Mitropoliţii, nici preoţii, 
nici pastorii, nici reverenzii, nici prezbiterii şi nici preşedinţii cultelor creştine nu sunt 
Capul Bisericii, ei sunt doar conducătorii instituţiilor bisericeşti. Toţi Creştinii spirituali 
împreună formează trupul şi nu este nici unul dintre aceştia Capul. Mai mult decât atât, 
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nimeni nu este reprezentantul pe pământ a lui Dumnezeu, nimeni în afară de Duhul 
Sfânt. Toţi Creştinii regeneraţi spiritual, împreună şi fiecare dintre ei în parte, sunt 
reprezentanţii lui Dumnezeu, în aceeaşi măsură, nu sunt însă înlocuitorii lui Isus Cristos 
pe pământ. Între trimis, adică apostol şi reprezentant, pe de o parte şi înlocuitor, pe de 
altă parte, există o mare diferenţă. Dicţionarul ne poate explica diferenţa, dar alunecarea 
între cele două tipuri de posibilităţi este aşa de subtilă, încât aceasta se face pe 
neobservate, dar efectele ei se simt. Motivul pentru care conducătorii instituţiilor 
bisericeşti nu stimulează şi ocolesc dezbaterea legată de necesitatea conexiunii fiecărui 
credincios de Capul său spiritual, este acela că ei nu doresc să îşi piardă privilegiile de 
conducători. 

Toate aceste precizări sunt necesare pentru a putea înţelege viziunea Bisericii 
timpurii. În mod treptat s-a folosit principiul unei aşa zise întâietăţi apostolice asupra 
celorlalţi credincioşi şi pe cea a apostolului Petru asupra celorlalţi apostoli, pentru a crea 
o organizaţie ierarhică, în care urmaşii apostolului Petru urmau să conducă întreaga 
Creştinătate. Astfel de instituţii s-au numit apostolice, uitând că iniţial apostolii au fost 
aceia care serveau la mese. Atributele apostolilor au fost considerate ca fiind transferate 
numai asupra episcopilor şi cardinalilor. Numai că în realitate, aceste atribute s-au 
transferat asupra tuturor Creştinilor renăscuţi spiritual, întrucât harul lui Isus Cristos nu 
s-a limitat numai la apostoli, ci a fost dat tuturor urmaşilor Lui. Isus Cristos nu a făcut 
nici o deosebire de autoritate între Creştini. Toţi cei care cred în mod sincer, beneficiază 
de darurile şi roadele Duhului Sfânt. De altfel, urmaşii apostolilor sunt toţi cei prin care 
se desfăşoară puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu şi nu doar membrii privilegiaţi ai 
unei instituţii bisericeşti sau a alteia. Orice Creştin renăscut spiritual este un urmaş al 
apostolilor şi mai mult, un urmaş a lui Isus Cristos, deoarece orice Creştin regenerat 
spiritual este un trimis a lui Isus Cristos pe pământ, deci un apostol şi poartă mesajul 
Lui către omenire. 

Alte aspecte istorice legate de Biserica Creştină, aflată la începuturile ei 
Şcoala de istorici care i-a urmat pe Harnack şi Lietzmann au considerat că 

Biserica şi-a dezvoltat în mod gradual organizarea până aproximativ în anul 90 e.n. Ei 
au apreciat că structura Bisericii, în perioada de început, a corespuns, în aspectele sale 
exterioare cu cele din sinagogile din lumea Greacă. Sursele principale care ne dezvăluie 
modul în care era organizată Biserica, la începuturile ei, sunt I Clement, scrisorile lui 
Ignatius şi Didache. În ceea ce îl priveşte pe Ignatius, din scrierile lui rezultă că 
structura de organizare a Bisericii era constituită din episcop, preot şi diacon şi desigur, 
pe de altă parte, era marea masă de credincioşi. Puterea absolută o deţinea episcopul.21  

 O astfel de organizare producea, prin însăşi natura ei, o diferenţiere între Creştinii 
de rând şi conducători. Cu toate că Isus Cristos îi consideră pe toţi Creştinii egali în faţa 
lui Dumnezeu, în Biserică unii au început să se transforme treptat într-o categorie 
conducătoare şi privilegiată. Probabil, că la început, diferenţierea nu era fundamentată 

                                                 
21 The Early Church … W.H.C. Frend … pagina 38 
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pe autoritate ierarhică ci pe funcţionalitate. Era nevoie de o anumită ordine. Cineva 
trebuia să răspundă de această ordine, la fel ca şi în societatea laică. Numai că treptat, la 
fel ca şi în societatea laică, cei care organizau, au început să se diferenţieze de masele 
de conduşi şi să structureze organizaţiile respective, ţinând cont şi de interesele dictate 
de propria lor poziţie. Dezinteresul iniţial s-a transformat în calcul lucid şi rece şi 
această transformare a fost definită de Isus Cristos ca fiind „părăsirea dragostei dintâi.” 
(Apocalipsa lui Ioan 2: 4) Această structură de putere nu avea nimic şi nu are nimic în 
comun cu relaţiile din interiorul adevăratei Bisericii a lui Dumnezeu. Aceste relaţii sunt 
bazate exclusiv pe dragostea creştină şi pe recunoaşterea exclusivă a autorităţii lui 
Dumnezeu, bazată pe dragoste şi pe sacrificiu de sine. Conştiinţele omeneşti se pot 
reflecta deplin doar în măreţia şi complexitatea miracolului divin, pentru că propria lor 
luciditate şi chemare către raţionalitate este un miracol. 

În momentul în care conducerea Bisericii a început să stabilească normativele 
credinţei pentru ceilalţi credincioşi, limitele de funcţionare ale libertăţii de conştiinţă şi 
conţinutul obligatoriu al profesiunii de credinţă, în acel moment a început să îşi 
depăşească atribuţiile pentru care a fost constituită. Nu mai era vorba doar de 
asigurarea unei anumite ordini fizice, necesare în orice colectivitate umană, ci de 
încercarea de a ordona conştiinţele. Controlul şi cenzura asupra conştiinţelor umane s-a 
asigurat prin monopolul asupra sacramentelor sau ritualurilor. În Biserica instituţională 
Ortodoxă acestea sunt: Botezul, Mirungerea, Împărtaşania, Pocăinţa, Hirotonia, Nunta 
si Maslul. În Biserica instituţională Romano-catolică avem: Botezul, Confirmarea, 
Eucharistul, Penitenţa, Ungerea bolnavilor, Sfintele Ordine si Căsătoria. Pentru 
Neoprotestanţi tainele nu mai există, dar actele de cult pot fi săvârşite numai de 
funcţionari bisericeşti autorizaţi. Nici una dintre variante nu corespunde Bibliei, 
deoarece monopolul pe care Bisericile instituţionale îl au asupra actelor de cult este 
unul arbitrar.  

În Biblie se precizează că toţi Creştinii renăscuţi spiritual sunt o preoţie sfântă, 
deci oricare dintre ei ar putea administra aceste sacramente, deoarece fiecare în parte 
este un preot. Dacă numai preoţii oficiali, ai Bisericilor instituţionale, sunt preoţi ai lui 
Dumnezeu, după N.T., înseamnă că toţi ceilalţi credincioşi sunt pierduţi, deoarece 
aceasta ar însemna că ei nu sunt, aşa cum se exprimă apostolul Petru, „o preoţie 
împărătească.” 

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un 
popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate 
ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”  [(1 Petru 2: 9); ref. 107 în 
Biblia Ortodoxă] 

Nicăieri, pe întreg parcursul Bibliei, nu găsim precizate, anumite competenţe 
speciale privitoare la administrarea Botezului în apă, sau la Împărtăşanie sau Cină, 
sau la alte sacramente sau ritualuri cultice. Diaconii erau nişte slujitori care serveau la 
mese, în rest cine trebuia să administreze botezul în apă sau Împărtăşania, Biblia nu 
precizează. Din momentul când acestea au fost considerate „taine” administrarea lor a 
trecut în sarcina celor care cunoşteau aceste „taine,” adică episcopii şi preoţii, 
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cunoscători de „taine.” În realitate, acestea nu erau „taine,” sau mistere, ci simboluri 
introduse de Ioan Botezătorul pentru botezul în apă şi de Isus pentru Cină sau 
Împărtăşanie. Apostolul Pavel, cu toate că era apostol, nu a botezat, cu una sau două 
excepţii, pe credincioşi, prin urmare el nu considera îndeplinirea actelor de cult ca fiind 
atributul principal sau exclusiv al apostolilor. De ce atunci, în anumite instituţii 
bisericeşti, numai aşa zişii urmaşi ai apostolilor, adică episcopii sau preoţii, sunt 
consideraţi că sunt singurii calificaţi pentru administrarea sacramentelor? Este vorba de 
o strategie instituţionala bisericească. Administrarea acestor acte de cult aduce venituri 
Bisericilor instituţionale şi îi menţine pe enoriaşi la dispoziţia lor. În loc să le spună 
credincioşilor că fiecare din ei este un preot, sau trebuie să ajungă să fie, prin naşterea 
din nou, în conformitate cu Biblia, corporaţiile bisericeşti preferă să îi ţină legaţi pe 
credincioşi de propriile lor interese. (1 Petru 2: 5-9; Apocalipsa lui Ioan 1: 6) Se 
consideră, în mod premeditat şi în mod greşit, de către reprezentanţii instituţiilor 
religioase creştine, că singura autoritate valabilă pentru a săvârşi ritualurile cultice este 
o anumită categorie de funcţionari bisericeşti, care au aceste atribute, moştenite de la 
apostoli. De fapt, apostolii s-au abţinut la un moment dat de la săvârşirea oricăror acte 
de cult, reţinând pentru ei numai stăruinţa necurmată în rugăciune şi propovăduirea 
Cuvântului. (Faptele Apostolilor 6: 4) 

Revenind la istorie, trebuie precizat că Didache, unul dintre cele mai vechi 
documente ale Bisericii, îi tratează pe episcopi la un nivel mai scăzut decât pe profet sau 
pe învăţător. I Clement, un alt document cu mare vechime, subliniază importanţa 
episcopului pentru Biserica primară, dar nu precizează dacă era nevoie doar de un 
singur episcop sau de un colegiu de episcopi pentru fiecare „scaun episcopal.” 

Începând de la Cincizecime fiecare Creştin s-a simţit pe sine martorul adevărurilor 
conţinute în mesajul lui Isus Cristos. Primirea Duhului Sfânt făcea ca fiecare Creştin, 
aflat în această situaţie, să fie în Cristos. Duhul Sfânt era conducătorul fiecărui Creştin 
în parte şi acest lucru făcea deosebirea faţă de Evreii ne creştinaţi sau faţă de celelalte 
neamuri. Prezenţa Duhului Sfânt era modul în care Creştinii îşi exprimau calitatea de 
membru al comunităţii creştine în primul secol după Cristos şi aceasta independent de 
orice funcţie pe care o deţineau sau nu.  

Există o deosebire a felului în care s-a dezvoltat tradiţia şi dezvoltarea Bisericii în 
Ierusalim şi în Diaspora. Ca şi organizare a Bisericii, se regăseşte, încă de foarte 
devreme, un Sanhedrin Creştin, ca un fel de continuare, în formă, a modelului religios 
iudaic. Acest for de conducere era prezidat de Iacob, fratele de sânge a lui Isus Cristos. 
El era însoţit de cei doisprezece apostoli, o trimitere simbolică, la cele douăsprezece 
triburi ale lui Israel. Probabil exista şi un consiliu restrâns, care consta în Iacob, Petru şi 
Ioan fiul lui Zebedei. Iacob, aşa cum s-a arătat, avea puteri monarhice asupra 
comunităţii creştine. Aici avem unul dintre punctele de plecare ale tradiţiei privitoare 
atât la episcopia de tip monarhic, cât şi cu privire la succesiunea apostolică. Iacov era 
considerat ca un fel de Mare Preot, un fel de echivalent cu funcţia similară din religia 
iudaică, cu toate că, în fapt, singurul Mare Preot în Creştinism este Isus Cristos. Tocmai 
această asemănare, această continuitate în formă între tradiţia iudaică şi cea a 
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Creştinismului din Ierusalim a fost un lucru care a stimulat organizarea Bisericii într-o 
structură, care a devenit cu timpul un convertor al unităţii Bisericii, într-o ierarhie 
bazată pe autoritate şi monopol spiritual. Numai că aceasta nu a fost forma prescrisă de 
Isus Cristos, care, deşi se vedea pe sine un împlinitor al legii iudaice, a profetizat 
distrugerea Templului. De altfel, după ce Templu a fost distrus de către Romani, în anul 
70 e.n., acest tip de Creştinism marcat de forme ale tradiţiei iudaice îşi va pierde 
aproape complet influenţa. În Ierusalimul dinainte de anul 70 e.n., Marele Preot, în 
tradiţia evreiască, era considerat profet şi preot, păzitorul atotputernic al legământului, 
pe care trebuia să îl predea fără pată succesorului său. Păzitorul noului legământ este 
însă Isus Cristos şi Creştinii sunt justificaţi în faţa lui Dumnezeu prin jertfa Lui pe 
cruce. El este Marele Preot, care se aduce pe sine însuşi ca jertfă pentru ispăşirea 
păcatelor umanităţii. 

În Diaspora, organizarea primelor comunităţi Creştine era mult mai liberă. În anul 
45 e.n., găsim în Antioch împreună cu apostolii, profeţii şi învăţătorii. Acestea sunt cele 
mai vechi funcţii distincte din Biserică şi ele au rămas cele mai importante, până la 
sfârşitul secolului, după cum ne arată Didache în capitolele 11-13. De remarcat este 
faptul că atunci când apostolul Pavel a vorbit despre configuraţia Bisericii, el nu a spus 
nimic despre persoane, care sunt în Biserică şi care nu îndeplinesc nici o funcţie. Nici 
un organ în trupul uman nu este lipsit de funcţie şi nu există nimic care să fie pur 
decorativ sau figurativ. Creştinul de rând nu trebuie să fie Creştin de rând pentru că aşa 
ceva nu există, fiecare Creştin este un unicat şi are o misiune de îndeplinit. 

Organizarea, în general, este necesară în societatea umană, dar Biserica 
constituie o realitate aparte, care nu se supune şi nu se expune regulilor obişnuite. 
Biserica este cu totul altceva, este o realitate spirituală, care este organizată de 
Dumnezeu după principii spirituale, altele decât principiile de organizare socio-umană. 
Acolo unde există un grup de oameni, în mod automat va apărea şi un anumit tip de 
organizare administrativă. Nu este nimic rău în acest fenomen, atâta vreme cât 
înţelegem că, din punctul de vedere al Creştinismului, această structură administrativă 
nu constituie adevărata Biserică a lui Dumnezeu, ci doar o schelă care ajută la 
construirea clădirii propriu zise. De îndată ce clădirea va fi terminată schela va fi dată la 
o parte şi construcţia respectivă îşi va arăta adevărata grandoare. Pericolul care planează 
şi care s-a dovedit real, este acela că în timpul construcţiei, în prezent ne aflăm într-o 
asemenea etapă, nu se vede clădirea propriu zisă ci doar sistemul de schele. Credincioşii 
sunt induşi în eroare atunci când li se spune că ceea ce văd este adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu. Opusul ordinii impuse este haosul şi amândouă sunt la fel de nocive. Prin 
acest studiu nu intenţionez, desigur, să propun înlocuirea ordinii impuse cu haosul, 
deoarece nu aş face decât să propun înlocuirea unui rău cu alt rău. Doresc doar să 
demarchez o linie netă de despărţire între ceea ce reprezintă şi ceea ce nu reprezintă 
adevărată Biserică a lui Dumnezeu. Structurile organizatorice administrative au tendinţa 
de a deveni autonome, servind propriile lor ţeluri, chiar dacă folosesc principiile 
spirituale pentru a îşi justifica existenţa. 
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Orice membru al Bisericii celor născuţi din nou îndeplineşte o funcţie, fie cea de 
apostol, de proroc, de învăţător sau în conformitate cu darurile spirituale primite de la 
Dumnezeu. Darurile spirituale sunt atribuite omului, în primul rând spre folosul altora 
(1 Corinteni 12: 7) Dumnezeu construieşte adevărata Sa Biserică, înzestrând pe 
credincioşi cu puterea Lui supranaturală prin intermediul căreia aceştia săvârşesc 
minuni, adică lucruri supranaturale.  

Ce este natural şi ce este supranatural depinde de dezvoltarea naturii umane la un 
moment dat. Acum 1000 de ani era supranatural să deţii un telefon mobil, iar peste 1000 
de ani s-ar putea să fie natural să ne stabilim pe o planetă, departe de sistemul nostru 
solar, unde oamenii vor trăi la nesfârşit, adică veşnic. În momentul în care a trăit Isus 
Cristos, adică acum 2000 de ani, faptul de a merge pe apă, fără nici un instrument 
tehnic, a fost supranatural şi în mod normal a uimit pe cei care l-au văzut pe El 
îndeplinind această acţiune. Faptul de a învia un mort, aflat în putrefacţie, a fost 
supranatural acum 2000 de ani şi este şi în momentul de faţă. Cum va fi privită peste 
2000 de ani, o astfel de transformare, adică dacă oamenii vor putea deţine asemenea 
capacităţi sau nu, nu ştiu. A face minuni, înseamnă deci, a fi înaintea epocii tale, dar 
aceasta nu înseamnă că există lucruri, care sunt în mod absolut imposibile pentru 
oamenii care vor trăi în viitor. Personal, nu sunt sigur că, pentru o civilizaţie care ar 
avea, să spunem, 100000 de ani de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică înaintea noastră, 
ar mai exista ceva imposibil de realizat, dintre minunile descrise de Biblie. Problema 
pentru o societate, care se află în evoluţie, este ca ea să nu se auto distrugă printr-o 
folosire iraţională a resurselor aflate la dispoziţia sa. O altă problemă ar fi de a nu se 
crea un decalaj între gradul ei de înmulţire şi ritmul ei de dezvoltare tehnologică. Dacă 
cel din urmă rămâne în urmă, atunci societatea respectivă nu va putea face faţă 
provocărilor la adresa supravieţuirii sale.  

Fiecare membru al adevăratei Biserici a lui Dumnezeu este un evanghelist, căci 
toţi sunt chemaţi să ducă mai departe mesajul mântuirii. (Marcu 16: 15) Din păcate, 
cunoaşterea principiilor Creştinismului a devenit, la un moment dat, un privilegiu al 
funcţionarilor bisericeşti şi masele largi de Creştini au fost departe de orice proces de 
cunoaştere a Bibliei. La aceasta au contribuit şi dificultăţile legate de copierea acesteia, 
înainte de inventarea tiparului. Când a început fenomenul de cunoaştere aprofundată a 
Bibliei, de exemplu prin tipărirea ei în limba germană de către Luter, atunci au început 
şi reformele Creştinismului, deoarece ceea ce Bisericile instituţionale susţineau şi 
practicau, era în complet dezacord cu ceea ce era scris în Biblie. Protestantismul şi 
cultele Neoprotestante nu sunt în mod necesar un atac la aşa zisa puritate a credinţei sau 
tradiţiei, acestea sunt mai degrabă o reacţie firească la încălcările principiilor 
Creştinismului de către anumite Biserici instituţionale, aşa cum sunt ele prezentate de 
Biblie. Pe de altă parte, confesiunile Neoprotestante au rămas şi ele tributare, în mare 
măsură, greşelilor săvârşite de Biserica instituţională, după oficializarea ei. Cea mai 
mare greşeală este autoritarismul instituţionalizat şi confuzia dintre instituţiile 
bisericeşti şi adevărata Biserică a lui Dumnezeu. 
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De altfel, nici Biserica instituţională Ortodoxă nu acceptă în totalitate principiile 
Bisericii instituţionale Romano-catolice, de ce atunci observaţiile, de aceeaşi natură, sau 
de natură diferită, făcute de Protestantism la adresa Romano-catolicismului nu ar fi 
acceptabile? Părerile sunt diferite, dar Dumnezeu este Unul şi până la urmă nici una 
dintre păreri nu oferă garanţia adevărului indiscutabil. Personal, am constatat, în limita 
propriei mele experienţe, faptul că nici o Biserică instituţională nu respectă în totalitate 
spiritul Creştinismului sau învăţăturile Bibliei, cu toate că fiecare din ele susţine 
contrariul. De exemplu, nici acceptarea nelimitată şi ne analizată a tradiţiei nu este o 
idee bună, mai ales atunci când contrazice spiritul Creştinismului, dar nici refuzul 
oricărei tradiţii nu este un lucru pozitiv, deoarece Biblia a fost scrisă într-un anumit 
context istoric şi cultural, cuprins şi reflectat în tradiţiile primelor colectivităţi de 
Creştini. Biblia nu a fost un “glas în deşert” , ci a căutat să răspundă unor întrebări şi 
nelinişti particulare pe care primii Creştini le aveau. De exemplu, scrierile apostolului 
Pavel cuprind în ele, disproporţionat de mult, apărările pe care le face concepţiilor pe 
care acesta le-a avansat şi mai ales reflectă tensiunea şi gravitatea conflictelor doctrinare 
pe care Pavel le-a avut cu Evreii convertiţi la Creştinism, care înţelegeau noua credinţă 
ca pe o continuare, prea lineară, a religiei iudaice.  

Despre modul cum au apărut episcopii, preoţii şi diaconii 
Se ridică întrebarea: Cum au apărut episcopii, preoţii şi diaconii şi care a fost 

relaţia lor cu funcţionalităţile din Biserică, enumerate de apostolul Pavel? Pentru a 
răspunde la această întrebare trebuie avut în vedere climatul religios în care Pavel şi 
colaboratorii săi şi-au desfăşurat activitatea. Punerea mâinilor era o tradiţie evreiască şi 
acesta a fost şi modul în care Pavel şi Barnabas au fost delegaţi pentru prima lor 
misiune. 

„Să apropii pe Leviţi înaintea Domnului; şi copii lui Israel să-şi pună mâinile pe 
Leviţi.”  [(Numeri 8: 10); ref. 108 în Biblia Ortodoxă] 

„Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: <<Puneţi-Mi deoparte 
pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. >> Atunci, după ce au 
postit şi s-au rugat şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.” [(Faptele 
Apostolilor 13: 2-3); ref. 109 în Biblia Ortodoxă] 

Acelaşi obicei cu punerea mâinilor îl regăsim atunci când apostolii îşi pun mâinile 
asupra diaconilor. (Faptele Apostolilor 6: 6) Într-o perioadă de început găsim referirea 
la Presbiteri ca de exemplu în Fapte 14: 23 sau aşa cum este precizat în epistola lui 
Pavel către Tit. (Tit 1: 5) Mai târziu însă, avem de a face cu episcopi şi diaconi ca de 
exemplu în cazul epistolei către Timotei. (1 Timotei 3: 1) Pavel se adresează la aceleaşi 
persoane în Efes, mai întâi ca prezbiteri şi apoi ca episcopi. Termenul „episcopos” are 
două înţelesuri diferite. Unul este de supraveghetor, iar celălalt de preot. Amândouă 
înţelesuri au supravieţuit în cadrul Creştinismului. La fel cum orice sinagogă avea un 
conducător, sau un colectiv de conducere, tot astfel, fiecare adunare creştină locală avea 
un episcop sau un colegiu de episcopi, condus de un preşedinte. Aproximativ în anul 
160 e.n., Justin numeşte pe acest preşedinte „prohestos” şi nu „episcopos”. Istoricii 
susţin că această dezvoltare a fost determinată, nu doar de necesităţi administrative, dar 
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şi mai important, pentru necesităţi legate de Eucharist. Episcopul era considerat că îl 
reprezintă pe Isus Cristos atât în calitatea de preot dar şi de victimă cu ocazia 
Eucaristului.22 Această persoană trebuia să dezvolte anumite calităţi. (1 Timotei 3: 2-7) 
Desigur că nu doar o singură persoană într-o comunitate îndeplinea calităţile unui 
episcop, ci toţi Creştinii renăscuţi spiritual aveau aceste calităţi. Dacă numai episcopul 
era fidel din punct de vedere conjugal, sau numai o singură persoană nu era mânioasă, 
sau bătăuşe etc., ce se întâmpla cu ceilalţi Creştini din comunitate, a căror natură era 
renăscută? (Galateni 5: 22-25) Toţi aceia care se conduceau după îndemnurile Duhului 
Sfânt, prin însuşi acest fapt întruneau calităţile necesare pentru a fi episcop. În realitate, 
nimeni nu îl putea înlocui pe Isus Cristos, întrucât jertfa Lui s-a produs o singură dată 
pentru totdeauna şi este valabilă deoarece El nu a săvârşit niciodată niciun păcat. (Evrei 
9: 25-28) Episcopul care îndeplinea ceremonia era un om, care, indiferent de calităţile 
sale, nu putea fi în situaţia specială a lui Isus Cristos de a nu fi păcătuit niciodată (1 
Petru 2: 22; 1 Ioan 1: 8-10) Puterea Cinei stă în simbolul ei şi nu în persoana care 
administrează acest ritual. Atunci când o singură persoană, în mod special, a fost 
socotită capabilă să administreze acest simbol şi celelalte simboluri ale Creştinismului, 
în acel moment s-a creat o ruptură fundamentală între Creştini, o diferenţiere bazată pe 
merite personale şi nu pe meritele lui Cristos.  

Creştinii nu sunt mântuiţi în concordanţă cu meritele lor personale, ci cu meritele 
lui Isus Cristos. (Romani 3: 24-26) Pe de altă parte, episcopul nu putea reprezenta 
comunitatea de Creştini în locul lui Isus Cristos, deoarece în faţa lui Dumnezeu fiecare 
este reprezentat doar de El, Marele Preot. (Evrei 5: 1-10) Uzurparea calităţii de Mare 
Preot a lui Isus Cristos este una dintre principalele cauze ale instaurării autorităţii 
umane în probleme spirituale, în Biserică. Singurul „avocat” acceptabil al omenirii în 
faţa lui Dumnezeu este Cristos. Dacă ar fi să fie canonizaţi toţi sfinţii, ar trebui 
canonizată toată Biserica Spirituală Unică. În realitate, sfinţii nu trebuie canonizaţi, 
aceştia trebuie urmaţi în sfinţenia lor. Ceea ce este extraordinar, este atitudinea cu care 
sunt priviţi sfinţii. Aceştia sunt văzuţi de instituţiile bisericeşti ca nişte excepţii de la 
regulă, dar în fapt, ar trebui să fie regula şi nu excepţia. Din păcate, sfinţii sunt excepţia 
sau mai bine spus minoritatea şi acest lucru exprimă foarte bine toate afirmaţiile pe care 
le fac în această lucrare despre instituţiile bisericeşti. În cadrul lor, normalitatea este 
considerată un lucru neobişnuită, cu toate că Biblia ne arată clar că sfinţenia este un 
lucru firesc pentru un Creştin renăscut spiritual (Efeseni 1: 4-5) Mai mult, sfinţenia este 
traiectoria oricărui membru al Bisericii Spirituale Unice şi este motivul pentru care 
aceştia sunt chemaţi de Dumnezeu. Sfinţenia se dobândeşte în urma naşterii din nou. 
Toţi Creştinii renăscuţi spiritual sunt sfinţi şi sfinţiţi prin sângele lui Isus Cristos. A fi 
sfânt înseamnă a practica pur şi simplu Creştinismul. Dacă cineva nu pune în practică 
Creştinismul, ci îl priveşte doar ca pe o învăţătură ideală, prea sus ca să poată fi ajunsă 
de oricine, ca pe o învăţătură a sfinţilor, la care omul de rând nu are acces, se înşeală. 
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Toţi cei care au fost înscrişi în cartea vieţii de la întemeierea lumii, sunt sfinţi şi sfinţiţi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, adică prin Isus Cristos. 

În momentul în care s-a admis că o persoană umană îl poate reprezenta sau înlocui 
pe El, chiar şi în cadrul unui ritual cu valoare simbolică, s-a creat, de asemenea o fisură 
în ceea ce priveşte recunoaşterea autorităţii exclusive a lui Dumnezeu. Creştinii născuţi 
din nou, în mod individual, sau ca şi colectivitate spirituală, îl pot reprezenta dar nu 
înlocui pe Isus Cristos. Singurul înlocuitor al lui Cristos este Duhul Sfânt. Chiar dacă 
cei născuţi din nou sunt umpluţi de Duhul Sfânt, ei nu sunt totuşi înlocuitorii lui Isus, 
pentru că Isus Cristos este una cu Tatăl, este Tatăl, chiar dacă într-o ipostază specifică, 
şi nimeni nu îl poate înlocui pe Dumnezeu pe pământ sau în Ceruri. Biserica, în calitate 
de instituţie religioasă, a început să îşi aroge o parte din autoritatea lui Dumnezeu şi va 
sfârşi prin a îşi aroga întreaga autoritate. Aşa cum a constatat apostolul Pavel, taina 
fărădelegii a început să lucreze încă din timpul său. (“Tesaloniceni 2: 7) Taina 
fărădelegii înseamnă înlocuirea autorităţii lui Dumnezeu cu autoritatea umană. Prezenţa 
lui Isus Cristos, care locuieşte în oameni, nu înseamnă că anumiţi oameni sunt 
înlocuitorii Lui pe pământ. El nu are nevoie să fie înlocuit pe pământ de nimeni, 
deoarece El este prezent pe pământ în fiinţele tuturor Creştinilor renăscuţi spiritual, prin 
Duhul Sfânt. Ei nu sunt înlocuitorii Lui, ci sunt expresia vie şi actuală a Mântuitorului 
omenirii. Mai mult, Isus Cristos îşi îndeplineşte misiunea de Mare Preot în Ceruri, în 
locuri în care, până în momentul de faţă aşa zişii lui înlocuitori nu se susţine că au 
pătruns. 

“C ăci Cristos nu a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, 
după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze 
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” [(Evrei 9: 24); ref. 110 în Biblia Ortodoxă] 

Dacă la un moment dat prorocii şi învăţătorii aveau întâietate asupra episcopilor, 
lucrul acesta a ajuns la un final, deoarece aceşti proroci aveau o viziune apocaliptică, iar 
o dată cu trecerea timpului a devenit clar că sfârşitul lumii nu va veni în curând şi 
credincioşii s-au pregătit pentru o aşteptare mai lungă. S-a preferat autoritatea 
episcopilor şi a celorlalţi lucrători, care, spre deosebire de prorocii itineranţi, erau stabili 
într-o anumită zonă. În modul acesta s-a instaurat pentru o lungă perioadă de timp 
autoritatea episcopilor, a prezbiterilor şi a diaconilor. 

Toată această discuţie îşi are sens, pentru a putea înţelege alunecarea subtilă care 
s-a făcut de la servire la autoritatea ierarhică în cadrul Bisericii. Din credincioşi care 
serveau la mese, aşa cum s-a prezentat pe sine şi Cristos, urmaşii apostolilor s-au 
transformat, la un moment dat, în prinţi ai Bisericii. Ce a determinat acest proces treptat 
care a schimbat sensul învăţăturii lui Isus Cristos şi a creat o mare putere politico 
religioasă? Răspunsul nu este simplu şi, de aceea, poate că cea mai bună cale este 
încercarea de a urmări, din perspectivă istorică, evoluţia respectivului fenomen. Este 
limpede însă că influenţa legalistă exercitată de Evreii convertiţi la Creştinism a 
constituit un factor determinant pentru punerea bazelor autoritarismului în Biserică. 
Preluarea din învăţătura iudaică a ideii de preoţie şi de organizare stratificată a părut cel 
mai natural mod de dezvoltare a Creştinismului timpuriu. Nu s-a preluat, desigur, 
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conţinutul acestor instituţii, ci doar forma lor şi o dată cu ea şi tarele instituţionalismului 
religios. Pentru Evreii Noului Testament împărţirea în preoţi ca o clasă conducătoare şi 
popor format din Creştinii de rând părea lucrul cel mai firesc, dar acest lucru nu 
corespundea cu Învăţătura lui Isus Cristos. Ideea că deasupra preoţilor trebuia să existe 
un fel de Mare Preot, altul decât Isus Cristos, a fost dăunătoare şi a reprezentat o 
prelungire a învăţăturii iudaice, tocmai acolo unde Isus Cristos a schimbat profund 
această învăţătură. El a venit în locul Marelui Preot, nu pentru a aduce jertfe de animale, 
ci pentru a se aduce pe Sine însuşi ca jertfă pentru păcatele omenirii. Această deviere de 
la adevăr către minciună s-a petrecut într-o lungă perioadă de timp. Cel mai probabil la 
începuturile organizării primelor comunităţi creştine şi mai ales în timpul vieţii 
apostolilor, cei care răspundeau de activitatea respectivelor comunităţi, îmbinau 
autoritatea conferită de poziţia pe care o deţineau cu un autentic spirit creştin de servire. 
Nu am nici o îndoială că apostolul Iacov, care era liderul comunităţii creştine din 
Ierusalim, era o persoană de o înaltă spiritualitate şi că nici măcar pentru un moment nu 
a făcut nici cel mai mic gest, care să impieteze libertatea de conştiinţă a celor din 
comunitatea respectivă. 

„De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri cari 
se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de 
curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.” [(Faptele Apostolilor 15: 19-20); ref. 111 în 
Biblia Ortodoxă] 

“Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă 
greutate decât ceea ce trebuie,...” [(Faptele Apostolilor 15: 28); ref. 112 în Biblia Ortodoxă] 

Coerenţa acestei păreri, exprimată de apostolul Iacov şi modul elegant în care este 
prezentată, nu lasă nici o îndoială în legătură cu cele spuse mai sus. De asemenea, este 
de notat că părerea expusă de Iacov a fost formulată numai în baza unei consultări 
oferită de Dumnezeu. Aşa se luau deciziile atunci, adică Duhul Sfânt, împreună cu 
oamenii cu adevărat spirituali, stabileau ce este de făcut într-o anumită situaţie. Ceea ce 
am spus despre Iacov se poate spune desigur şi despre nenumăraţi lideri spirituali, care 
au condus activitatea multor adunări creştine şi în Diaspora. Acumularea de putere 
personală s-a făcut probabil treptat şi este posibil ca unii lideri ne renăscuţi spiritual să 
fi îndreptat adunările creştine, pe care le conduceau, în direcţia unui mai mare 
autoritarism. 

Cu certitudine, situaţia s-a schimbat radical în momentul în care Biserica a devenit 
o instituţie oficială a Imperiului Roman şi un instrument ideologic. Până în acel moment 
însă lucrurile sunt destul de amestecate şi elementele de spiritualitate se combină, într-
un mod greu de separat, cu cele de oportunism uman. În orice caz, adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu a fost şi în acele vremuri tot Biserica celor născuţi din Dumnezeu, dar 
organizaţiile Creştine, încă ne instituţionalizate, aveau în componenţa lor un raport mai 
favorabil de partea Creştinilor renăscuţi spiritual. Lucrul acesta se poate constata şi 
după capacitatea cu care Biserica a rezistat perioadelor de persecuţie, impuse de liderii 
Imperiului Roman. În cartea Apocalipsa lui Ioan avem descrisă, cu o precizie 
indiscutabilă, toate etapele de dezvoltare din istoria organizaţiei Bisericii. Cele şapte 
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epistole, deşi adresate unor adunări Creştine aflate în localităţi cunoscute în vremea 
aceea, reprezintă în acelaşi timp şi şapte trepte de evoluţie a Bisericii, de-a lungul 
timpului, înainte şi după instituţionalizarea ei. 

Identificarea adevăratei Biserici a lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa lui Ioan 
Aş vrea să prezint cititorului starea organizaţiei Bisericii Creştine, înainte şi după 

ce a devenit instituţie bisericească, aşa cum este ea prezentată în cartea Apocalipsa lui 
Ioan. Isus Cristos s-a adresat diferit Bisericii şi instituţiei bisericeşti, în cele două 
perioade principale, adică înainte şi după oficializarea acesteia în Imperiul Roman, 
scoţând în evidenţă trăsături specifice. De asemenea, El s-a exprimat nuanţat, de la o 
etapă la alta, în cadrul fiecărei perioade din istoria Bisericii, asupra Bisericii celor 
născuţi din Dumnezeu şi asupra Bisericilor instituţionale. 

„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‚Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în 
mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: <Ştiu faptele 
tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe 
cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai 
suferit din pricina numelui meu şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai 
părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te 
la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu 
te pocăieşti>>.” [(Apocalipsa lui Ioan 2: 1-5); ref. 113 în Biblia Ortodoxă] 

Isus Cristos se adresează, în această epistolă, unei organizaţii bisericeşti care 
îmbină, aşa cum am arătat, elemente de spiritualitate cu un început de apostazie, datorat 
prezenţei, în cadrul ei, a primilor reprezentanţi ai viitoarei configuraţii instituţionale, 
adică a apostolilor mincinoşi. În orice caz, elementul spiritual predomină chiar dacă, în 
ansamblu ei, organizaţia bisericească, ca atare, este afectată de o anumită răceală 
spirituală, adică de pierderea „dragostei dintâi.”  

„Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‚Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 
Cel ce a murit şi a înviat: ‚Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile, 
din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Nu te teme 
nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, 
ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi 
voi da cununa vieţii.”  [(Apocalipsa lui Ioan 2: 8-10); ref. 114 în Biblia Ortodoxă] 

Este singura epistolă în care Isus Cristos nu a avut de făcut nici o mustrare. S-a 
adresat Bisericii, aflată în perioada persecuţiilor şi care se prezenta într-o stare de 
bogăţie spirituală. Pericolul venea din afară şi nu din interior. 

„Îngerului Bisericii din Pergam Scrie-i: <<Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită 
cu două tăişuri: Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu 
ţii Numele Meu, şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, 
martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana. Dar am ceva 
împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balam, care a învăţat 
pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din 
lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie>>.” [(Apocalipsa lui Ioan 2: 12-14); 
ref. 115 în Biblia Ortodoxă] 
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Este o perioadă de tranziţie, în care semnele „curviei spirituale” încep să se facă 
simţite, este probabil perioada imediat următoare recunoaşterii Religiei Creştine în 
Imperiul Roman. Nu poate fi vorba despre o „curvie” fizică, pentru că acest fenomen nu 
a apărut doar atunci, ci a existat cu mult înainte, după cum putem observa în epistolele 
apostolului Pavel către Corinteni. 

„Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: <<Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care 
are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: << Ştiu faptele 
tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt 
mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela, femeia 
acea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la 
curvie, şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor>>.” [(Apocalipsa lui Ioan 2: 18-20); 
ref. 116 în Biblia Ortodoxă] 

Împotriva influenţei membrilor Bisericii Spirituale Unice, ale căror realizări 
spirituale sunt apreciate de Isus Cristos, taina fărădelegii, adică femeia imorală, 
instituţia bisericească apostaziată, de care se vorbeşte în Apocalipsa lui Ioan, cap. 17, 
continuă să „curvească” cu împăraţii pământului şi dobândeşte o influenţă din ce în ce 
mai mare religioasă şi politică. 

„Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: <<Iată ce zice Cel ce are cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că 
trăieşti, dar eşti mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am 
găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai 
primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în 
care ceas voi venii peste tine. Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit 
hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici>>.” 
[(Apocalipsa lui Ioan 3: 1-4); ref. 117 în Biblia Ortodoxă] 

Această epistolă prezintă, într-un mod deosebit de sugestiv, instituţia bisericească 
stabilită după oficializarea Creştinismului în Imperiul Roman. Membrii Bisericii celor 
născuţi din Dumnezeu sunt o minoritate, în mijlocul unor mase mari de convertiţi la 
Creştinism, care însă abordează respectivele învăţături într-un mod ne spiritual. 
Instituţia bisericească este aproape moartă, din punct de vedere spiritual, şi cele câteva 
nume nu mai au capacitatea de a influenţa cursul istoriei Creştinismului în sens pozitiv. 

„Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: <<Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, 
Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi 
nimeni nu va deschide: Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care 
nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul meu şi n-ai tăgăduit 
Numele meu>>.” [(Apocalipsa lui Ioan 3: 7-8); ref. 118 în Biblia Ortodoxă] 

Reproşul pe care îl face Isus Cristos este lipsa de putere manifestată în interiorul 
instituţiilor religioase creştine. Membrii Bisericii Spirituale Unice din mijlocul 
instituţiilor bisericeşti continuă să păzească Cuvântul lui Dumnezeu şi nu tăgăduiesc 
numele Lui. Instituţia bisericească, pe de altă parte, nu are putere ci are doar o „formă 
de evlavie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu,” aşa cum se exprimă apostolul Pavel. 
(2 Timotei 3: 5) Ritualurile continuă să se îndeplinească, există mult formalism religios, 
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dar nu se face simţită, atât cât ar trebui, prezenţa lui Dumnezeu, pentru că nu există 
destulă deschidere spirituală. 

„Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: <<Iată ce zice Cel ce este Amin, 
Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele tale: că nu 
eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă eşti căldicel, 
nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: Sunt bogat, m-am 
îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 
te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine 
albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie 
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi>>.”  [(Apocalipsa lui Ioan 3: 14-18); ref. 119 în 
Biblia Ortodoxă] 

Aurul reprezintă credinţa, hainele albe puritatea spirituală, şi doctoria pentru ochi 
simbolizează cunoaşterea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt deficitare în ultima fază de 
dezvoltare a instituţiilor bisericeşti. Isus Cristos descrie mai bine decât oricine starea 
instituţiei religioase creştine din vremurile noastre: „Ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 
gol.” Este vorba despre sărăcie spirituală, deoarece, în ceea ce priveşte bogăţia 
materială, aceasta nu lipseşte. Cel mai trist, însă, este faptul că instituţiile bisericeşti vor 
fi „v ărsate din gura lui Isus Cristos.” Această expresie este deosebit de sugestivă şi se 
completează cu viziunea din Apocalipsa lui Ioan, capitolul 17, care ne expune starea 
deplorabilă în care va ajunge femeia imorală, care este lepădată de Dumnezeu. Din 
cauza membrilor Bisericii Spirituale Unice, Dumnezeu a suportat, pentru o lungă 
perioadă de timp, instituţiile bisericeşti, cu toată apostazia lor, dar vine momentul când 
cele două componente se vor separa şi acest mariaj nefericit se va încheia. Biserica celor 
înscrişi în Ceruri, adică fecioarele înţelepte, care au avut grijă să îşi umple candelele cu 
ulei, adică cu Duh Sfânt, se vor întruni cu Isus Cristos într-o „căsătorie sfântă.” 

„Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat 
candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci 
înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele şi undelemn; dar 
cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi undelemn în vase.” [(Matei 25: 
1-4); ref. 120 în Biblia Ortodoxă] 

Parabola căsătoriei spirituale dintre om şi Isus Cristos este foarte des folosită de 
Biblie. Biserica Spirituală este Mireasa lui Cristos, pentru răscumpărarea căreia El şi-a 
dat viaţa pe cruce. (Apocalipsa lui Ioan 19: 7-8) Pe de altă parte, instituţiile bisericeşti 
„au curvit cu împăraţii pământului,” adică au făcut jocuri politice, străine de învăţăturile 
lui Isus Cristos şi de lumea spirituală. Negreşit, reprezentanţii acestor instituţii au crezut 
că fac bine dacă întăresc puterea pe care o au şi în felul acesta consolidează influenţa 
Creştinismului în lume, dar s-au înşelat, pentru că preţul plătit pentru a atinge acest 
obiectiv a fost compromisul moral. Dumnezeu ajunge să considere Bisericile 
instituţionale ca pe o femeie imorală şi preţul lipsei de moralitate este despărţirea de El. 

Alte documente importante legate de dezvoltarea Bisericii timpurii 
În legătură cu alte documente importante pentru această perioadă din istoria 

Bisericii ar trebui precizate, de asemenea, câteva aspecte. Clement, în documentul mai 
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înainte menţionat, în capitolele 42 şi 44, priveşte preoţia creştină ca pe o continuare 
lineară a celei evreieşti. Un alt document care vorbeşte despre organizarea timpurie a 
Bisericii este scrisoarea lui Policarp din Smirna către Biserica din Filipi, scrisă 
aproximativ în anul 108 e.n. În acest document se arată că cele patru evanghelii, 1 
Petru, scrisorile Pastorale, Evrei şi alte câteva epistole ale apostolului Pavel erau citite 
în Biserică.23 Ni se vorbeşte despre o comunitate mică, divizată funcţional între 
prezbiteri, diaconi, văduve şi „tinerii” despre care ne vorbeşte şi documentul 1 Clement. 
Era o „sinagogă creştină”, preocupată de puritatea doctrinei sale şi de a fi fără pată 
înaintea neamurilor. În acea perioadă, Biserica era preocupată mai mult în revenirea lui 
Isus Cristos pe pământ şi în confruntarea cu învăţăturile iudaice decât în situaţia lumii 
înconjurătoare.  

În acelaşi timp, Imperiul Roman era puţin interesat de Biserică şi de aceea paşii 
lor se întâlneau foarte rar. Pentru Romani, Iudaismul, ca forţă politică şi ca mijloc de 
propagandă, era mult mai interesant. O altă perioadă semnificativă de persecuţie s-a 
petrecut către sfârşitul domniei lui Domiţian, când vărul împăratului şi chiar consulul 
din anul 95 e.n. au fost condamnaţi, parte dintre ei, pentru ateism şi „alunecare în 
obiceiurile evreieşti.” 24 Domiţian, spre deosebire de predecesorii săi Vespasian şi Titus, 
a fost interesat de propagarea propriului său cult. Acesta aştepta să fie nu numai ascultat 
de supuşii lui, dar şi adorat.  

Documente interesante sunt acelea care au fost furnizate de Pliniu, trimisul 
împăratului Traian, care a domnit între 98-117 e.n. Acesta a fost trimis de împărat 
pentru a rezolva anumite probleme cu care se confrunta provincia Pontus-Bithinia de la 
Marea Neagră. Pliniu raporta împăratului starea proastă a templelor din estul provinciei, 
precum şi cauza acestei fenomen, pe care o considera a fi Creştinii din acea zonă. Câţiva 
Creştini au fost aduşi înaintea lui şi au făcut o impresie proastă. Pliniu i-a întrebat, aşa 
cum se proceda în mod obişnuit, dacă acceptau acuzaţia, şi când au refuzat să respingă 
această acuzaţie i-a trimis pentru a fi executaţi. Acesta precizează în raportul său: „chiar 
dacă nu sunt vinovaţi, încăpăţânarea lor merită să fie pedepsită.”25 În timp, anumiţi 
indivizi care negau că sunt Creştini, erau supuşi unui test sacrificial şi, în plus, li se 
cerea să blesteme numele lui Cristos. A continuat să investigheze credinţa creştină şi a 
ajuns la concluzia că avea de-a face cu o superstiţie extravagantă. Se pare că măsurile 
luate de el au avut efect, animalele au fost aduse din nou pentru sacrificiu şi templele au 
început din nou să fie frecventate. 

Răspunsul Împăratului Traian a fost următorul: „Ai adoptat calea care trebuia, 
dragul meu Secundus, în examinarea cazurilor acelora care au fost acuzaţi în faţa ta ca 
şi Creştini, pentru că în adevăr nimic nu poate fi aşezat ca o decizie generală care 
implică reguli deja stabilite. Acestea nu trebuiesc căutate; dar dacă ei sunt acuzaţi şi 
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condamnaţi, ei trebuiesc pedepsiţi, totuşi cu această condiţie, ca acela care neagă că 
este Creştin şi întăreşte acest fapt prin acţiunea sa, adică prin adorarea zeilor noştri, să 
obţină iertarea cu ocazia regretului său, indiferent cât de suspicios este 
comportamentul său trecut. De asemenea, documentele care sunt prezentate ne 
semnate, nu trebuiesc admise pentru nici o acuzaţie, pentru că ele sunt un exemplu 
foarte rău şi nedemn de timpul nostru.” Creştinii nu trebuiau vânaţi în mod special şi se 
pare că nu exista o lege care să interzică Creştinismul. 

Plinius a acţionat în baza puterilor sale de funcţionar de stat, atunci când existau 
reclamaţii. După moartea lui Traian, în anul 117 e.n., acesta a fost succedat de Hadrian, 
care a trasat o delimitare mai precisă între Iudei şi Creştini. Să ne reamintim că poziţia 
dificil ă a Evreilor în Imperiul Roman, generată şi de revoltele lor, s-a reflectat negativ şi 
asupra Creştinilor.26 

Într-o scrisoare adresată Proconsulului din Asia, Minucius Fundanus, dată cu 
aproximaţie în anul 124 sau 125 e. N, Hadrian cerea ca un Creştin, ca să poată să fie 
condamnat, să fie mai întâi acuzat de crime precise, în baza procedurii legale. Dacă 
acuzaţiile se dovedeau greşite, Creştinul avea dreptul să îl acuze, la rândul său pe 
acuzator, de calomnie. Cu toate că aceasta nu însemna nici pe departe o protecţie legală 
completă a Creştinilor, era totuşi o formă de echilibrare a justiţiei, deoarece acuzatorii 
falşi riscau, la rândul lor, să sufere consecinţele legale. Pe de altă parte, din motive 
neclare, Hadrian i-a displăcut pe Evrei şi a ordonat restaurarea Ierusalimului ca pe o 
cetate păgână Aelia Capitolina. În anul 132 e.n. , o serie de conflicte s-au soldat cu o 
victorie iniţială a Evreilor, conduşi de Bar Kochba. Acesta şi-a declarat independenţa 
faţă de Roma şi a bătut propriile lui monede. Roma a câştigat treptat controlul şi i-a 
înfrânt zdrobitor pe insurgenţi. În jurul anului 135 e.n., 985 de localităţi erau devastate 
şi speranţele Evreilor de libertate risipite. Creştinii nu l-au susţinut pe Bar Kochba. Ei 
au fost persecutaţi de el. Acesta a fost un moment de cotitură şi pentru Creştini, 
deoarece, o dată cu disiparea speranţelor apocaliptice evreieşti, a început să înflorească 
îndoiala şi în rândurile Creştinilor în ceea ce priveşte grabnica revenire pe pământ a lui 
Isus Cristos. 

Sunt întru totul de acord cu F. W. Farrar care scria „În acest fel Biblia a fost 
interpretată greşit, prin înlocuirea lucrurilor cu cuvinte; prin a face din litera moartă un 
instrument cu care să fie omorât spiritul viu; şi prin citirea în Scriptură a unei 
multitudini de înţelesuri care nu au fost niciodată intenţionate pentru a fi exprimate. 
Cuvintele la fel ca şi cameleonii, îşi schimbă culoarea odată cu mediul înconjurător. 
Acelaşi cuvânt poate în epoci diferite să implice conotaţii aproape opuse.27  

Noul Testament, desigur este o colecţie de mai multe cărţi şi nu doar o carte. Noul 
Testament nu a căzut din Ceruri la sfârşitul primului secol e.n. Mai degrabă, canonul 
N.T. a fost rezultatul unui proces lung şi complex de dezvoltare, care a atins forma 
finală în secolul al IV le-a. Această colecţie, din care este format N.T. conţine multe 
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voci teologice şi perspective diferite în ceea ce îl priveşte pe Isus şi Biserica. Din acest 
motiv, în mod paradoxal, N.T. este în acelaşi timp sursa unităţii Creştinismului şi a 
diversităţii acestuia.28 Recent, a devenit obişnuit în cercurile academice referinţa la 
„mişcarea lui Isus.” Termenul se referă la activitatea publică a lui Isus din Nazareth şi la 
impactul pe care aceasta l-a avut asupra oamenilor. Acest termen evită conotaţiile 
instituţionale, care sunt în mod obişnuit, ataşate termenului Biserică. De asemenea, lasă 
liberă discuţia dacă este potrivit sau nu să vorbim despre Biserică înaintea morţii şi 
învierii lui Isus Cristos. 
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   Capitolul 6 

 
Oficializarea şi institu ţionalizarea Bisericii Creştine şi formarea doctrinei 

oficiale (300-450 e. N.) 
 
 
 
 

Informaţii cu caracter istoric în legătură cu perioada care a precedat 
oficializarea Bisericii Creştine 

În anul 306, Constantinus I a murit pe teritoriul de astăzi al Marii Britanii. În urmă 
acestui eveniment, armata l-a proclamat pe fiul său Constantin împărat. Încă din anul 
293, Diocleţian a instituit o echipă de patru împăraţi „Tetrarhia”, cu speranţa că în felul 
acesta imperiul va fi mai uşor de condus. Dar după retragerea împăratului Diocleţian, în 
anul 305 e.n., a reizbucnit războiul civil. În anul 312 e.n., Constantin a trebuit să 
întâlnească armata rivalului său Maxentius, care bara înaintarea sa către Roma. Victoria 
lui Constantin a fost răsunătoare şi pentru prima dată în istorie, soldaţii săi aveau 
inscripţionat pe scuturi o monogramă formată din primele două litere, în limba greacă, 
ale numelui lui Cristos. În anul următor, Constantin a încheiat o pace cu Licinius, în 
care s-a proclamat toleranţa religioasă atât pentru Creştini cât şi pentru ne creştini. 
Constantin obişnuia să le ceară soldaţilor să spună o rugăciune, pe care să o adreseze 
Dumnezeului Creştinilor înaintea unor bătălii. 29 După cum relatează istoricul Eusebiu 
din Cezarea, relaţiile dintre Constantin cel Mare şi Licinius s-au deteriorat până la 
nivelul în care cei doi foşti aliaţi, acum deveniţi rivali, s-au înfruntat pe câmpul de luptă. 
În anul 324 Licinius a fost înfrânt şi omorât.  

Ideea de conversiune a lui Constantin la Creştinism trebuie înţeleasă foarte 
nuanţat. Nu trebuie înţeleasă cu sensul de astăzi, care se dă acestei noţiuni, ci în 
contextul în care împăraţii romani se asociau cu zeităţile pentru a obţine beneficii 
politice. Unii împăraţi ajungeau să se apropie atât de mult de zeităţile respective, încât 
se prezentau ei înşişi ca fiind nişte zeităţi. Constantin asocia pe Dumnezeul Creştin cu 
victoriile sale militare şi era departe de identificarea Creştinismului cu învăţăturile lui 
Isus Cristos, care propovăduise iertarea şi iubirea vrăşmaşilor. Constantin i-a povestit 
istoricului Eusebiu din Cezarea că înaintea bătăliei cu Maxentius a avut o viziune, în 
care a văzut o cruce de lumină în ceruri, deasupra soarelui şi o inscripţie „Cuceritor prin 
aceasta”. 
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La vremea respectivă Creştinii reprezentau o minoritate în imperiu, deci reacţia 
împăratului faţă de Creştinism nu poate fi explicată în primul rând prin considerente 
politice. Pe de altă parte, Constantin a avut o implicare personală cu Creştinismul şi 
obişnuia chiar să ţină predici înaintea curtenilor săi, după cum ne informează acelaşi 
Eusebiu. Din cele cincizeci de copii scumpe ale Bibliei, pe care Constantin le-a 
comandat, astăzi se păstrează două şi anume Codex Vaticanus şi Codex Sinaiticus, după 
locul unde au fost păstrate.30 Constantin cel Mare a fost botezat înainte de moarte. De 
remarcat este faptul că Constantin a fondat o nouă capitală pentru Imperiu Roman şi a 
ales pentru aceasta un oraş străvechi, având o poziţie strategică foarte bună la intrarea în 
Marea Neagră, cu numele Byzantion. El a redenumit oraşul cu numele lui şi anume 
Constantinopol.31 Împăratul, de asemenea, a construit o biserică în care a intenţionat să 
adune corpurile celor doisprezece apostoli în doisprezece sicrie, care să fie însoţite şi de 
sicriul său, după moarte. Sicriele au rămas mai mult simbolice, deoarece nu au existat 
destule relicve. Întrucât clădirile Bisericilor erau consacrate unui anumit aspect al vieţii 
Creştine, viaţa în Constantinopol era un continuu pelerinaj între acestea.  

Emblema Bisericilor instituţionale a fost întotdeauna diviziunea. Ca urmare a 
Marii Persecuţii împotriva Creştinilor, problema moştenită a fost aceea de a şti care 
trebuie să fie atitudinea Bisericii faţă de cei care se lepădaseră de credinţă, în timpul 
persecuţiei. Episcopul de Alexandria a hotărât să îi ierte pe cei în cauză, dar lucrul 
acesta a cauzat asemenea nemulţumiri, încât episcopul Melitius de Lycopolis, în anul 
306 e.n. , a fondat propria lui ierarhie, lucru care pentru decenii a fost un motiv de 
tulburări pentru mişcarea Creştină din Alexandria. Ne aflăm în perioada istorică în care 
se va realiza oficializarea şi instituţionalizarea Bisericii Creştine. O altă problemă, 
apărută în nordul Africii, în acea perioadă, a fost cea legată de cine avea dreptul să ierte 
pe cei căzuţi. Disputele referitoare la activitatea liderilor în perioada persecuţiei şi alte 
controverse doctrinare au generat, în Cartagena, alegeri episcopale controversate. 
Biserica Romană şi alte Biserici din Imperiu Roman l-au recunoscut pe Caecilian drept 
episcop, dar aceasta cu preţul ca el să renunţe la poziţia legată de baptism, pe care 
înaintea lui o susţinuse Cyprian. Această renunţare a creat o şi mai mare dezamăgire în 
rândul opozanţilor al căror lider era episcopul Donatus, lucru care a declanşat marea 
schismă a Donatismului. 

Dincolo de calculele reci, politice, Constantin, Împăratul Romei, era atras de 
Creştinism. Mai mult, a avut o experienţă personală cu Dumnezeu, o viziune pe care am 
menţionat-o deja. Personal, nu cred că există motive pentru a pune la îndoială realitatea 
acestei viziuni. La momentul respectiv, Creştinismul nu reprezenta o forţă în imperiu, 
pe care Constantin să încerce să o atragă de partea sa. Nu avea nici un motiv pentru a 
găsi o scuză spirituală unei intenţii politice. Ce altă explicaţie se poate da acestui 
fenomen, dacă nu aceea de a fi un exemplu de intervenţie directă a lui Dumnezeu în 
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istorie? Cu toate acestea, Constantin era mai angajat decât orice faţă de interesele 
politice ale Imperiului Roman şi subordona acestora orice alte motivaţii. 

Pentru a rezolva disputa, apărută în Nordul Africii, Constantin a folosit o cale deja 
stabilită şi anume aceea de a deferi problema spre soluţionare unui conciliu al 
episcopilor. A convocat acest conciliu în Roma, în anul 313 e.n. Soluţia a fost 
defavorabilă Donatiştilor şi aceştia au ignorat pur şi simplu hotărârea conciliului. Un an 
mai târziu s-a încercat acelaşi lucru, printr-un alt conciliu convocat, de data aceasta la 
Arles, în sudul Franţei. Întrucât nici acest conciliu nu a rezolvat problema, împăratul a 
ordonat armatei de a interveni şi a-i readuce pe răzvrătiţi cu forţa în sânul mişcării 
principale creştine. Aceasta a fost prima persecuţie a Creştinilor de către Creştini şi 
rezultatul a fost şi mai multă diviziune. Cu toate acestea, mulţi Donatişti au rămas fideli 
ierarhiei lor şi această diviziune a influenţat dezvoltarea Creştinismului în Nordul 
Africii pentru câteva secole. În orice caz, această libertate a conducerii Bisericii 
instituţionale faţă de puterea politică a Romei, de a hotărî, în cadrul conciliilor, în 
probleme care o priveau, a reprezentat o recunoaştere a puterii şi autorităţii ierarhiei 
bisericeşti.32   

O altă încercare de soluţionare a unei dispute doctrinare a avut loc în cazul lui 
Arie. Acesta a fost un preot cu o viaţă creştină corectă, care a avansat o idee ce nu a 
părut acceptabilă multora. Pornind de la premisa că Dumnezeu este etern şi că nu se 
poate cunoaşte, Arie a considerat că aceste atribute nu se pot aplica lui Isus Cristos ca şi 
persoană istorică, încât, pe de o parte, existenţa Lui avea un început pe pământ, deci nu 
era etern, iar pe de altă parte, El putea şi a fost cunoscut de oamenii din jurul Lui şi de 
noi, prin intermediul evangheliilor. Prin urmare, Arie nu accepta ca Isus Cristos să fie 
pus pe acelaşi plan cu Dumnezeu Tatăl, chiar dacă accepta că El a fost născut de 
Dumnezeu înaintea la orice altceva. Întrucât Dumnezeu este indivizibil, Arie nu accepta 
ideea că Tatăl L-a născut pe Isus din El însuşi, deci, în consecinţă, Tatăl L-a creat pe 
Isus din nimic aşa cum a creat ulterior şi universul. Cristos, în viziunea lui Arie, era 
inferior şi subordonat Tatălui. Origen înclina către aceeaşi opinie şi Arie poate fi 
considerat un urmaş al lui. Ideea de bază a lui Arie, transferată în alţi termeni, ar fi 
aceea că, chiar dacă admitem că Isus Cristos a fost preexistent, adică a existat în ceruri 
înainte de a exista pe pământ, El este inferior Tatălui, deoarece Tatăl a fost prima dată şi 
El L-a generat pe Cristos. Cu alte cuvinte, Cristos are un început, pe când Tatăl nu are 
nici un început. Deci Tatăl ne având nici început nici sfârşit, este primordial şi veşnic pe 
când Cristos, având un început, nu este infinit. Interesant este că împotriva acestei opinii 
nu prea există argumente, de vreme ce însăşi Biblia vorbeşte despre Isus ca cel dintâi 
născut din mai mulţi fraţi. Mai vorbeşte de Cristos ca fiind începutul creaţiei lui 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Cristos a fost la început, adică El este începutul, dar 
Dumnezeu Tatăl nu are nici un început, deci Cristos este începutul creaţie lui 
Dumnezeu. (Ioan 1: 1) Această discuţie nu este complet soluţionată, deci ea rămâne 
deschisă şi ar trebui să fie liberă pentru dezbatere. Nu înţeleg de ce Biserica 
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instituţională a impus o soluţie definitivă şi a închis această discuţie, mai ales că 
problema nu este deloc lămurită. În fond, nimeni nu ştie ce a fost cu adevărat la început, 
cu atât mai mult cu cât pentru Dumnezeu nu există nici un început şi că din scrierile 
apostolului Pavel rezultă că Isus Cristos este întipărirea slavei lui Dumnezeu Tatăl. În 
orice caz, Cristos existent în veşnicie, este o formă, un trup după modelul după care am 
fost creaţi şi noi, deci are o dimensiune materială, dimensiune care nu putea exista 
înainte de creaţia universului, adică a materiei. Spiritele nu au trupuri, deci Cristos 
existent în veşnicie este întruparea Tatălui, realizată o dată cu apariţia materiei. În orice 
caz, părerea lui Arius a constituit o părere care putea fi lăsată să se manifeste liber, la fel 
ca şi alte păreri şi în paralel cu acestea. Opiniile oficiale ale Bisericii instituţionale, care 
doar pentru că au fost impuse cu forţa armelor, nu înseamnă că au fost cu nimic mai 
legitime. Acesta este doar un exemplu de exercitare a autoritarimului în materie de 
conştiinţă şi de impunere cu forţa a unor opinii.   

Arius şi-a găsit foarte mulţi adepţi, care au aderat la logica clară cu care el a 
explicat lucrurile. Cu toate acestea, opoziţia împotriva ideilor lui Arius nu a întârziat să 
apară, cu atât mai mult cu cât el a generat gelozie, chiar din partea episcopului, care nu 
admitea ca unul dintre preoţii lui să aibă mai multă iniţiativă decât el, în a înţelege 
lucrurile. Un rol important l-a jucat şi aspectul politic, având în vedere că Arius a fost 
asociat în trecut cu episcopul Melitius din Lycopolis, cel care, aşa cum am precizat, a 
stabilit o nouă ierarhie Donatistă.33 Arie şi-a găsit un aliat în episcopul din Nicomedia, 
oraş care a fost înaintea Constantinopolului capitala Imperiului Roman de Răsărit. 
Episcopul a adunat mult sprijin pentru Arie, aşa încât problema Arianismului a devenit 
o problemă care interesa toată zona Mediteranei de est.  

În acest timp, ideea împăratului Constantin, care îşi consolidase poziţia în 
Imperiul Roman de Răsărit, eliminând pe rivalul său Licinus, era de reunire a supuşilor 
lui Creştini. O religie unită şi puternică servea mai bine scopurilor de menţinere a 
unităţii şi stabilităţii Imperiului Roman, aflat sub conducerea sa. În acest proces s-a 
produs amestecul ne omogen dintre politică şi credinţa creştină. Cu toate că duşmanii 
lui Arie se adunaseră deja la Antioh, pentru a alege un nou episcop, totuşi Constantin a 
convocat un Consiliu al episcopilor la Nicea. El le-a spus participanţilor că 
intenţionează să fie „un spectator şi participant la toate lucrurile care se vor face”. Este 
probabil ca el să fi prezidat Consiliul. În orice caz, la sugestia lui, Consiliul a adoptat 
hotărârea de a introduce în crez propoziţia conform căreia „Fiul este de aceeaşi 
substanţă cu Tatăl” (homoousios). Se pare că el a fost sfătuit de un episcop Spaniol cu 
numele de Hossius sau Ossius din Cordova. Doar doi episcopi din cei 318 prezenţi s-au 
opus la această idee şi această majoritate a fost constituită pentru că prezenţa 
împăratului era descurajantă pentru oponenţi. El deţinea cea mai mare putere politică a 
lumii din acel moment. Consiliul de la Nicea a fost primul Consiliu ecumenic. Cu toate 
că Arius a murit în dizgraţie, totuşi problema ridicată de el a continuat să preocupe în 
continuare şi opiniile lui mai au aderenţi pană în zilele noastre. Biserica instituţională 
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Ortodoxă se deosebeşte de cea Romano-catolică, tocmai prin aceea că ea consideră că 
Fiul şi Duhul Sfânt sunt emanaţii ale Tatălui, deci Tatăl are o anumită întâietate. Mă voi 
referi din nou la acest aspect, dar în acest punct trebuie ca el să fie cel puţin menţionat. 

Probleme au continuat să rămână cu termenul folosit (homoousios) care nu era un 
cuvânt folosit de Biblie. Timp de încă o jumătate de secol, adepţii lui Arie şi ai lui 
Eusebius din Nicomedia sau zbătut să scape de acest cuvânt. Acesta avea o conotaţie nu 
tocmai fericită, fiind legat şi de concepţia „Monarchiană.” Concepţia aceasta a luat două 
forme. Prima s-a numit „Adopţionism” şi presupunea ideea că Isus Cristos a fost 
adoptat de Dumnezeu ca Fiu. Isus era un om care a devenit Dumnezeu, numai în sensul 
că puterea Lui se afla asupra lui Cristos. Teodotus, un cleric din Byzant, a venit la 
Roma unde a dezvoltat această ipoteză susţinând că Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui 
Isus la botez şi i-a dat putere să facă miracole. Aceasta, desigur nu însemna că Isus 
Cristos a fost Dumnezeu. 

A doua formă a „Monarchianismului” s-a numit „modalism”. Acesta presupunea 
că numele Tată, Fiu sau Duhul Sfânt sunt doar nume care corespund la diferite aspecte 
sau moduri ale aceleiaşi fiin ţe divine. O asemănare ar fi aceia a unui actor care joacă 
roluri diferite, în mod succesiv. Cuvântul latin pentru această mască teatrală era 
„persona”. Cu toate că Biserica Romană instituţională a reprimat aceste idei, totuşi ele 
au continuat să rămână, fiind un exemplu de gândire şi analiză liberă a unor foarte 
complexe noţiuni teologice. În mod paradoxal şi în ciuda faptului că expresia 
(homoousios) era cea folosită de concepţia „Monarchianistă,” pentru a desemna unitatea 
fiin ţei lui Dumnezeu, totuşi concepţia a fost interzisă, dar conceptul ei central a fost 
preluat de Biserica instituţională oficială atunci când a formulat crezul de la Nicea. 

Datorită opoziţiei episcopului Eusubiu din Nicomedia şi multor altora faţă de 
termenul „homoousious”, chiar şi împăratul Constantin a început să îşi dea seama că 
utilizarea lui în continuare este un obstacol în calea unităţii Bisericii Creştine. Din acest 
motiv, partida condusă de episcopul Eusebiu din Nicomedia a câştigat influenţă pe 
lângă împărat şi aceasta s-a reflectat şi în iertarea pe care acesta i-a acordat-o lui Arius. 
Pe de altă parte, unul din susţinătorii soluţiei adoptată la Nicea şi anume episcopul 
Athanasius al Alexandriei, continua să depună eforturi pentru acceptarea unanimă a 
crezului de la Nicea. De asemenea, el a fost acela care a susţinut o idee preluată de la 
Irenaeus şi anume acea că „Fiul omului a făcut din noi copii ai lui Dumnezeu şi l-a 
deificat pe om, prin aceea că a devenit el însuşi om”. Această „deificare” a omului a 
exercitat o mare atracţie pentru credincioşi şi stă în inima învăţăturilor Creştine 
Răsăritene. Athanasius îi cataloga pe toţi aceia care nu erau de acord cu el „Ariani”. 

În acelaşi timp „Arianii” au continuat să promoveze învăţăturile lui Arie, iar unii 
au devenit chiar mai extremişti, susţinând că Isus Cristos a fost „ne asemănător” cu 
Tatăl. Aceştia au fost numiţi „Anomoeans”. Totuşi majoritatea „Arianilor” au susţinut 
ideea că Fiul este „asemănător” cu Tatăl şi au obţinut chiar sprijinul împăratului 
Constantin II, cu ajutorul căruia au reunit două Concilii reprezentând Vestul şi Estul. 
Astfel, în 359 e.n. a fost dictată o formulă numită Crezul de la Ariminum. Acest crez a 
reprezentat formula după care s-au condus cei care se considerau „Arieni”. Aşa cum 
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este uşor de imaginat, “Arianismul” nu a dispărut pur şi simplu din istoria 
Creştinismului, mai mult, a luat o ne bănuită amploare în rândul Goţilor şi Vandalilor. 
A fost dus acolo prin intermediul unei misiuni creştine, organizate de episcopul 
Eusebius din Nicomedia şi a devenit definitoriu pentru identitatea acelor popoare.  

Constantin II a fost urmat la tronul imperiului de împăratul Ceasar Julian, numit 
de Creştini „apostatul” deoarece a renunţat la Religia Creştină. După moartea lui, 
Creştinismul se afla mai divizat ca oricând din punctul de vedere al unităţii doctrinare şi 
din acest motiv, episcopul Cypriot Epiphanus a căutat o cale de mijloc care să unească 
din nou Biserica Creştină. El a făcut acest lucru utilizând o formulă care diferea cu doar 
o literă faţă de formula adoptată la Nicea. Acest termen şi anume „homoiousios” 
însemna „similar în esenţă” şi se referea la relaţia dintre Tatăl şi Fiul. El a fost adoptat 
de unii “Arienii” pentru a evita continuarea conflictului de păreri din interiorul 
Creştinismului.34 Dintre aceşti „semi-Arieni” făceau parte şi părinţii Capadocieni şi 
anume Vasile din Caesarea numit şi Vasile cel Mare, fratele său Grigore din Nyssa şi 
prietenul lor de o viaţă Grigore din Nazianzus. Vasile cel Mare descria situaţia acestei 
controverse ca fiind „ca o luptă navală desfăşurată în timp de noapte, pe timp de 
furtună, cu echipajele şi soldaţii luptând între ei, de multe ori în lupte pentru putere pur 
egoiste, neatenţi la ordinele primite de sus şi luptând pentru supremaţie chiar şi atunci 
când corabia lor se scufundă” 35. Aceşti părinţi Capadocieni au promovat un mod de a 
vorbi despre Dumnezeu, care realiza o balanţă între Unitate şi Trinitate.  

Cuvântul „ousia” care însemna esenţă sau substanţă, nu era foarte clar pentru 
mulţi lideri Creştini Răsăriteni. Din acest motiv s-a folosit un alt cuvânt şi anume 
„hypostazis” care, în mod iniţial, a fost folosit cu o foarte mică distincţie în înţeles faţă 
de „ousia”. S-a atribuit celor două cuvinte diferite două înţelesuri diferite. În felul acesta 
s-a stabilit că Trinitatea era formată din trei „hypostaseis” într-o singură „ousia”. Prin 
urmare, s-a considerat că Trinitatea este formată din trei Persoane diferite, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, care toţi au aceeaşi esenţă sau substanţă. 

Se poate vedea în această decizie o mare asemănare cu concepţia „Monarchiană”, 
care, de asemenea, considera că Tatăl şi Fiul sunt de aceeaşi esenţă (homoousios) cu 
singura diferenţă că „Monarchiştii”, în forma „modalistă” considerau că aceste 
modalităţi se succed, pe când pentru părinţii Capadocieni ele existau în acelaşi timp. 

Dacă comparăm cuvântul „hypostasis” care înseamnă „ceea ce există dedesubt” 
cu cuvântul din limba latină „substantia”, vom înţelege că, în fond, toată această 
formulare nu lămureşte cu nimic lucrurile. „Hypostasis” înseamnă, până la urmă, tot 
substanţă şi nu se deosebeşte de acest termen suficient de mult, pentru a însemna 
altceva. Oricum, diviziunea impusă între termeni este una cu totul artificială. Dacă luăm 
cuvântul persoană, aşa cum este el înţeles în mai toate limbile moderne şi îl comparăm 
cu cuvântul „persona” din limba Latină, o să descoperim o mare diferenţă de sens. Un 
echivalent în limba greacă pentru „persona” este „prosopon” şi amândouă înseamnă în 
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limba lor „mască de teatru”. Cu alte cuvinte, atât „persona” cat şi „hypostasis” presupun 
mai degrabă poziţia sau forma de manifestare în exterior al unui conţinut „care există 
dedesubt”. Acest conţinut unic poate îmbrăca mai multe forme de manifestare, în 
acelaşi timp, dar aceste forme nu sunt persoane în înţelesul modern al termenului.  

Cuvântul persoană înseamnă, în limbajul curent, personalitatea individuală a unei 
fiin ţe umane, eul său şi, din nefericire, înţelegerea relaţiei din interiorul lui Dumnezeu 
se face de către majoritatea credincioşilor creştini, nu după sensul original al cuvântului 
„persona”, aşa cum a fost folosit iniţial, ci după sensul actual. Dumnezeu nu este înţeles 
ca o individualitate unică, un „Eu” unic, care are mai multe dimensiuni, ci ca şi trei 
Persoane divine, care par oarecum diferite una faţă de alta. Care sunt consecinţele 
acestui fapt? Înţelegerea greşită a Persoanei lui Dumnezeu poate duce la idei care să 
justifice structura autoritară a Bisericilor instituţionale. Diviziunea este consecinţa 
principală. Diviziunea în Bisericile instituţionale porneşte de la modul divizat şi 
înţelegerea neclară cu care este privită Persoana lui Dumnezeu, pe de o parte şi pe de 
altă parte, de la absolutizarea, dogmatizarea, acestor păreri parţiale. 

La Concilul de la Constantinopol, în anul 381 e.n., convocat de împăratul 
Teodosius I, s-a consfinţit definitiv formula de la Nicea. Cu această ocazie s-a formulat 
în mod definitiv crezul Creştin, care se recită pană în zilele noastre atât în Bisericile din 
Vest cât şi cele din Est. Concluzia era clară: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu nu este 
creat şi este egal cu Tatăl ceresc în Trinitate. Conciliul de la Constantinopol a exclus şi 
părerea episcopului din Laodicea, Appolinaris, care susţinea că în Isus Cristos a existat 
cu adevărat un trup şi un suflet omenesc, dar nu şi o minte umană, predispusă la păcat. 
După părerea lui, Logosul divin pur şi simplu a luat trup de om. Pericolul unei 
asemenea concepţii îl reprezenta subestimarea calităţii umane a lui Isus Cristos.  

Toleranţa religioasă care a fost stabilită de Constantin şi Licinius s-a transformat, 
după 380 e.n., într-o intoleranţă totală atât faţă de orice părere contrară celei oficiale în 
cadrul Bisericii instituţionale, dar şi faţă de toate celelalte religii. În felul acesta s-a dat 
ordin ca toate vechile preoţii şi temple ne creştine să fie eliminate de pe teritoriul 
imperiului şi Biserica instituţională a devenit un organism, a cărei putere era asigurată 
de armata Romană. În urma unei lovituri de stat a ajuns împărat, în Apus, Eugenius, dar 
ordinea a fost restabilită prin intervenţia lui Teodosiu, conducătorul imperiului Roman 
de Răsărit. Acesta a introdus şi în Vest aceleaşi reguli de intoleranţă religioasă ca şi în 
Răsărit. După 393 e.n., Jocurile Olimpice nu au mai fost celebrate. Alte decrete 
ulterioare au interzis ne creştinii de a servi în armată, în administraţia imperială sau la 
Curtea împărătească. Cu aceeaşi ocazie, unele dintre cele mai impresionante 
monumente antice au fost distruse şi o dată cu ele s-au pierdut valori culturale de 
nepreţuit. 

Intoleranţa Bisericii instituţionale, din acea perioadă, în legătură cu opiniile liber 
exprimate ale credincioşilor precum şi faţă de alte religii, a încercat să reducă la 
tăcere orice opinie sau manifestare care nu era acceptată oficial. Acesta a fost un 
adevărat totalitarism, cu nimic mai prejos de alte totalitar “isme” condamnate de istorie. 
În toată această perioadă, Biserica celor născuţi din nou a existat, în principal, în 
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interiorul Bisericii instituţionale, dar a trebuit să sufere restricţiile impuse deoarece 
manifestările unei spiritualităţi libere erau atent cenzurate. Dorinţa de control şi putere a 
clericilor nu permitea exprimarea unui ataşament primordial al credincioşilor faţă de 
Dumnezeu şi acest lucru însemna o cenzură asupra manifestărilor libere a darurilor 
Duhului Sfânt. Lucrul acesta se mai practică indirect şi în zilele noastre de multe 
Biserici instituţionale. Aceasta este cauza pentru care a apărut în S.U.A. mişcarea 
Penticostală, care, la origine era o reacţie corectă împotriva încercării de a stopa 
manifestările spirituale libere. Numai că această mişcare, în loc să cuprindă toţi 
credincioşii, din toate confesiunile creştine, s-a transformat, la rândul ei, într-o instituţie 
bisericească cu multe din caracteristicile acestui tip de instituţii. Pentru o lungă perioadă 
de timp, Biblia a fost citită în limba latină chiar şi acolo unde Creştinii nu cunoşteau 
această limbă şi preoţii îşi extindeau puterea foarte departe în viaţa colectivităţilor 
sociale. 

Controversele în interiorul Creştinismului au continuat şi ele arată modul în care 
aspectele politice s-au amestecat cu cele teologice. Un aspect important, devenit obiect 
de dispută, a fost problema modului în care se poate identifica “fiinţa umană” Isus cu 
salvatorul cosmic al omenirii. Cum se poate distinge Cristosul uman de Cristosul divin? 
În fond, Isus Cristos pe pământ s-a alimentat, a suferit, a plâns ca orice om. Ce 
semnificaţie pot să aibă astfel de trăiri pentru o fiinţă infinită, care nu ştie ce este 
suferinţa pentru că nu are de ce suferi? Răspunsul la această întrebare dă semnificaţie 
Creştinismului. Numai o fiinţă asemănătoare cu omul poate simţi ceea ce simte omul, 
adică Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos. 

O succesiune de teologi au încercat să conceapă felul în care se poate explica 
legătura aceasta dintre Cel din cer şi Cel de pe pământ, începând cu Diodore, episcop în 
Tarsus apoi Theodore, studentul lui devenit episcop în Mopsuetia. Amândoi au fost 
înclinaţi să vorbească despre modul în care cele două naturi, umană şi divină, s-au 
reunit în Cristos, într-un fel în care natura umană a lui Isus Cristos să rezulte cu 
claritate. Ei au vorbit despre Isus Cristos ca fiind întru totul uman şi întru totul divin şi 
au asemănat această dublă natură cu un vas umplut atât cu ulei cât şi cu apă, în care cele 
două lichide se regăsesc împreună, dar nu se amestecă. Spre deosebire de ei, 
reprezentanţii Creştinilor din Alexandria au folosit ca imagine, de asemenea, un vas dar 
umplut cu vin şi cu apă, în care cele două lichide se amestecă într-un mod perfect.36 
Acestea erau puncte de vedere total opuse faţă de cel al lui Appolinaris, prezentat mai 
sus şi ele au afirmat în mod hotărât realitatea naturii umane a lui Isus Cristos, alături de 
natura sa divină.  

Theodore a precizat că Dumnezeu a devenit un om în particular, nu umanitatea în 
general. Cel mai important este faptul că el a precizat că locuirea lui Dumnezeu în Isus 
Cristos nu este o problemă de esenţă şi că este vital de a se păstra distincţia între omul 
Isus şi Cuvântul etern, care participă la esenţa lui Dumnezeu. Lupta de păreri s-a 
agravat între ucenicul lui Theodore, un preot numit Nestorius, care a devenit episcop al 
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Constantinopolului şi Cyril, urmaşul episcopului Athanasius al Alexandriei. Acesta din 
urmă, bazându-se pe o muncă teoretică, care a crezut în mod eronat că aparţine lui 
Athanasius, cu toate că aparţinea de fapt lui Apolinaris din Laodicea, vedea în Isus 
Cristos doar persoana divină şi făcea confuzie între cei doi termeni „hypostasis” şi 
„phisis”, acesta din urmă însemnând „natură”. Pe de altă parte, Theodore nu numai că 
făcea deosebire între „hypostasis” şi „physis” dar deosebea, de asemenea, cele două 
naturi ale lui Isus Cristos. Acesta îl vedea pe Isus Cristos ca fiind o persoană (prosopon) 
cu două naturi (physis).37 Nu a ajutat cu nimic la calmarea spiritelor atunci când 
Nestorius a atacat un titlu acordat Fecioarei Maria, care se bucura de multă popularitate, 
adică „Theotokos” sau născătoare de Dumnezeu. Nestorius a susţinut că: „Cuvântul lui 
Dumnezeu este creatorul timpului, el nu este creat în timp”. Nestorius vedea în cultul 
exagerat care se adresa Fecioarei Maria o reînviere a vechilor tradiţii păgâne. El ar fi 
acceptat ca Maria să fie numită „Theotokos”, numai cu condiţia să fie numită şi 
„Anthropotokos” adică născătoare de om”. Disputa a devenit suficient de serioasă încât 
să ameninţe integritatea Imperiului Roman de Răsărit şi l-a obligat pe Împăratul 
Theodosius II să intervină.  

La Conciliu de la Ephesus, din anul 431 e.n., titlul de „Theotokus” a fost 
reconfirmat Fecioarei Maria şi cariera lui Nestorius a fost pusă într-o proastă lumină. 
Suporterii lui Cyril nu au fost pe deplin mulţumiţi de rezultatul Conciliului, deoarece ei 
se aşteptau la o victorie mai răsunătoare. Din acest motiv aceşti suporteri, conduşi de 
urmaşul lui Cyril şi anume episcopul Dioscorus, au determinat organizarea unui al 
doilea Conciliu la Ephesus, în anul 449, cu scopul de a umili pe opozanţi şi a scoate în 
afara legii orice discuţie cu privire la cele două naturi ale lui Isus Cristos.38 La acest 
conciliu, episcopul Romei a trimis şi punctul de vedere al său, care a fost cuprins în aşa 
numitul „Tomul lui Leo” dar acesta a fost trecut cu vederea. Acest document conţine 
ideea că a existat doi agenţi în Isus Cristos şi este poziţia care a dăinuit în cadrul 
Bisericii Romano-catolice. Faptul că nu a fost luat în considerare a înrăutăţit mult 
relaţiile între Creştinii din Roma şi cei din Alexandria. 

În continuare, evenimentele politice din interiorul Imperiului Roman au avut o 
influenţă covârşitoare asupra ceea ce a ajuns să fie crezut în Biserici. În anul 450 e.n. a 
murit împăratul Theodosius iar locul i-a fost luat de sora sa Pulcheria, care era o 
oponentă îndârjită a părerii că Isus Cristos a avut o singură natură. Ea s-a căsătorit cu 
Marcian şi sub regimul lor a fost organizat Conciliu de la Calcedon, în anul 451 e.n. 
Cea mai importantă sarcină a acestui Conciliu a fost aceea de a găsi o cale de mijloc 
pentru a soluţiona disputele legate de natura lui Isus Cristos. Baza soluţiei propuse a 
fost „Tome”, propus cu doi ani în urmă de trimisul Papei Leo şi care a fost considerat 
dreapta credinţă. Misterul lui Cristos este prezentat într-un mod care păstrează un 
echilibru între partea divină şi partea umană. „Acelaşi perfect în divinitate şi perfect în 
umanitate, acelaşi cu adevărat Dumnezeu şi cu adevărat om, cu un suflet raţional şi cu 
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un corp; consubstanţial cu Tatăl în ceea ce priveşte divinitatea Sa şi de asemenea 
consubstanţial cu noi în ceea ce priveşte umanitatea Sa...” Aceasta rămâne definiţia de 
bază pentru o diversitate de Biserici cum ar fi: Ortodoxă, Romano-catolică, Anglicană şi 
o parte din Protestantism. La fel ca şi Nicea, acest Conciliu de la Calcedon a trasat în 
continuare direcţia de gândire pentru fundamentarea doctrinei creştine. Vom vedea cum 
trebuie înţeleasă această doctrină atunci când analizăm posibilitatea fiecărui credincios 
de a dobândi la rândul lui sau al ei „o dublă natură, care este în fond singura posibilitate 
pentru Creştini de a trăi cum a trăit Cristos şi de a îl urma pe El, care este Calea care 
duce la viaţa veşnică.  

Conciliu de la Calcedon a urmat în bună măsură părerile lui Nestorius, despre 
dubla natură din care rezultă că distincţia dintre naturi nu este în nici un fel eliminată 
din cauza uniunii. Cu toate acestea, Nestorius personal a suferit exilarea şi a fost ţinut 
izolat într-un loc din Egipt, care este folosit astăzi ca şi închisoare. Împăratul a ordonat 
ca scrierile lui Nestorius să fie arse şi toţi copiii botezaţi cu numele lui să fie rebotezaţi. 
A făcut acest lucru pentru a îi mulţumi pe adversarii lui Nestorius. Este paradoxal, nu 
este aşa? Ideile lui Nestorius au fost preluate, dar el personal a fost persecutat de puterea 
Bisericii instituţionale.  

Revenind la Nestorius, trebuie precizat că scrierile lui nu au dispărut, ci s-au 
descoperit în anul 1889 în librăria Patriarhiei Siriene. Soluţia oferită la Conciliul de la 
Calcedon nu a mulţumit pe toată lumea şi cei care au considerat că Nestorius a fost 
tratat într-un mod nedrept, au fost etichetaţi Nestorieni de către Biserica instituţională. 
Cei care au susţinut o dublă natură au fost numiţi „Dyophiysites, iar cei care au susţinut 
o singură natură au fost numiţi „Miaphisite” Confruntările de idei au continuat între cele 
două poziţii pentru mult timp, dar spaţiul limitat acordat lor în această lucrare nu îmi 
permite să continui să le prezint. 

Câteva considerente legate de relativitatea soluţiilor oferite de Biserica 
instituţională, care soluţii însă au fost ridicate la rang de adevăruri indiscutabile 

În orice caz, ideea aceasta a unei egalităţi perfecte, între natura umană şi natura 
divină este discutabilă, deoarece Biblia prin gura apostolului Pavel ne învaţă să nu mai 
trăim conduşi de natura noastră umană, pe care el o numea „firea pământească” ci să 
trăim conduşi de natura divină, pe care Creştinul o dobândeşte după naşterea din nou. 
(Galateni 5: 16) Natura umană şi natura divină nu sunt în fapt atât de egale, atâta vreme 
cât între ele există o confruntare care trebuie să se soldeze cu un avantaj net de partea 
naturii divine. Prin natură umană, în acest caz, trebuie să se înţeleagă caracterul 
regenerat din punct de vedere  spiritual, al omului care a fost născut din Dumnezeu. 
Aceasta înseamnă de fapt a dobândi natura lui Dumnezeu. Omul nu poate în natura lui, 
cu care s-a născut biologic, să îl înţeleagă pe Dumnezeu, în natura Sa. Din acest motiv, 
omul are nevoie, pur şi simplu, să îşi schimbe natura pentru a putea intra în acord cu 
Dumnezeu. Aceasta este exact ce susţine apostolul Pavel şi cu care sunt personal, întru 
totul de acord. În natura sa biologică, omul nu are cum să fie în concordanţă cu cerinţele 
lui Dumnezeu, pentru că natura umană este aceea de prădător, bazată, în principal, pe 
instinctul de supravieţuire. A avut prin naşterea Sa biologică o astfel de natură chiar şi 
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Isus Cristos? De ce a fost nevoie ca Isus să fie născut din Duhul Sfânt şi ce a schimbat 
aceasta, din punctul de vedere al naturii sale umane? A avut Isus Cristos o natură umană 
îmbunătăţită, prin naşterea Sa imaculată? Dacă da, înseamnă acest lucru că noi, care nu 
am fost născuţi la fel, nu putem atinge performanţele Lui spirituale? Isus ne-a învăţat că 
noi putem face lucruri chiar mai mari decât a făcut El, dacă vom crede. Cum a dobândit 
Isus Cristos renaşterea Sa spirituală prin naşterea biologică imaculată sau prin naşterea 
din Duhul Sfânt? Prin tranşarea, o dată pentru totdeauna, a tuturor posibilelor dezbateri 
cu diverse teme teologice, Biserica instituţională a luat în posesia sa însăşi competenţa 
de a clarifica aceste probleme şi şi-a apropriat dreptul fundamental de a da răspunsuri 
valabile în acest domeniu. Cu alte cuvinte, Biserica instituţională, fără just temei, a 
lansat ipoteza că ea este singurul depozitar şi sursă a adevărului, prin urmare oricine 
doreşte să se pronunţe asupra acestor teme trebuie să ia în considerare şi să respecte 
hotărârile ei. Aceasta este o formă foarte eficientă de exercitare a autorităţii în materie 
spirituală şi a început să fie contestată doar odată cu Reforma. Numai că Reforma nu s-a 
terminat şi nu se poate termina, atâta vreme cât sunt atât de multe întrebări în interiorul 
Creştinismului, rămase fără răspuns. De această dată ea îşi propune să scoată la lumină, 
să reveleze răspunsul la întrebarea: care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu? Scopul 
este de a declanşa o mişcare profundă de auto-investigaţie. Fiecare Creştin trebuie să se 
întrebe pe sine dacă el sau ea sunt cu adevărat regeneraţi spiritual, adică dacă sunt 
născuţi din Dumnezeu, în caz contrar fiecare trebuie să ştie că nu poate vedea Împărăţia 
Lui. Nu o poate nici vedea şi nu poate nici să intre în această Împărăţie după învăţătura 
lui Isus Cristos. El a spus acest lucru de două ori, în două feluri diferite, pentru a întări 
acest fundament al învăţăturii creştine. (Ioan 3: 3; 5) Natura umană îşi dobândeşte 
adevărata ei valoare spirituală numai după ce ea se uneşte cu natura divină, în urma 
renaşterii spirituale.  

Aş dori să fac observaţia că definiţiile, conceptele şi limbajul folosit pentru a 
defini natura lui Isus Cristos au venit în urma unor compromisuri care încercau să 
pună de acord părerile câteodată diametral opuse ale clericilor, care răspundeau de 
diferite arii de răspândire a Creştinismului. Aceste rezultate par a fi exprimate în 
formule echilibrate, deoarece ele încearcă să ţină o balanţă între părţi. Pe de altă parte, 
ele nu conţin garanţia adevărului, ci reprezintă doar un posibil limbaj despre felul în 
care se poate vorbi despre Dumnezeu. Întreaga credinţă creştină este semănată cu 
parabole şi alegorii. Nimic nu este aşa cum pare şi adevărurile Creştinismului sunt 
camuflate foarte bine în spatele mitului. Spre exemplu, în ceea ce priveşte problema 
Trinităţii, asemănarea dintre Dumnezeu şi un Tată pământesc este o metaforă şi nu 
trebuie să atragă pe credincios pe calea extrem de periculoasă a antropomorfismului. 
După părerea mea, Dumnezeu este o inteligenţă şi o realitate pe care noi oamenii încă 
nu o putem măsura şi nu are nici un fel de limite spaţiale sau temporale. Din cauza 
aceasta, când vorbim despre Tată şi Fiu, care se găsesc împreună în Trinitate, în nici un 
caz nu trebuiesc priviţi ca două realităţi antropomorfe, în care un Tată, asemănător cu 
unul uman, naşte un Fiu, de asemenea asemănător din punct de vedere al formei sale cu 
omul. Este mai degrabă vorba despre nivele diferite ale realităţii, la care participă un 
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Dumnezeu unic. Tatăl este o realitate infinită, care cuprinde, în acelaşi timp, trecutul 
prezentul şi viitorul. Tatăl trăieşte în viitor, la fel ca şi în trecut şi din acest motiv se 
poate spune că El se află deasupra timpului. Dumnezeu nu se află în timp, ci timpul se 
află în El. Dumnezeu se află deja în Împărăţia Cerurilor, care pentru noi va veni, dar 
pentru El deja este. Împărăţia Cerurilor, care va veni pentru noi, ea deja există în viitor 
şi Dumnezeu se află şi El, în acelaşi timp, atât în trecut, în prezent cât şi în viitor. 
Această Împărăţie poate intra în noi, dacă suntem gata să o primim. Isus Cristos a venit 
din viitor, unde fiecare din cei mântuiţi se află deja şi îi cunoaşte pe toţi cei care sunt ai 
Lui, încă de la întemeierea lumii şi, în acelaşi timp, aceştia se află cu el, în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu trăieşte în viitor, deoarece El este deasupra timpului, 
aceasta înseamnă că noi, dacă avem un viitor, suntem deja cu El în Ceruri. Isus Cristos 
este un călător în timp, într-un anumit fel. Pentru El viitorul este ca şi trecutul dar 
trecutul determină viitorul în ceea ce ne priveşte. Ca să ajungem în acel viitor, în care 
deja suntem, trebuie să parcurgem o anumită Cale, adică calea mântuirii care ne asigură 
acel viitor. 

Pe de altă parte, Tatăl se află situat la un alt nivel al existenţei decât Fiul, dar este 
vorba de aceeaşi realitate şi între aceste nivele nu există raportul de inferior sau 
superior. Materia nu este inferioară spiritului şi Fiul nu este inferior Tatălui. Ideea că 
materia este inferioară spiritului, este lansată de ideologia creştină a Bisericilor 
instituţionale, care vedea în corpul material al omului sursa oricărui păcat. Materia însă 
nu se rezumă la corpul uman şi nu trebuie privită într-o viziune antropomorfică. Pe de 
altă parte, spiritul este o noţiune ne definită, deci a lansa adevăruri ultime pe baza unor 
concepte ne definite, confuze, este o lipsă de respect pentru raţiune. Aceasta este, în 
fond, baza conceptuală a Bisericilor instituţionale, una care se întemeiază pe un concept 
ne definit şi ne cunoscut, adică cel de spirit şi pe antropomorfizarea noţiunii de materie, 
care este socotită a fi „inferioară,” acestui spirit ne determinat.  Prin urmare, Tatăl care 
Este tot ceea ce există, a luat haina materialităţii şi s-a întipărit pe Sine într-o formă 
materială, numită Fiul, dar acesta este de fapt tot Tatăl. Fiul este Tatăl, adică Dumnezeu 
Tatăl, Cel infinit, într-o întrupare definită. Persoana Fiului are un conţinut infinit, dar ca  
formă preexistentă este o formă determinată, întrucât orice formă are propriile 
determinări. Există un moment în care Tatăl a luat decizia de a se îmbrăca în 
materialitate, dovedind prin aceasta că materia nu trebuie privită ca o realitate 
„inferioară,” altor realităţi. Acest Fiu, care este Tatăl în formă materială, adică întipărit 
într-o anumită formă, probabil foarte asemănătoare cu trupul omenesc, a creat şi creează 
tot ceea ce reprezintă materialitatea. De ce se poate spune că Fiul este, ca şi formă, 
asemănător cu trupul omenesc? Se poate afirma aceasta deoarece omul a fost creat după 
asemănarea Tatălui, adică cu o dimensiune spirituală nelimitată şi după chipul Fiului 
adică având un trup asemănător cu al Lui. Înainte de a crea universurile, care presupun 
materialitate şi deci forme, Tatăl s-a îmbrăcat pe Sine într-o formă de aceeaşi 
consistenţă cu universurile pe care le-a creat. Tatăl şi Fiul sunt exact aceeaşi Persoană, 
identică cu Sine, adică una, un singur Dumnezeu, dar într-o ipostază diferită. Duhul 
Sfânt este puterea care se degajă din Dumnezeu adică din Tatăl care este identic cu Fiul 
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în esenţă, deci în conţinut, fiind deosebiţi doar ca formă, ca ipostază. După părerea mea, 
cuvântul formă înlocuieşte mult mai bine cuvântul persoană, dar este şi el imperfect, 
deoarece Dumnezeu Tatăl nu are nici o formă pe când Fiul are. În orice caz Dumnezeu 
este unul singur cu şi fără formă, infinit şi finit în acelaşi timp. Avem un drum de 
străbătut până să înţelegem complet şi detaliat cum se poate face această joncţiune între 
infinit şi finit şi avem cu siguranţă nevoie de Dumnezeu, care să ne acorde timpul şi 
explicaţiile necesare.  

Desigur că Biblia foloseşte, pentru a îşi transmite mesajul, un limbaj omenesc, 
uşor de înţeles şi care altul decât acest limbaj, asemănător cu lucrurile de pe pământ, 
putea fi adresat oamenilor de acum câteva mii de ani. Limbajul modern poate fi mai 
adecvat pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, dar nu ar fi avut nici un sens pentru oamenii 
cărora Biblia s-a adresat cu mult timp în urmă. Pentru omul modern, Biblia are o 
problemă de limbaj şi, din acest motiv, sunt mulţi care consideră că Biblia, mai ales în 
cărţile cele mai vechi, de exemplu în Geneza, nu li se mai adresează. Bisericile 
instituţionale se cramponează cu disperare de trecut, sunt conservatoare şi, exact la fel 
ca şi în epoca feudală, încearcă să facă tot posibilul de a împiedica progresul cunoaşterii 
umane. Dacă ar deţine puterea în societate, aceste instituţii bisericeşti ar recomanda 
pentru a fi citită numai Biblia, dar interpretată conform opticii lor obligatorii, şi în 
acelaşi timp ar cenzura şi ar pune la index nenumărate cărţi, aşa cum a făcut când a 
deţinut puterea şi dominaţia asupra societăţii. Cunoaşterea umană şi dezvoltarea 
societăţii s-a făcut împotriva şi nu cu ajutorul ideologic al Bisericilor instituţionale. Pe 
de altă parte, aceste instituţii au văzut un duşman şi în Biblie, deoarece N.T. şi în mod 
deosebit cuvintele lui Isus Cristos sunt fără îndoială descrierea Căii care duce la 
nemurire, prin Dumnezeu. Nu au putut bineînţeles să pună şi Biblia la index, dar au 
impus nişte interpretări obligatorii ale ei, care, de multe ori nu îi apropie pe oameni de 
Dumnezeu, ci îi îndepărtează.     

Dumnezeu nu este Tată şi Fiu, aşa cum înţelegem pe pământ aceste noţiuni. Un 
Tată pământesc şi un Fiu pământesc nu sunt una în sensul în care Dumnezeu este una. 
Un tată şi un fiu pe pământ sunt două persoane diferite în sens uman, au două 
personalităţi diferite şi de multe ori aspiraţii diferite. În contrast cu această stare de 
lucruri, Tatăl Ceresc şi Fiul au aceeaşi personalitate, aceleaşi sentimente aceleaşi 
aspiraţii. Cel mai remarcabil lucru este că suntem şi noi chemaţi să facem parte din 
această extraordinară unitate, adică din Dumnezeu. Suntem invitaţi să participăm la 
esenţa lui Dumnezeu şi ca dovadă este faptul că Fiul, adică Tatăl Ceresc, s-a întrupat 
într-un om, în omul Isus şi prin aceasta Dumnezeu Tatăl nu numai că s-a îmbrăcat în 
materialitate, dar a luat o materialitate, în formă umană. Nu este vorba, deci, deloc de a 
îl transforma pe om în sclavul perfect, supusul model care să execute toate poruncile lui 
Dumnezeu. Este vorba de o participare la acelaşi Spirit. Folosesc şi eu noţiunea de 
spirit, care nu este definită, decât prin opusul său, adică ca o realitate  imaterială, dar ce 
înseamnă acest lucru, adică ce înseamnă realitate imaterială, în acest context, adică în 
sensul de spirit, nu se ştie, deci nu este definit. Eu folosesc această noţiune în sens 
figurativ, adică prin spirit înţeleg conştiinţă, gândire, minte, raţiune, intelect sau 
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persoană considerată sub raportul capacităţii sale intelectuale, al însuşirilor morale de 
caracter, sau, în final, mod, fel, de manifestare, de gândire. Este vorba deci de 
participarea la Spiritului Tatălui, în Fiul. Prin Duhul Sfânt suntem una cu Dumnezeu în 
Spirit şi de aceea cine nu are Duhul lui Cristos nu este al lui. Nu este vorba de un 
tribunal, de o curte Supremă în care vor fi judecaţi toţi oamenii pentru faptele lor la 
finalul timpului, ci este vorba de o deschidere spirituală care să ne permită să fim una cu 
Dumnezeu, adică să intrăm în eternitatea Spiritului Său. Până la urmă va fi şi o judecată, 
dar singura infracţiune care se va lua în seamă va fi necredinţa, adică lipsa de 
spiritualitate, care îi va împiedica pe mulţi să locuiască cu Dumnezeu în Împărăţia Sa. 
Spiritualitatea îl înalţă pe om şi îl ajută să se detaşeze de sine însuşi, adică folosind 
cuvintele lui Isus Cristos, să se lepede de sine. Creştinismul ne oferă şansa să ne ridicăm 
prin spiritualitate la nivelul de cunoaştere şi de înţelegere a lui Dumnezeu.  

Din nefericire, interogaţiile pe care oamenii le-au avut dea lungul timpului au fost 
numite erezii şi cei care au ridicat probleme legitime au fost pedepsiţi de către 
instituţiile religioase creştine. Acela care nu îşi pune nici un fel de întrebări legate de 
Persoana lui Dumnezeu, înseamnă că nu este preocupat serios de El şi cei care urmează 
„masele,” frumos organizate şi bine dotate material, nu au cum să aibă garanţia că merg 
pe drumul cel bun doar prin aceasta. Largă este poarta, lată este calea care duce la 
pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. (Matei 7: 13) Numărul mare de persoane, în 
acest caz, nu exprimă în mod necesar garanţia valorică. Dacă îi urmăm pe cei mulţi, 
trebuie să ştim că mulţi sunt chemaţi, dar că dintre aceştia puţini sunt cei Aleşi. Mai 
bine este să îi urmăm pe cei puţini, adică Biserica celor născuţi din nou. Apartenenţa la 
o mare organizaţie nu înseamnă nimic şi ne apartenenţa, de asemenea nu înseamnă 
nimic ci totul este faptul de a aparţine Persoanei lui Isus Cristos.     

Credincioşii, născuţi din Dumnezeu au înţeles că au dreptul să îşi pună întrebări şi 
acest lucru nu îl supără pe El. Dumnezeu nu îi pedepseşte pentru asta şi interesul lor nu 
este socotit un păcat. Fiecare primeşte răspunsurile la nivelul intelectual de înţelegere la 
care a ajuns. Nimănui nu i se pot comunica lucruri pentru care nu are nici o referinţă cu 
care se creeze un context. Ce afirm eu este că Dumnezeu are răspunsuri potrivite pentru 
nivelul la care se pun întrebările. Luând în considerare luptele care au impus doctrinele 
oficiale, nu este deloc sigur că adevărul a prevalat totdeauna, sau că la ora actuală 
opiniile care sunt vehiculate şi consfinţite în mod oficial, sunt cele mai aproape de 
realitate. Este posibil ca unele idei care au fost eliminate, mai degrabă din considerente 
de ambiţie şi interese politice, să fie mai aproape de adevăr decât cele admise în mod 
oficial, sau este şi mai probabil să existe alte moduri de formulare, care să fie mult mai 
adecvate decât cele vehiculate în momentul de faţă de către Bisericile instituţionale. 

Ceea ce am încercat să arăt în acest capitol este modul în care s-a format doctrina 
creştină. Ea s-a format în principal prin reprimarea libertăţii de găndire a minorităţii de 
către majoritate. Ceea ce a prevalat până la urmă a fost nu valoarea argumentelor, dar 
interesele celor care deţineau puterea lumească sau eclesiastică şi o idee greşită de 
unitate bazată nu pe adevăr şi libertate ci pe dorinţa de consolidare a puterii politice cu 
ajutorul celei religioase. Multe concepţii au fost impuse cu forţa armelor, deoarece 
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împăraţii se declarau dispuşi să pună la îndemâna instituţiilor religioase capacităţile lor 
militare. 

Datorită felului în care s-au coagulat, învăţăturile despre Dumnezeu au rămas 
probleme teologice ne soluţionate. Termenii utilizaţi pentru definirea doctrinelor 
creştine sunt imprecişi şi plini de o multitudine de confuzii. Aceasta ne arată că şi în 
materie religioasă, ca şi în domeniul ştiinţei, instituţiile clericale au încercat să îşi aroge 
monopolul adevărului, dar în ambele cazuri rezultatul a fost acelaşi. Spre deosebire de 
ştiinţă, care are o existenţă proprie şi este independentă faţă de cunoaşterea de tip 
teologic, religia rămâne în continuare un domeniu unde acţionează represiunea asupra 
ideilor. 

Am să dau un exemplu de problemă teologică rămasă ne rezolvată. Isus Cristos de 
pe pământ nu a fost identic cu Cristos din ceruri şi aceasta deoarece Cristos din ceruri, 
Cel existent înainte de întemeierea lumii, nu avea încă şi o natură umană, ci doar o 
natură divină. Fiul lui Dumnezeu, preexistent, nu se întrupase încă în omul Isus. Pe de 
altă parte, Isus Cristos istoric, care a trăit pe pământ, nu poate fi considerat identic cu 
Cristos din ceruri pentru simplu motiv că El avea o dublă natură, divină şi umană şi era 
considerat o singură Persoană şi nu două Persoane. Deci avem de a face cu două 
Persoane diferite, una pur divină, parte a Trinităţii şi cea de a doua divină şi umană, cu o 
dublă natură. După înviere, cel care s-a înălţat la cer a fost Isus Cristos cel răstignit cu 
dublă natură. Acest Isus numai este identic cu Cristosul care a existat încă înainte de 
întemeierea lumilor, deci Cristos se întoarce la cer altfel decât a plecat. Întrebarea 
fundamentală este, dacă natura umană a lui Isus Cristos face şi ea parte din Trinitate, o 
dată cu înălţarea lui Isus la Dumnezeu? Dacă da şi personal mi se pare singurul răspuns 
raţional, aceasta înseamnă că natura umană este parte componentă din Trinitate. Pe de 
altă parte, Creştinismul susţine existenţa unui Dumnezeu neschimbător, care nu poate 
suferi astfel de modificări. Există cineva să susţină că Isus Cristos s-a dezbrăcat de 
natura lui umană înainte de a se înălţa la cer? Eu nu cunosc o astfel de versiune. O astfel 
de opinie ar însemna că omul nu are nici o şansă să ajungă în cer. Această dificultate 
este generată de poziţia adoptată în cadrul diferitelor Concilii de către Biserica 
instituţională. Problema relaţiei dintre Persoana istorică a lui Isus Cristos şi Dumnezeu 
Tatăl nu este nici pe departe rezolvată, dar discuţia este practic încheiată prin soluţiile 
definitive date de către instituţiile bisericeşti. 

În limbajul curent, prin persoană se înţelege personalitatea individuală a unei 
fiin ţe. Folosind cu această semnificaţie noţiunea respectivă, se poate afirma că 
Dumnezeu este o singură Persoană, însă cu dimensiuni multiple. Dumnezeu are o 
singură identitate egală cu Sine. El nu este format din trei Persoane diferite în sensul de 
trei personalităţi diferite pentru că dacă acceptăm cazul contrar negăm unicitatea lui 
Dumnezeu. Limbajul uman nu este în întregime adaptat descrierii unor realităţi infinite 
şi tocmai de aceea pretenţiile unor instituţii religioase de a deţine adevărul absolut, par 
ridicole. Acestea au tot dreptul să emită opinii, dar nu au nici o legitimitate atunci când 
pedepsesc pe alţii pentru opiniile lor. 
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Adevărul este o realitate în mişcare, care se dezvoltă odată cu gradul de înţelegere 
şi cunoaştere. Cunoaşterea adevărului despre Dumnezeu nu este fixă şi stabilită de 
oameni o dată pentru totdeauna. Adevărul despre Dumnezeu este determinat în mod 
etern de veşnicia Lui, dar cunoaşterea acestui adevăr este legată de limitarea umană şi 
de aceea acesta progresează. Apostolul Pavel ne spune, că aflaţi pe pământ, cunoaştem 
doar în parte. De unde atunci pretenţia unor instituţii bisericeşti de a controla şi autoriza 
părerile oamenilor despre adevărurile care se referă la Dumnezeu? Acest lucru este 
caracteristic pentru dominaţia autoritară a Bisericilor instituţionale. 

Cunoaşterea adevărului progresează odată cu acumularea de cunoştinţe umane. 
Biblia spune că în vremurile din urmă cunoştinţa va creşte. Ceea ce este important din 
punctul de vedere al lucrării de faţă, este ca cititorul să poată realiza imprecizia, 
incertitudinea şi aproximarea cu care instituţiile religioase şi-au formulat doctrinele cele 
mai importante şi în baza cărora au pretenţia că deţin adevărul despre Dumnezeu. 
Personal, văd aceste încercări de a stabili relaţia din interiorul lui Dumnezeu mai mult 
ca pe nişte tentative pur umane de a afla adevărul, decât adevăruri inspirate direct de 
Dumnezeu. Mi se pare că asemănarea dintre încercările oamenilor de a îl defini pe 
Dumnezeu şi încercările ştiinţei de a afla adevărul despre cosmos sunt perfect similare, 
deoarece ambele au la bază teorii formulate cu ajutorul categoriilor filozofice. 

Consider toate aceste tentative legitime şi necesare, dar natura lor este în aşa fel, 
încât nu permite intoleranţa şi nici reprimarea părerilor care nu corespund unor curente 
dominante. Aşa zisa „sfinţenie” a învăţăturilor unor instituţii bisericeşti se bazează pe 
tentativele unor filozofi şi gânditori creştini de a îl înţelege pe Dumnezeu, tentative mai 
mult sau mai puţin reuşite. Cred că încercările de a îl cunoaşte şi de a îl defini pe 
Dumnezeu trebuie să continue, iar termenii folosiţi să fie adaptaţi la terminologia 
modernă, lucru care ar permite o mai bună înţelegere a acestor lucruri importante. 

În materie de cunoaştere a lui Dumnezeu, toţi oamenii care au legătură cu El au 
acelaşi drept să se pronunţe şi nu există nici un privilegiu exclusiv al unor cercuri 
religioase de a stabilii care este adevărul. Părerile exprimate în interiorul unor concilii 
nu sunt cu nimic superioare celor pe care oamenii, care se simt chemaţi la acest lucru şi 
care nu participă la nici un conciliu religios, le pot formula. Aşa cum, pe parcursul 
istoriei, unii oameni şi-au asumat prin forţă averi nemăsurate, teritorii şi chiar state, alţii 
folosindu-se de aceleaşi metode şi-au asumat monopolul asupra adevărului despre 
Dumnezeu. Şi unii şi alţii au făcut acelaşi lucru şi anume au abuzat de puterea lor. Toţi 
suntem copii lui Dumnezeu şi suntem învăţaţi de Dumnezeu şi trebuie să acordăm 
respect raţiunii umane. Lucrurile despre Dumnezeu nu sunt un mister, de vreme ce 
asupra lor s-au pronunţat învăţaţii timpului, dar au fost învăluite în mister de instituţiile 
religioase creştine în aşa fel, încât credincioşii să fie ţinuţi în ne cunoştinţă de cauză. În 
felul acesta ei nu pot discuta valoarea spirituală a gesturilor şi actelor personalului 
clerical. 

O altă întrebare ar trebui să fie următoarea: este Biserica lui Dumnezeu o 
comunitate de sfinţi, o comunitate de păcătoşi, sau o colectivitate formată împreună din 
sfinţi şi păcătoşi? Răspunsul scurt este: Biserica Spirituală Unică este o comunitate 
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formată din indivizi născuţi din nou şi care, în acest proces sunt sfinţiţi de Dumnezeu. 
Nu este suficient botezul, care este naşterea din apă, este necesară şi naşterea din Duh 
pentru a dobândi aceeaşi natură cu Isus Cristos, adică natura divină. Prin urmare, 
păcătoşii nu sunt chemaţi de Dumnezeu pentru a rămâne păcătoşi, ci pentru a deveni 
sfinţi. Chemarea lui are un scop şi scopul este pregătirea pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu. Suntem chemaţi de Dumnezeu să fim sfinţi şi fără prihană. Voi dezvolta pe 
parcursul lucrării acest subiect. 

În al doilea rând, o altă întrebare este: cum ar fi putut supravieţui Creştinismul 
dacă nu ar fi fost organizat în formele în care a fost, în fapt, structurat? Atâta vreme cât 
a fost în catacombe, Creştinismul a supravieţuit şi s-a dezvoltat datorită griji purtate de 
Dumnezeu. Dacă s-ar fi lăsat călăuzit de acelaşi Spirit, ca şi în perioada persecuţiilor, 
Creştinismul s-ar fi dezvoltat într-un mod mai sănătos şi conversiunile care s-ar fi făcut 
ar fi reflectat existenţa unor convingeri mult mai profunde. Probabil că în ansamblul 
său, doctrina creştină nu ar fi fost atât de unitară şi multe dintre părerile diferite ar fi 
înflorit. Acest lucru ar fi putut duce la dezbateri mult mai serioase, care ne-ar fi apropiat 
de o înţelegere mai corectă a problemelor şi în acelaşi timp la mai multă toleranţă şi la 
mai puţine persecuţii. Luptele între facţiunile creştine ar fi fost excluse, deoarece fiecare 
credincios ar fi avut dreptul să creadă conform convingerilor proprii şi nu să adopte 
păreri impuse de o instituţia bisericească sau alta. Cred că lumea ar fi fost mai bună 
dacă Creştinismul s-ar fi condus după principiul respectării libertăţii personale de a 
alege, în materie de credinţă, principiu pe care îl respectă în primul rând Dumnezeu. 
Creştinismul se putea răspândi, în mod liber, doar prin puterea valorii sale. 

Să nu uităm de faptul că Islamul este foarte apropiat de unele convingeri creştine 
şi există chiar în cadrul Creştinismului păreri unitariene, care reuşesc să supravieţuiască 
şi care sunt doar la mică distanţă de concepţia Islamică. Cu toate acestea, nu se pune 
problema de intoleranţă  între unitarieni şi trinitarieni. Atunci, de ce sunt unii care 
privesc Islamul ca fiind incompatibil cu Creştinismul? Conflictele religioase din lumea 
de astăzi se explică, la fel ca şi cele din trecut, tot prin diviziunile legate de modul de 
înţelegere a părerilor despre Cristologie. Din păcate, părerile impuse cu forţa duc la 
conflicte interminabile.  
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Capitolul 7 
 
          Natura umană şi natura divin ă. Relaţia personală cu Dumnezeu. Naşterea 
din nou sau renaşterea spirituală. 
 
 
 
 
          Referinţe Biblice cu privire la natura divină şi natura umană 

Prima problemă pe care a-şi dori să o discut în acest capitol este referinţa pe care 
Biblia o dă despre cele două naturi, natura umană şi natura divină. În epistola 
apostolului Pavel către Galateni, acesta îi sfătuieşte pe credincioşii din Galatia să umble 
cârmuiţi de Duhul şi să nu se lase călăuziţi de poftele firii pământeşti (Galateni 5: 16) 
Apostolul pune în opoziţie cele două entităţi şi anume, pe de o parte este firea 
pământească care pofteşte lucruri care nu sunt pe placul Duhului şi pe de altă parte este 
Duhul care pofteşte împotriva firii pământeşti. Apostolul Pavel ne pune în faţa a două 
realităţi care se opun una celeilalte deci, în faţa unui conflict între natura umană şi 
Dumnezeu, în ipostaza Duhului Sfânt. 

Acesta este motivul pentru care Isus Cristos i-a comunicat lui Nicodim că nici un 
om care nu este născut din Duh, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Dar cine a fost 
Nicodim? Acesta a fost un fruntaş al Iudeilor, care făcea parte din categoria Fariseilor. 
A venit noaptea la Isus, probabil pentru că îi era frică de reacţiile colegilor săi. 
Important este că s-a dus să îl caute pe Isus. După cum rezultă din textul evangheliei 
după Ioan, el era animat de o convingere. El credea că nimeni nu ar fi putut să facă 
lucrările pe care le făcea Isus, dacă nu ar fi fost Dumnezeu cu el (Ioan 3: 2) Asemenea 
minuni, asemănătoare cu cele făcute de Isus, le regăsim şi în Vechiul Testament, de 
exemplu în cazul prorocului Ilie. Ceea ce făcea Isus Cristos depăşea cu mult orice limite 
umane. Era de ajuns să spună o vorbă şi un bolnav aflat la depărtare se vindeca. 
Niciodată nu a eşuat în încercarea lui de a vindeca pe cineva. A înviat şi morţii.  

Nicodim era impresionat şi de aceea a venit la Isus, cu dorinţa să afle mai multe 
despre El. Isus nu şi-a asumat nici un credit pentru minunile făcute şi nici măcar nu i-a 
confirmat lui Nicodim că este venit de la Dumnezeu. În schimb, i-a transmis una dintre 
cele mai importante învăţături pe care le conţine Noul Testament şi anume învăţătura 
despre naşterea din nou. I-a spus lui Nicodim că „dacă un om nu se naşte din nou nu 
poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3: 3) Prima reacţie a lui Nicodim a fost să 
înţeleagă acest lucru literal şi a crezut că Isus vorbea despre naşterea în trup. Isus l-a 
corectat şi i-a vorbit de o altă naştere, adică o naştere spirituală. 



 189 

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă, nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” [(Ioan 3: 5); ref. 121 în Biblia Ortodoxă] 

„Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este Duh” [(Ioan 3: 
6); ref. 122 în Biblia Ortodoxă] 

Pentru Nicodim, această învăţătura a fost un şoc total, el a continuat să întrebe 
cum se poate face aşa ceva, chiar şi după ce Isus i-a dat exemplul cu vântul, care este 
invizibil şi despre care nu ştim de unde vine şi unde se duce (Ioan 3: 7-9) Din nefericire 
pentru el, Nicodim nu a avut posibilitatea de a citi epistolele apostolului Pavel dar 
pentru noi, care am făcut-o, lucrurile sunt mult mai clare. Pavel explică foarte detaliat în 
ce constă această naştere din nou. Pur şi simplu, credinciosul nu mai ascultă glasul firii 
pământeşti, moştenită prin naşterea naturală, ci ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt, 
adică de îndemnurile lui Dumnezeu. 

Se ridică câteva probleme. Prima este de a şti dacă Pavel considera că nu se află 
nimic bun în natura umană. Se poate echivala noţiunea de natură umană cu cea de fire 
pământească? Firea pământească este constituită din totalitatea instinctelor umane, cum 
ar fi instinctul de conservare, instinctul de supravieţuire şi instinctul de procreere. Prin 
educaţie, aceste instincte suferă o transformare importantă, ele nu se mai manifestă în 
stare pură. Este adevărat că în anumite situaţii speciale, cum ar fi, de exemplu 
războaiele, instinctele ies la iveală, aproape nealterate şi oamenii se ucid unii pe alţii. În 
condiţii normale, instinctele individuale, modelate prin educaţie, dobândesc o 
semnificaţie socială şi în felul acesta oamenii adoptă conduite acceptabile pentru 
semenii lor. Cu toate acestea, instinctele nu dispar, ci mai degrabă se rafinează. Lupta 
pentru existenţă rămâne, chiar dacă îmbracă forme mai civilizate. Omul nu este făcut 
numai din instincte dar şi din conştiinţă, aspiraţii, idealuri, simţ al dreptăţii, 
responsabilitate, etc. Acestea sunt atribute ale raţiunii şi aceasta are propriile ei reguli. 
Ce ne spune apostolul Pavel este, în primul rând, faptul că un credincios creştin îşi 
modelează conştiinţa sub incidenţa învăţăturilor lui Isus Cristos. Aceste învăţături însă 
nu sunt pur teoretice, ci devin un adevărat mecanism psihologic, atunci când Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în om. Această prezenţă a lui Dumnezeu în fiinţa umană este ceva 
deosebit şi reprezintă o importantă deschidere, către lumea spiritualităţii, pe care o 
aduce Creştinismul. Tatăl şi Fiul sunt una şi împreună vin să locuiască în om. 

Care sunt faptele firii pământeşti? Apostolul Pavel le enumeră: „preacurvia, 
curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, 
zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, 
beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea” (Galateni 5: 19-21) Aceia 
care fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (Galateni 5: 21)  

Ce efect produce prezenţa Duhului Sfânt în om? Sunt două feluri de efecte şi 
anume darurile şi roadele Duhului Sfânt. Darurile sunt prezentate de apostolul Pavel în 
prima sa epistolă către Corinteni. 

„De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, 
să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa prin acelaşi 
Duh; altuia darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia puterea să facă minuni; altuia 
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prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia felurite limbi; şi altuia tălmăcirea 
limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, 
cum voieşte”  [(1 Corinteni 12: 8-11); ref. 123 în Biblia Ortodoxă] 

Fiinţa umană respectivă este traversată de cea mai mare putere conştientă, 
existentă în toate universurile posibile. În acelaşi timp, omul respectiv se transformă şi 
înţelege diferit rostul propriei sale existenţe şi a celor din jurul său. Este orientat pentru 
a fi de folos celorlalţi, pentru că aceste daruri sunt date spre folosul celorlalţi. (1 
Corinteni 12: 7) S-ar putea trage concluzia, din exprimarea apostolului Pavel, că numai 
anumite persoane primesc darul credinţei iar altele primesc alte daruri dar aceasta ar fi o 
interpretare greşită. Toţi membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu primesc darul 
credinţei de la El. Această interpretare se bazează pe cuvintele lui Isus Cristos, care a 
spus că nimeni nu poate veni din capul lui la Dumnezeu şi că cei care cred, sunt atraşi 
de Tatăl ceresc. Această atracţie a Tatălui este darul credinţei, deoarece prin această 
atracţie Dumnezeu îşi face simţită prezenţa, deci existenţa. Acţiunea permanentă a 
Duhului Sfânt în viaţa omului produce transformări profunde, roade aşa cum le numeşte 
Biblia. 

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva 
acestor lucruri nu este lege.” [(Galateni 5: 22); ref. 124 în Biblia Ortodoxă] 

Stabilirea de reguli obligatorii este o trăsătură a instituţiilor religioase, dar stările 
enumerate mai sus, devenite trăsături de caracter ale credincioşilor născuţi din nou, nu 
pot fi nici comandate şi nici interzise prin reguli. Tocmai de aceea esenţa Creştinismului 
nu stă în organizare administrativă şi ierarhică, ci în trăiri spirituale. Desigur că nici 
dragostea creştină nu poate fi impusă la comandă şi, cu toate acestea, este pur şi simplu 
prezentată câteodată ca fiind o obligaţie. În multe ocazii am auzit pe funcţionarii 
credinţei spunând că omul „trebuie” să iubească pe Dumnezeu cu toată fiinţa sa şi pe 
aproapele său ca pe sine însuşi. Învăţătura este minunată, dar felul cum este prezentată, 
stârneşte perplexitate. Nimeni nu poate iubi pentru că aşa trebuie, pentru că aşa cere 
credinţa creştină. Este adevărat că dragostea creştină nu este doar un sentiment, milă sau 
simţire în legătură cu ceea ce experimentează ceilalţi, este şi un principiu, dar redusă 
doar la latura principială se pierde esenţialul. În orice caz, dragostea de natură divină, 
agape, vine tot de la Dumnezeu şi este turnată în inima credincioşilor creştini prin 
Duhul Sfânt. (Romani 5: 5) Prin urmare, această dragoste nu se rezumă numai la un 
percept, care trebuie respectat, este o putere, cel mai puternic factor care pune în 
mişcare universul sau universurile. 

Ce se întâmplă cu credinciosul care a fost născut din nou? Acesta sau aceasta 
devine o făptură nouă. 

„C ăci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile sau făcut noi.” [(2 Corinteni 5: 17; Galateni 6:15); ref. 125 în Biblia 
Ortodoxă] 

Adevărata creaţie a omului se face prin naşterea din nou. Nu este o creaţie „din 
ţărâna pământului”, adică din materie, ci este o creaţie spirituală. Acela care este născut 
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din nou ia cu adevărat chipul lui Dumnezeu. Naşterea din nou este frontiera de trecere 
din lumea noastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Această graniţă nu se poate trece doar 
prin botezul în apă şi nici măcar prin botezul formal sau ritualic cu Duhul Sfânt. 
Ungerea care simbolizează botezul cu Duhul Sfânt trebuie să devină o realitate vie, 
adică să se treacă de la simbolul realităţii la realitatea propriu zisă. Naşterea din nou este 
condiţia apartenenţei la Biserica adevărată a lui Isus Cristos, care este Biserica celor 
născuţi din nou. Acolo, indivizii şi-au modelat natura lor umană, pentru a o face 
compatibilă naturii divine despre care voi vorbi în continuare. 

Ce este natura divină? Să lăsăm pe apostolul Ioan să ne dea răspunsul. 
„Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 

oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-
a cunoscut pe Dumnezeu: pentru că Dumnezeu este dragoste.” [(1 Ioan 4: 7-8); ref. 126 
în Biblia Ortodoxă] 

Natura lui Dumnezeu este dragostea. Natura Lui nu este autoritatea, nu este 
constrângerea, nu este represiunea, este agape. Să vedem ce ne spune apostolul Ioan în 
continuare.  

„ Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 
iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Prea 
iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. 
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu 
rămâne în noi şi dragostea lui a ajuns desăvârşită în noi. Cunoaştem că rămânem în El 
şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.”  [(1 Ioan 4: 10-13); ref. 
127 în Biblia Ortodoxă] 

„ Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. 
Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne în el.” [(1 Ioan 4: 16); ref. 128 în Biblia Ortodoxă] 

Definiţia cea mai scurtă a lui Dumnezeu, dată de apostolul Ioan este: „Dumnezeu 
este dragoste.” Este important să înţelegem că Dumnezeu este o Existenţă infinită, cu 
multe dimensiuni şi nu doar un principiu aliat cu un sentiment, însă esenţa caracterului 
său este dragostea. Am să continui demonstraţia prin a arăta că toate celelalte trăsături 
de caracter ale lui Dumnezeu sunt derivate din dragoste. Este adevărat că El separă 
lucrurile şi departajează binele de rău, că nu iubeşte păcatul şi nici nu acceptă ca 
oamenii să sufere nevinovaţi. Nu doar că sub controlul lui Dumnezeu s-a creat viaţa 
inteligentă, dar mai mult, El îi şi protejează pe cei pe care îi iubeşte. Protecţia Sa se 
manifestă prin exerciţiul dreptăţii Sale. Ce este păcatul, dacă nu un atac împotriva 
dragostei creştine? Dumnezeu detestă păcatul şi nedreptatea, tocmai pentru că acestea 
reprezintă pericole îndreptate împotriva celor pe care Dumnezeu îi iubeşte. Dragostea 
lui Dumnezeu este cea care găseşte un sens în a dărui necondiţionat, a ajuta, a se 
sacrifica pe sine. 

În epistola după Romani în capitolele 7 şi 8, apostolul Pavel dezvoltă foarte 
amănunţit această confruntare internă între cele două naturi ale credinciosului creştin, 
una născută şi cealaltă dobândită. Şi în aceste texte el numeşte natura umană „fire 
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pământească.” Apostolul vede în el însuşi această luptă internă între dorinţa de a face 
binele şi slăbiciunea firii sale care îl împiedică să facă acest bine. 

 „Fiindc ă după omul dinlăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în 
mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primită de mintea mea şi mă 
ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” [(Romani 7: 22-23); ref. 129 în 
Biblia Ortodoxă] 

Rezolvarea apare la începutul capitolului 8. 
„Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, cari nu 

trăiesc după îndemnurile firii pământeşti ci după îndemnurile Duhului.” [(Romani 8: 
1); ref. 130 în Biblia Ortodoxă] 

Apostolul Pavel ne informează de asemenea că: 
„Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai 

sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în 
voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” [(Romani 8: 8-9); ref. 131 în 
Biblia Ortodoxă] 

În continuarea epistolei către Romani, apostolul Pavel lămureşte şi mai mult 
lucrurile. 

„A şa dar, fraţilor noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după 
îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi 
să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” [(Romani 8: 12-14); ref. 132 în Biblia Ortodoxă] 

Am prezentat toate aceste texte Biblice, pentru a putea observa împreună cu 
cititorul diferenţa între Creştinismul popular, transformat în religie instituţională şi 
mecanismul real al mântuirii omului. Credinciosul renăscut spiritual este o persoană 
născută din nou, de data aceasta din Duhul Sfânt. Este un individ în care se manifestă 
darurile şi roadele spirituale. Este umplut de dragostea lui Dumnezeu tot prin prezenţa 
Duhului Sfânt şi în tot ceea ce face, nu se mai lasă condus de impulsurile firii sale 
pământeşti, ci de îndemnurile, de conducerea Duhului lui Dumnezeu, care, bineînţeles 
este şi Duhul lui Cristos.  

Despre raportul dintre natura divină şi natura umană 
Un lucru este limpede, în aceste circumstanţe natura umană se lasă condusă de 

natura divină, pe care fiecare Creştin o dobândeşte o dată cu naşterea din nou. Natura 
umană nu dispare, dar este sub controlul naturii divine. Înţelesul noţiunii de control, în 
acest caz, trebuie bine clarificat. Cum se stabileşte raportul dintre natura divină şi cea 
umană? Nu este vorba de o subordonare a celei din urmă faţă de cea dintâi. Este vorba 
de o întrepătrundere, inter-conexiune deosebit de complexă, în care natura umană se 
aliază cu cea divină, adică este înobilată de aceasta. Natura umană îşi dezvoltă propriul 
potenţial, devine conştientă de posibilităţile şi valoarea sa, progresează, evoluează, se 
purifică şi se rafinează, se cunoaşte pe sine în profunzime şi într-un context universal şi 
se auto-evaluează prin semnificaţiile unor sensuri morale, care sunt parte din textura, 
care exprimă substratul oricărei existenţe. Natura umană se reconstruieşte pe sine, prin 
alegerile pe care le face, determinîndu-şi propria libertate, cu conştiinţa că participă la 
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ceva mai bun, la ceva superior. Dumnezeu ne arată că se poate mai bine, că există mai 
frumos decât limitele noastre naturale, înăscute. Natura umană, sub lumina lui 
Dumnezeu, este subiectul unei revelaţii asupra frumosului şi a binelui, care o fascinează 
şi care o absoarbe în natura divină, acolo unde îşi găseşte liniştea pe care o poate oferi 
numai perfecţiunea.       

 Pe de altă parte, acest control se manifestă prin aceea că omul are o altă atitudine 
faţă de realităţile care îl înconjoară, alte sentimente şi alte trăiri, generate de dragostea 
de natură divină, care a fost turnată în inima sa. Pur şi simplu, credinciosul respectiv are 
un duh nou şi o inimă nouă, deci o altă natură. 

„V ă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate 
spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi 
un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 
Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să 
împliniţi legile Mele.” [(Ezechiel 36: 25-27); ref. 133 în Biblia Ortodoxă] 

Acesta este un text din V.T. în care se prefigurează ceea ce Isus Cristos a spus în 
legătură cu naşterea din apă şi din Duh. Omul vorbeşte şi gândeşte din prisosul inimii.  

„Pui de năpărci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? 
Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună 
a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui.” [(Matei 12: 
34-35); ref. 134 în Biblia Ortodoxă] 

 Când cineva este fericit şi inima îi este plină de bucurie îi vin în minte gânduri 
diferite faţă de situaţia în care este trist sau deprimat. Starea psihică influenţează şi chiar 
determină conţinutul preocupărilor raţionale. Orice concluzie începe cu o atitudine. 
„Ochii” cu care privim lumea înseamnă atitudinea pe care fiecare o are faţă de aceasta.  

„Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este 
plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama 
dar, ca lumina care este în tine, să nu fie întuneric. Aşa că , dacă tot trupul tău este plin 
de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca 
atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.” [(Luca 11: 34-36); ref. 135 în Biblia 
Ortodoxă] 

  O dată cu inima se schimbă şi mintea, omul care îl iubeşte pe Dumnezeu şi pe 
aproapele său este animat de un spirit nou, de o nouă mentalitate. Augustin este 
cunoscut şi pentru o sintagmă rămasă în istoria Creştinismului: „Iubeşte şi fă tot ceea ce 
vrei.” Aceasta este adevărata libertate creştină. Cel care iubeşte sincer, cu o dragoste 
spirituală, nu poate greşi în ceea ce face sau nu va fi acuzat de greşelile săvârşite, fără 
voie, pentru că intenţiile sale au fost cele mai bune. Poate greşi din nepricepere şi de 
acea Dumnezeu ne învaţă să iubim după exemplu Său, adică să facem acest lucru 
renunţând complet la egoism. (Filipeni 2: 6-7) 

Prin această naştere din nou, individul uman este născut în trup după părinţii săi, 
dar în spirit după Dumnezeu. Se naşte o făptură nouă, aşa cum susţine şi apostolul 
Pavel, alta decât Creştinii „lumeşti” cu care suntem obişnuiţi. 
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„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a 
împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării.” [(2 Corinteni 5: 17-
18); ref. 136 în Biblia Ortodoxă] 

In Ioan 3:3 Isus I-a spus lui Nicodim urmãtoarele cuvinte:"Adevãrat, adevãrat îti 
spun cã, dacã un om nu este născut din nou, nu poate vedea Impãrãtia lui Dumnezeu." 
Aceste cuvinte l-a pus în încurcãturã chiar si pe Nicodim. Acesta a luat cuvintele lui 
Isus în întelesul fizic al nasterii normale . Dar Domnul Isus nu s-a referit nici pe departe 
la acest fel de nastere. Fiul lui Dumnezeu ne dã definitia nasterii din nou. Expresia 
aceasta în unele traduceri este scrisã ca fiind o naştere ‚de sus.’ Nasterea din nou este un 
proces spiritual care nu îşi are originea aici pe pământ, ci în Cer. In Galateni 6:15 , 
Pavel scrie;"Cãci în Hristos nici tãierea împrejur, nici netãierea împrejur nu sînt nimic, 
ci a fi o fãpturã nouã." O făptură nouă este acelaşi lucru cu o creatie nouã. Nimic, în 
această viaţă, nu este mai important decît naşterea din nou, ci a fi o creaţie nouă. Asta se 
întelege cã am fost creaţi, si creatia aceasta în care trãm a fost alteratã de pãcat, este 
supusã pedepsei lui Dumnezeu. De aceea Creatorul nostru ne dã o nouã sansã, sã 
deveninm o creatie nouã, dupã voia Lui. După cum Pavel scrie lui Tit :" El ne-a mîntuit, 
nu pentru faptele fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea 
nasterii din nou si prin înoirea fãcutã de Duhul Sfînt."(Tit 3:5). Dumnezeu ne-a mîntuit 
nu prin faptele noastre. Omul vechi, în mod alegoric nãscut din Adam nu poate face 
nimic pentru mîntuirea lui. Este nevoie de interventia lui Dumnezeu. In îndurarea Sa, 
Creatorul nostru are o actiune supranaturalã asupra noastrã. Duhul Sfint are o actiune de 
curătire si înoire a fiintei umane. Această transformare se numeste nasterea din nou. 

„Biblia merge mai departe si ne descoperã care este diferenta dintre un om nãscut 
din nou si un om rãmas neschimbat, diferenta dintre omul nãscut în Adam si omul 
nãscut din Duhul lui Dumnezeu, dintre omul creatie veche si omul fãpturã nou.”39 Iacov 
ne scrie : “El de bună voia Lui, ne-a nãscut prin Cuvîntul adevărului, ca sã fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.“ ( Iacov 1:18). Deci Cuvîntul lui Dumnezeu nu este doar un 
ansamblu de cuvinte bine alese. Acesta are o actiune supranaturală asupra celor ce îl 
cred. Cuvîntul adevãrului biblic este o verigã importantã în procesul spiritual al nasterii 
din nou. Apostolul Iacov foloseste expresia “o pîrgă a făpturilor Lui.” Sã vedem în 
continuare cum putem sã identificã omul nãscut din nou, care pe pãmînt încã trăieşte 
printre oamenii vechi, adamici, nemântuiţi. Apostolul Petru ne scrie: „fiincã aţi fost 
nãscuti din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 
prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rãmîne în veac.( 1 Petru 1:23). Efectul 
transformării unice ale nasterii din nou trebuie sã se manifeste în fiinţa nou creatã. 
Apostolul Ioan ne descrie care este efectul transformãrii nasterii de sus cînd scrie: „ 
Oricine este nãscut din Dumnezeu, nu pãcãtuieste, pentrucã sãmînta Lui rãmîne în el; şi 
nu poate păcãtui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” Deci nu trebuie ignoratã puterea 
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nemaipomenită a naşterii din nou, prin care omul reuşeşte să stea în afara păcatului şi să 
trăiascã o viată sfântă lîngă Dumnezeu, chiar dacã trăieşte în mijlocul ispitelor. Un om 
născut din nou trăieşte o viaţă fără compromisuri, o viată sfântã si curată.40  

Toţi aceşti credincioşi născuţi din Dumnezeu formează împreună Biserica celor 
născuţi din nou, mireasa lui Cristos, clădirea duhovnicească a lui Dumnezeu, ogorul lui 
Dumnezeu. (1 Corinteni 3: 9) Învăţătura lui Isus este o inversare exact cu 180 de grade 
a ceea ce se întâmplă de fapt pe pământ. Creştinismul este o privire a vieţii în oglindă. 
Când privim direct la scrisul unei maşini de salvare, acesta este pe dos dar privit în 
oglinda retrovizoare de către şofer el devine citeţ. Lumea noastră este oglinda în care 
putem privi lizibil regulile Împărăţiei lui Dumnezeu. Aceste reguli sunt exact opusul 
celor după care funcţionează lumea în care trăim. Lupta pentru existenţă se transformă 
în dăruire de sine, cel mai bine reprezentată de moartea pe cruce a lui Isus Cristos, 
dorinţa de putere este reflectată în oglindă, în renunţarea la gloria cerească şi naşterea în 
umilinţă, într-un staul de animale, al lui Isus. Dorinţa de a poseda bunuri materiale este 
contrazisă de bătrânica care îşi dă ultimul bănuţ pentru Templu; tendinţa de a face rău 
celor din jur este oglindită de cerinţa adresată Creştinilor de a realiza numai lucruri bune 
şi, în fine, ura este privită în oglindă prin dragostea pentru toţi, inclusiv pentru duşmani. 
Inversând regulile, Isus propune schimbarea totală, radicală, revoluţionară a condiţiilor 
existenţei umane. Cuvântul cheia este dragostea, înţeleasă într-un sens spiritual. Isus nu 
propune realizarea acestei schimbări prin forţe umane proprii, ci numai în dependenţă 
de Dumnezeu. Trebuie totuşi precizat că Isus era conştient că nu toată lumea va adera la 
un astfel de mod de a gândi. Mulţi sunt chemaţi şi puţini sunt aleşi. 

Doctrina oficială creştină ne spune că Isus Cristos a avut o dublă natură, divină şi 
umană şi lucrul acesta mi se pare acceptabil, dar cu unele clarificări. În primul rând, 
Biblia ne cere să îl urmăm pe Isus ca model. Lucrul acesta nu ar fi posibil, dacă noi şi El 
nu am putea avea în comun aceeaşi natură umană şi divină, în conexiunea lor. Dacă ar fi 
ceva esenţial, care să ne deosebească de Isus, lucrul acesta ar face imposibil faptul ca 
fiin ţele umane să se comporte la fel ca şi El. Prin urmare, dacă El a avut o dublă natură 
şi noi cei chemaţi la mântuire, trebuie să avem o dublă natură, umană şi divină şi de 
altfel o şi avem, odată cu naşterea din nou. Dacă Isus nu ar fi fost ispitit de firea lui 
pământească, nu ar avea nici un merit, că a trăit fără păcat. El însă a fost ispitit, dar a 
rezistat încercărilor. A fost ispitit din afară, de Satana şi din înăuntru de natura lui 
umană. Ca să fim consecvenţi cu scrierile apostolului Pavel, în om natura umană trebuie 
să se lase condusă de cea divină şi aşa trebuia să fie şi cu Isus. El a fost acela care a fost 
cârmuit de Duhul Sfânt şi a ascultat, în mod perfect, de călăuzirea Lui. Rămâne doar ca 
fiecare să înveţe să facă deosebirea între „poftele firii pământeşti” şi dorinţele Duhului.      

Prin urmare, cele două naturi, umană şi divină, se aflau într-un anumit raport şi în 
persoana lui Isus. Precizarea este importantă în legătură cu permanenta nevoie de 
clarificare a dogmelor de credinţă, de imutabilitatea cărora instituţiile bisericeşti se 
agaţă cu disperare. Natura divină în om este dragostea creştină, împreună cu puterea lui 
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Dumnezeu. Naşterea din nou, sau renaşterea spirituală, începe odată cu prima atingere, 
pe care Dumnezeu o exercită asupra conştiinţei umane. Duhul Sfânt este cel care ne 
convinge de păcat. În această renaştere spirituală este inclus şi botezul cu apă. Naşterea 
din Duh nu este un eveniment, ci este un proces, o transformare de durată, care se 
termină atunci când individul respectiv devine o făptură nouă şi în el, sau în ea, se 
manifestă darurile şi roadele Duhului Sfânt. Este vorba de un proces a cărui extindere în 
timp poate fi diferită de la individ la individ. Unele culte creştine promovează botezul 
cu Duhul Sfânt, dar fac o confuzie între acesta şi denumirea folosită de Cristos, adică 
naşterea din nou. Aceasta nu trebuie confundată cu Pogorârea Duhului Sfânt, care s-a 
întâmplat în ziua Cincizecimii, adică la Rusalii. Pogorârea Duhului Sfânt a fost un 
eveniment special şi s-a produs pentru Evrei, în ziua Cincizecimii şi pentru neamuri, cu 
ocazia convertirii sutaşului Corneliu. 

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer 
un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte 
limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare 
din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după 
cum le da Duhul să vorbească.”  [(Faptele Apostolilor 2: 1-4); ref. 137 în Biblia Ortodoxă] 

  Atunci când prezenţa Duhului Sfânt se manifestă în fiinţa umană, în mod necesar 
se exercită şi atributele excepţionale, darurile duhovniceşti ale lui Dumnezeu. Când 
vorbeşte despre darurile spirituale, Pavel nu stabileşte o scară ierarhică, în care să se 
promoveze pe sine în vârful piramidei, în calitate de apostol. Aşa cum tot el a precizat, 
destul de clar, fiecare din calităţile respective sunt necesare, în egală măsură, într-un 
moment sau altul al funcţionării adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. Şi apostolii şi 
prorocii şi învăţătorii şi toţi ceilalţi sunt mădulare unii altora. Dacă Dumnezeu a stabilit 
aceste mădulare, înseamnă că toate sunt necesare, altfel El nu le-ar fi stabilit.  

Trebuie doar să precizăm la care Biserică s-a referit apostolul Pavel. Este vorba 
despre Biserica Spirituală Unică, despre trupul spiritual al lui Isus Cristos. „Este un 
singur trup...” aşa cum menţionează apostolul Pavel în epistola către Efeseni, în 
capitolul 4, în textul care a fost citat în această lucrare. Dacă este un singur trup şi 
mădularele despre care vorbea Pavel, sunt componentele lui, este vorba desigur despre 
Biserica celor născuţi din Spirit, adică adevărata Biserică a lui Dumnezeu pentru că 
numai aceasta reprezintă o unitate. Acesta este un organism unic, spiritual, diferit de 
corporaţiile bisericeşti.  

Prin urmare, toţi membrii acestei Biserici manifestă daruri spirituale şi în 
componenţa ei nu se numără oameni fără daruri. Biserica celor înscrişi în Ceruri este 
formată numai din lucrători spirituali, care este altceva decât funcţionarii instituţiilor 
bisericeşti. Biserica Spirituală Unică are în componenţa ei apostoli adică credincioşi 
care răspândesc Creştinismul în toate zonele geografice ale pământului. Sunt prorocii, 
oameni prin gura cărora Dumnezeu îşi transmite direct mesajele. Învăţătorii sunt aceia 
prin care Dumnezeu explică oamenilor învăţăturile Sale. Sunt de asemenea cuprinşi cei 
ce au darul minunilor şi prin intermediul cărora Dumnezeu face lucruri extraordinare. 
Prin intermediul celor care au un dar de vindecare, Dumnezeu însănătoşeşte pe cei 
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bolnavi, dar face lucrul acesta în baza credinţei individuale, a celui aflat în suferinţă. În 
calitatea lor de membri ai Bisericii celor născuţi din nou, cei care au o capacitate 
dobândită de a ajuta pe semenii lor, de a organiza diverse activităţi şi proiecte, sau de a 
vorbi în limbi, contribuie şi ei la îndeplinirea misiunii adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu pe acest pământ. 

De ce este importantă toată această discuţie despre daruri? Deoarece aceasta pune 
în evidenţă faptul că nu există un monopol al unui cult asupra acestui domeniu şi că, în 
mod evident, o persoană nu trebuie să devină în mod obligatoriu membră al acelui cult, 
sau al altuia, pentru a avea acele daruri. Darurile sunt o prezenţă vie şi necesară pentru 
toţi Creştinii născuţi din Dumnezeu, indiferent de confesiunea creştină de care aparţin şi 
sunt, în acelaşi timp, un indiciu despre cursul procesului naşterii din nou, care îi 
afectează pe credincioşi. Ortodocşii, Romano-Catolicii, Reformaţii, Protestanţii şi toţi 
ceilalţi sunt chemaţi să manifeste puterea Duhului Sfânt, darurile şi roadele care o 
însoţesc. Nu are nici un fel de importanţă de ce confesiune creştină aparţine un anumit 
credincios, sau credincioasă, sau dacă nu aparţine de nici una dintre ele, dacă în el, sau 
în ea, se produce transformarea profundă a renaşterii spirituale, în mod inevitabil, acesta 
sau aceasta, va avea şi semnele care însoţesc această schimbare. 

Nimeni nu trebuie să se aştepte de la Bisericile corporatiste să încurajeze acest 
proces şi nici măcar să vorbească despre aceasta dar, în acelaşi timp, fiecare Creştin, al 
cărui nume a fost înscris în cartea vieţii, de la întemeierea lumii, trebuie să parcurgă, în 
mod obligatoriu acest drum. Umplerea cu Duhul Sfânt, sau Botezul cu Duhul Sfânt, este 
un eveniment care poate avea loc oricând, pe parcursul procesului naşterii din nou. În 
orice caz, Dumnezeu este acela care alege momentul şi aceasta se întâmplă atunci când 
persoana în cauză este considerată de El, că este pregătită pentru aceasta. Forţarea 
acestui eveniment, prin stăruinţa în rugăciune, nu poate grăbi ca el să se producă, dacă 
cel în cauză nu este pregătit după standardele lui Dumnezeu. Stăruinţa în rugăciune este 
folositoare, în măsura în care ajută la înţelegerea de către cel sau cea în cauză, a 
importanţei evenimentului care urmează să se producă şi de asemenea, dacă contribuie 
la pregătirea celui ce urmează să primească umplerea cu Duhul Sfânt, pentru acest 
eveniment. 

Luând ca premisă, întru totul justificată, faptul că naşterea spirituală este un 
proces de durată, care nu se face de la o zi la alta, ce se întâmplă cu aceia care se 
apropie de Dumnezeu din credinţă, dar încă nu au parcurs acest proces de naştere 
spirituală? Ce se întâmplă cu acei credincioşi sinceri, care doresc să fie născuţi din nou 
dar încă nu au ajuns în stagiul acesta? Fac aceştia parte din Biserica Spirituală Unică 
sau nu? Dacă nu, care este locul lor? Răspunsul care se poate formula în limitele pe care 
le permite Biblia, este că o persoană dobândeşte vocaţia de a fi membru al Bisericii 
celor născuţi în Ceruri, în momentul în care numele lui sau al ei este înscris în cartea 
vieţii, adică de la întemeierea lumii. Persoana respectivă are obligaţia să parcurgă toate 
etapele cerute de învăţătura lui Isus Cristos, adică botezul în apă, naşterea din nou şi 
umplerea cu Duhul Sfânt, în caz contrar va fi şters din cartea vieţii. Cu siguranţă, că cel 
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în cauză va trece prin toate aceste etape, deoarece Dumnezeu nu ar fi făcut înregistrarea 
în cartea vieţii, dacă nu ar fi ştiut că persoana respectivă se va conforma.  

Despre momentul când se dobândeşte calitatea de membru a Bisericii celor 
născuţi din Dumnnezeu 

La prima vedere s-ar părea, că această lucrare conţine o contradicţie fundamentală. 
Care este aceasta? Dacă am afirmat că adevărata Biserică a lui Dumnezeu este formată 
numai din cei care sunt născuţi din nou şi că aceştia sunt toţi înscrişi în cartea vieţii, 
adică sunt înscrişi în Ceruri, ce se întâmplă cu aceşti credincioşi până la momentul când 
au fost născuţi din nou, sunt sau nu aceştia, în acest interval de timp, membrii în 
Adevărata Biserică a lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce conferă calitatea de membru al 
Bisericii celor înscrişi în Ceruri, sau care este momentul în care intervine această 
calitate, este momentul înscrierii în “registrul” divin sau naşterea, “de facto” din 
Dumnezeu? Este vorba doar despre o contradicţie aparentă. Încă înainte de naşterea 
fizică, aceste persoane sunt înscrise în Ceruri, dar cu toate acestea, de la naşterea 
biologică şi până la naşterea spirituală există un interval de timp. Ce se întâmplă în 
această perioadă, sunt aceste persoane în acest interval de timp membre ale Bisericii 
celor născuţi din Dumnezeu sau nu? În realitate, toate persoanele care au fost înscrise în 
Ceruri au fost chemate să devină membrii ai adevăratei Biserici a lui Dumnezeu şi sunt 
“de facto,” astfel de participanţi, dar fiecare îşi păstrează dreptul de a alege liber, 
propriul traiect. Fiecare credincios, în parte, devine membru, “de iure”, al Bisericii celor 
născuţi din Dumnezeu, numai după ce s-a încheiat procesul naşterii din nou.  

Pe acest parcurs, între cele două momente, persoana are un statut provizoriu şi 
acest aspect reflectă foarte echilibrat cele două elemente care intervin pentru a hotărî 
destinul veşnic al indivizilor şi anume alegerea de către Dumnezeu, pe baza deciziei 
individuale a aceluia care a sperat dinainte în Cristos şi libertatea celui în cauză, de a îşi 
alege, adică modifica propria opţiune iniţială, pe parcursul vieţii sale pe pământ. În 
cazuri excepţionale, de exemplu, când persoana de referinţă, încetează din viaţă între 
cele două momente, numai Dumnezeu este în măsură să judece dacă acest individ se 
afla pe drumul cel bun sau nu. Nimeni, din cei care se află pe acest drum, nu încetează 
din viaţă fără ştirea lui Dumnezeu şi nimeni nu va ajunge în alt loc decât acela pe care 
Dumnezeu îl doreşte pentru el sau ea. Avem exemplu tâlharului de pe cruce, care a fost 
răstignit alături de Isus şi care nu a avut mult timp la dispoziţie pentru a parcurge un 
proces profund, de schimbare a caracterului. 

“C ăci celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel n-are, se va lua 
chiar şi ce are.” [(Matei 13: 12); ref. 138 în Biblia Ortodoxă] 

Pe de altă parte, Dumnezeu este acela care mântuieşte şi suntem salvaţi, nu prin 
meritele noastre, ci prin meritele lui Isus Cristos. Nimeni şi nimic nu îl poate împiedica 
pe Dumnezeu să mântuiască pe oricine doreşte, aşa cum a făcut cu tâlharul de pe cruce, 
fără ca acesta să fie măcar botezat în apă. În acelaşi timp, tâlharul acela de pe cruce, era  
înscris în cartea vieţii de la începutul lumii, aşa cum, cel mai probabil, au fost înscrişi şi 
Matei, Marcu, Luca, Ioan sau Pavel. Tâlharul, însă, se afla în procesul regenerări 
spirituale, atunci când Isus l-a anunţat că va fi cu El în ceruri, dar era scris, fără 
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îndoială, în cartea vieţii, pentru că numai cei scrişi în această carte vor fi cu Dumnezeu 
în cetatea eternă. “Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi 
în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului. (Apocalipsa lui Ioan 21: 27) 
Regula este botezul în apă nu lipsa acestuia şi excepţia întăreşte regula. 

Dumnezeu vede în noi dorinţa şi înţelege foarte bine că datorită condiţiei umane, 
multe din dorinţele noastre nu se pot împlini, de exemplu, din lipsă de timp. Este posibil 
ca cineva să meargă într-un loc, în care urmează să fie botezat în apă, dar pe drum să 
sufere un accident de maşină şi să moară. Dumnezeu înţelege toate circumstanţele vieţii 
noastre şi fără El nu se întâmplă nimic esenţial cu noi. Prin urmare, aşa cum am spus, 
dorinţa neîmplinită echivalează cu înfăptuirea, atunci când anumite circumstanţe 
nefavorabile împiedică împlinirea ei. Tot Dumnezeu este acela care controlează aceste 
circumstanţe ale vieţii fiecărui individ. Cu toate acestea, stăpânitorul acestei lumii este 
Satana, care poate profita de greşelile noastre şi poate provoca accidente în vieţile 
noastre. La fel ca şi în povestea lui Iov, Dumnezeu urmăreşte atent destinele tuturor 
acelora care sunt ai Lui. 

“Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi 
aruncat afară.”  [(Ioan 12: 31); ref. 139 în Biblia Ortodoxă] 

“Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia, El n-are 
nimic în Mine;” [(Ioan 14: 30); ref. 140 în Biblia Ortodoxă] 

“... în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” 
[(Ioan 16: 11); ref. 141 în Biblia Ortodoxă] 

“... ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de supt 
puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate 
şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”  [(Faptele Apostolilor 26: 18); ref. 142 în Biblia 
Ortodoxă] 

“ Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca 
să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui 
Dumnezeu.” [(2 Corinteni 4: 3-4); ref. 143 în Biblia Ortodoxă] 

“Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după 
mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în 
fii neascultării.”  [(Efeseni 2: 1-2); ref. 144 în Biblia Ortodoxă] 

“C ăci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”  [(Efeseni 6: 12); ref. 145 în Biblia 
Ortodoxă] 

Nu are sens să punem la îndoială evanghelia după Ioan pentru că dacă o facem, 
putem ajunge la concluzia că Isus Cristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu şi că nu face 
parte din Trinitate. Deci, renaşterea spirituală este o condiţie a mântuirii, pe care Isus 
Cristos este chemat să o judece în cazul fiecărei persoane în parte. Pe de altă parte, El 
este acela care realizează acest proces în om. 
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Care este legătura între umplerea sau botezul cu Duhul Sfânt şi naşterea din nou? 
Sunt acestea, două elemente identice ale credinţei creştine? Botezul cu Duhul Sfânt este 
un eveniment, pe când naşterea din nou este un proces. Care este diferenţa? Naşterea 
din nou este o schimbare, care nu are cum să se producă dintr-o dată. 1) Primul element 
al regenerării spirituale este chemarea lui Dumnezeu la mântuire, care se adresează celui 
în cauză sau familiei acestuia. 2) La aceasta se răspunde o dată cu botezul în apă. 3) 
Urmează activarea procesul de schimbare a caracterului şi transformarea respectivei 
persoane într-o făptură nouă, care manifestă toate darurile şi roadele Duhului Sfânt. 4) 
În orice moment, pe parcursul procesului amintit la punctul anterior, se poate petrece 
evenimentul umplerii cu Duhul Sfânt. Întrucât dobândirea darurilor Duhului Sfânt se 
face, în primul rând, în folosul altora, deci pentru activităţi de slujire, este nevoie de o 
anumită maturitate de înţelegere a învăţăturilor Creştinismului din partea celor care le 
primesc.  Există posibilitatea schimbării priorităţii între botezul cu apă şi cel cu Duhul 
Sfânt, atunci când Dumnezeu stabileşte aceasta. (Faptele Apostolilor 10: 47) 

Modalităţi prin care Dumnezeu vorbeşte direct fiecărui credincios 
Legătura personală cu Isus Cristos se stabileşte din iniţiativa acestuia. Cristos îl 

caută pe cel cu care doreşte să intre într-un contact personal şi i se adresează într-un 
anumit fel. Modalităţile pot fi foarte diferite. Visele, pe care Cristos le trimite omului, 
sunt una dintre aceste modalităţi. 

„Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor şi a stătut la uşa cortului. A chemat pe 
Aron şi pe Maria şi ei s-au apropiat amândoi. Şi a zis: <<Ascultaţi bine ce vă spun! 
Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi 
voi vorbi într-un vis>>.” [(Numeri 12: 5-6); ref. 146 în Biblia Ortodoxă] 

„Iar na şterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; 
şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, 
bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea 
şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a 
arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: <<Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la 
tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte 
un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele 
sale>>.”  [(Matei 1: 18-21); ref. 147 în Biblia Ortodoxă] 

„După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: 
Scoală-te, i-a Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune 
eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” [(Matei 2: 13); ref. 148  în Biblia 
Ortodoxă] 

Visele sunt o modalitate practică, extrasenzorială, prin care Dumnezeu comunică 
cu omul. Atunci când o persoană este, temporar, ruptă de realităţile lumii în care trăim, 
adică atunci când doarme şi este adâncită într-o altă lume, Dumnezeu o găseşte şi îi 
comunică mesajele Lui. Este un mijloc ideal de comunicare, deoarece în acele momente 
întreaga atenţie a celui în cauză este concentrată la ceea ce visează. 
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„Eu, Nebucadneţar, trăiam liniştit în casa mea şi fericit în palatul meu. Am visat 
un vis, care m-a înspăimântat; gândurile de care eram urmărit în patul meu şi vedeniile 
duhului meu mă umpleau de groază.”  [(Daniel 4: 4-5); ref. 149 în Biblia Ortodoxă] 

Starea de vis generează o plajă de activitate mintală foarte aparte, subconştientă, 
care permite persoanei să fie receptivă la informaţiile pe care le comunică Dumnezeu şi 
mai mult, care creează un contrast între lumea viselor, ciudată şi confuză şi claritatea 
imaginilor transmise de Dumnezeu. Este uşor de făcut deosebirea între ceea ce ne spune 
El şi ceea ce visăm, ca un rezultat al îngrijorărilor sau preocupărilor noastre personale. 
Mesajele pe care le transmite Dumnezeu sunt ca nişte “videoclipuri,” scurte dar extrem 
de semnificative. Nu este vorba numai de imagini, dar şi de stări de spirit, care ne sunt 
transmise odată cu ele. Cea mai bună dovadă a viselor care vin de la Dumnezeu, şi care, 
de regulă apare atunci când ele transmit un mesaj important, este atingerea pe care o 
exercită puterea lui Dumnezeu asupra spiritului uman. Este vorba de o stare 
asemănătoare cu o vibraţie spirituală puternică, dar greu de descris. Este o dovadă de 
putere, care atinge anumite coarde interne. Acestea sunt vedenii de noapte dar există şi 
vedenii de zi. Este vorba, de data aceasta, de mici “filmuleţe” pe care Dumnezeu le 
inserează în conştiinţa celui în cauză şi prin care acesta primeşte mesaje pentru sine sau 
pentru alţii. 

O altă modalitate, legată de cea din urmă, este comunicarea personală pe care Isus  
o face unei persoane, în timpul zilei şi în care foloseşte un glas care transmite mesajul, 
sau inplementează un gând în mintea celui în cauză. Glasul este însoţit şi de un alt semn 
de putere, care să facă acea voce inconfundabilă. Aici nu este vorba de oameni care aud 
“voci,” de origine necunoscută şi care câteodată poate duce la un diagnostic medical, ci 
este vorba de a recepţiona puterea lui Dumnezeu, care se manifestă într-un mod 
complex şi este imposibil de confundat. 

„Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a 
dus la marele preot, şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi 
pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi cât şi femei, să-i aducă legaţi la 
Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odată a strălucit o lumină din cer 
în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: <<Saule, Saule, pentru 
ce Mă prigoneşti?>> <<Cine eşti Tu Doamne?>> a răspuns el. Şi Domnul a zis: 
<<Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un 
ţepuşi>>.”  [(Faptele Apostolilor 9: 1-5); ref. 150 în Biblia Ortodoxă] 

Mi se pare foarte interesantă şi convertirea lui Augustin din Hipo, recunoscut de 
către Biserica instituţională Romano-catolică ca sfânt şi care este, fără îndoială, unul 
dintre marii gânditorii ai Creştinismului. Potrivit relatării din cartea a opta din 
confesiuni, Augustin a luat hotărârea de a se creştina sub influenţa unei întâmplări 
providenţiale. Într-o zi a auzit o voce ca de copil poruncindu-i “tolle, lege” (ia şi 
citeşte). A deschis la întâmplare epistolele apostolului Pavel şi ochii i-au căzut pe un 
pasaj din epistola către Romani, unde se face referire la contrastul dintre viaţa în desfrâu 
cu viaţa în Cristos. Aceste cuvinte i s-au părut lui Augustin că erau parcă scrise pentru 
el şi în felul acesta a luat pe loc hotărărea de a se creştina.  
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 Apostolul Pavel, ne arată şi alte modalităţi prin care Dumnezeu comunică direct 
cu oamenii. 

„În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; 
căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine. Cine prooroceşte, dimpotrivă, 
vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere.” [(1 Corinteni 14: 2-3); ref. 151 în 
Biblia Ortodoxă] 

„Dar dacă toţi proorocesc şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el 
este încredinţat de toţi, este judecat de toţi. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că 
va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că, în adevăr, 
Dumnezeu este în mijlocul vostru.” [(1 Corinteni 14: 24); ref. 152 în Biblia Ortodoxă] 

Vorbitul în limbi şi tălmăcirea acestora, prorocia şi darul de a vorbi despre 
înţelepciune sau despre cunoştinţă, vindecările, alte minuni, toate acestea sunt 
modalităţi prin care Dumnezeu vorbeşte cu oamenii. (1 Corinteni 12: 8-10) 

O altă modalitate la fel de importantă ca toate celelalte, este experienţa trăită, 
personală, a fiecărui credincios cu Dumnezeu. Din viaţa de fiecare zi putem vedea şi 
discerne felul în care Dumnezeu se implică în viaţa noastră. Experienţa de fiecare zi a 
fiecărui credincios, poate fi descrisă într-o naraţiune la fel de importantă ca şi cele 
cuprinse în Biblie. Cum spunea, într-un mod foarte elocvent, un teolog Protestant, Karl 
Barth, poveştile vieţilor noastre sunt tot atât de importante şi tot atât de semnificative 
din punctul de vedere al credinţei creştine, ca şi multe din povestirile Bibliei. Mulţi 
credincioşi au traversat experienţe excepţionale pe care atunci când le povestesc iese la 
iveală măreţia dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. 

O adevărată legătură personală presupune o dublă conexiune, deci nu doar 
Dumnezeu vorbeşte dar şi omul comunică cu Dumnezeu. Rugăciunile lui Isus Cristos 
au fost totdeauna ascultate pentru că şi El l-a ascultat totdeauna pe Dumnezeu. Felul în 
care ne sunt ascultate rugăciunile este cea mai bună dovadă a modului în care 
comunicăm cu Dumnezeu. În măsura în care noi îl ascultăm pe El, în aceeaşi măsură şi 
El ne ascultă pe noi şi aceasta este cea mai bună formă de manifestare a relaţiei noastre 
personale cu El. Dumnezeu dă răspuns rugăciunilor noastre şi acest răspuns este dovada 
că este într-o legătură personală cu noi, că îi pasă de fiecare în parte, că ne ascultă în 
mod individual şi că ia în seamă problemele şi neliniştile noastre. De la înălţimea la care 
se află şi din interiorul fiinţelor noastre, Dumnezeu are grijă de noi şi această atenţie 
generează o relaţie delicată, de prietenie şi dragoste, care durează pe întreaga viaţă a 
celui credincios şi cu speranţa că se va prelungi în eternitate. Dumnezeu ne-a cunoscut 
de la întemeierea lumii şi ne oferă posibilitatea de a trăi veşnic pentru ca şi noi să îl 
putem cunoaşte pe El. 

Mântuirea prin dragoste 
Este destul de clar, că teza pe care o avansez în acest capitol, este faptul că 

dragostea de natură divină, nu este doar o calitate printre celelalte. Dragostea spirituală 
este motorul psihologic prin care lucrează credinţa creştină. Fără ea, credinţa pur şi 
simplu nu funcţionează. Prin această schimbare de atitudine se schimbă totul, caracterul, 
gândurile, modul de a ne raporta la semenii noştri. Acolo unde nu există dragoste de 
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natură divină, nu este nici Isus Cristos în vieţile oamenilor şi cine nu iubeşte, nu este 
născut din Dumnezeu. Cine este născut din nou, este născut din Dumnezeu şi dacă El 
este dragoste, înseamnă că cel renăscut spiritual este născut din dragoste. Cine nu îşi 
iubeşte semenii, aşa cum i-a iubit şi Isus Cristos, nu este ucenicul Lui. Bătălia pentru 
doctrine o poartă oameni, care, de multe ori, nu ştiu despre ce vorbesc. În neştiinţa lor, 
ei cred că au ajuns să ştie ceva despre Dumnezeu, dar dacă nu au cunoscut dragostea 
Lui, încă nu l-au cunoscut pe El. Exerciţiul mintal şi cunoaşterea raţională sunt 
importante, dar ar fi o nechibzuinţă dacă am crede că ştim lucruri esenţiale despre 
Dumnezeu, dar dacă, în acelaşi timp, nu am şti că fără dragoste, credinţa este moartă. 

Isus Cristos se descoperă celor aleşi şi nu lumii. (Ioan 14: 22-23) Din acest motiv, 
Biserica celor născuţi din Spirit este o realitate divină şi nu o organizaţie instituţională, 
întrucât ea este o realitate care nu caută să se impună lumii în nici un fel, ci doar să îi 
adune pe cei aleşi, adică pe aceia care sunt scrişi în cartea vieţii, de la întemeierea lumii. 
De ce pe cei aleşi? Pe temeiul faptului că, încă înainte să existe pe pământ, aceştia au 
avut în ei dragostea pentru Cristos şi dorinţa de a-l alege pe El şi principiile Sale. 
Biserica Spirituală Unică nu poate fi o instituţie, deoarece nu este din această lume, nici 
pentru această lume pământească. Ea există încă de la întemeierea lumii, pentru 
eternitate, în Cristos, care a ales-o şi există pentru El, care îi este Mire spiritual. Aş fi 
interesat să ştiu când s-a decis Isus Cristos să îşi facă o Biserică formată din fraţi şi 
surori, care să fie ca şi El; adică în ce moment, înainte de existenţa pământului, a luat 
această hotărâre? Probabil nu voi primi acest răspuns decât mai târziu, direct de la El. 
Sunt atât de multe lucruri despre Dumnezeu pe care nu le ştim, dar dacă vom cunoaşte 
dragostea Lui, vom ajunge cândva să ştim totul şi chiar să ajungem să nu mai avem ce 
să ştim, dar dragostea va continua să existe. (1 Corinteni 13: 8) 

Atunci când înţelegem că toate lucrurile au sfârşit, inclusiv cunoaşterea lui 
Dumnezeu, şi că numai dragostea de natură divină nu are sfârşit, înţelegem de ce 
Dumnezeu, care nu are sfârşit, este dragoste şi de ce aceasta este valoarea supremă a 
Creştinismului. Dumnezeu care cunoaşte tot cea ce se poate cunoaşte, despre absolut 
orice poate fi cunoscut, adică despre tot cea ce există sau ar putea exista, a depăşit faza 
de cunoaştere şi a rămas numai dragoste spirituală. Dumnezeu se află deasupra 
cunoaşterii universurilor şi întregului lor conţinut, dar nu deasupra dragostei. De acea, 
Dumnezeu este dragoste şi din acest motiv pune atât accent pe dragoste. Dumnezeu ştie 
totul despre noi, ce am fost, ce suntem şi ce vom fi şi dacă ne-a trecut în cartea vieţii, a 
făcut aceasta în deplină cunoştinţă de cauză. Dumnezeu, care a epuizat orice cunoaştere 
şi în ceea ce ne priveşte, a rămas doar cu dragostea spirituală pentru noi. Pentru 
Dumnezeu, cunoştinţa a trecut şi a rămas doar dragostea eternă, cu care ne iubeşte. El 
ne iubeşte, în condiţiile în care ne cunoaşte perfect trecutul, prezentul şi viitorul, din 
toate perspectivele. Aceasta este încurajator, Dumnezeu ştie exact cine suntem, pe El nu 
îl putem păcăli şi pe această bază, ne iubeşte. 

Cunoaşterea nu este o realitate infinită, după câteva milioane de ani sau mai 
repede vom şti tot ce se poate şti despre univers sau universuri şi cu toate că este atât 
de importantă, aceasta este totuşi secundară faţă de dragostea spirituală. “Cunoştinţa 
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va avea sfârşit.” (1 Corinteni 13: 8)  Din acest motiv, învăţătura lui Isus Cristos se 
reduce la două porunci. Creştinismul este religia iubirii, mai trebuie însă să înţelegem 
corect ce înseamnă această iubire. Ce este, ce presupune, ce determină, ce motivează, 
ce transformă, ce se întâmplă exact în interiorul fiinţei umane, trebuie ca fiecare să 
descopere pentru sine. Nu există reţete pentru ceea ce simte, ceea ce gândeşte sau ce 
este gata să facă o mamă sau un tată pentru copii săi, ceea ce simte un prieten etc. 
Nimeni nu poate învăţa o mamă, sau un tată, ce trebuie să simtă pentru copilul său. 
Această stare psihologică devine un principiu, care este aplicabil în relaţiile cu toată 
lumea. Ştiu că pare o utopie, o absurditate sau o nebunie, dar este nebunia crucii lui Isus 
Cristos şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 

„Iudeii, într-adevăr, cer minuni şi Grecii caută înţelepciune; dar noi 
propovăduim pe Cristos cel răstignit, care, pentru Iudei este o pricină de poticnire şi 
pentru neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât 
oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii.” [(1 Corinteni 1: 
22-25); ref. 153 în Biblia Ortodoxă] 

Nu devenim cu adevărat Creştini decât atunci când înţelegem această “nebunie” a 
lui Dumnezeu, care este o ştiinţă, cu nimic mai prejos decât orice altă ştiinţă. Această 
cunoaştere a “nebuniei” crucii lui Isus Cristos, care a murit în chinuri pentru nişte 
oameni care nu îl cunoşteau, mai mult, care l-au condamnat la moarte, este suprema 
ştiinţă a lui Dumnezeu. Este mai presus de orice doctrină şi de orice tradiţie, este 
învăţătura fundamentală a Bisericii celor născuţi din Dumnezeu, pe care membrii ei o 
pot transmite, în primul rând prin exemplu personal de slujire şi nu doar prin declamaţii 
demagogice. 

Apostolul Pavel ne vorbeşte, în Romani, în capitolul 6, despre o moarte şi o 
înviere care trebuie înţelese bine, dacă este să înţelegem corect Creştinismul. El ne 
spune că prin botezul în apă, în mod simbolic, cei care se botează, mor împreună cu 
Cristos, ca o dată ieşiţi din apa botezului să învie împreună cu El. Ni se vorbeşte despre 
o renaştere spirituală care nu trebuie limitată la botezul în apă, ci trebuie extinsă la 
procesul complex al naşterii din Duhul Sfânt. Prin botezul în apă se reproduce, în mod 
simbolic, moartea faţă de păcat a credinciosului. Prin scufundarea sa în apă, acesta este 
prefigurat ca şi cum ar fi înmormântat împreună cu Cristos, prin aceea că trupul 
păcatului, pe care fiecare om îl are de la naşterea sa biologică, a fost răstignit împreună 
cu El. În urma acestui ritual simbolic, credinciosul este pregătit să devină o fiinţă nouă, 
regenerată spiritual, dar lucrul acesta nu se produce automat, prin ieşirea din apă. 
Urmează naşterea din Duhul Sfânt, care urmează după moartea simbolică a trupului 
biologic, care trup simbolizează, la rândul lui, păcatul. 

„ Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca 
trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel, ca să nu mai fim robi ai 
păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit 
împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Cristosul 
înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. 
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Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; 
iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, 
socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.” 
[(Romani 6: 6-11); ref. 154 în Biblia Ortodoxă] 

Numai că această moarte nu foloseşte la nimic, dacă nu este urmată de înviere. 
Naşterea din nou înseamnă slujirea lui Dumnezeu într-un duh nou. 

„Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care 
ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea 
slovă.” [(Romani 7: 6); ref. 155 în Biblia Ortodoxă] 

Nu ar fi suficient, oricât de mult aş sublinia, că ţinerea de obiceiuri, respectarea de 
regulamente obligatorii, predeterminate de alţii, urmărirea a diferite reţete pentru 
mântuire, nu are nimic de-a face cu Creştinismul autentic. A fi Creştin înseamnă a trăi 
propria viaţă, condus de îndemnurile Duhului Sfânt. (Romani 8: 1) 

Nu suntem conduşi de nici o Biserică instituţională, de nici un preot sau pastor, de 
nici o colectivitate umană, suntem conduşi, fiecare în parte, direct de Dumnezeu prin 
Duhul Sfânt. Dumnezeu ne toarnă în inimă dragostea Lui şi ne arată, în fiecare caz în 
parte, cum trebuie să manifestăm această dragoste. Fără dragoste spirituală nu suntem 
nimic şi Creştinismul nostru devine doar o mare demagogie. Bisericile instituţionale, 
câteodată încearcă să ne determine să practicăm Creştinismul, pentru a se putea 
împăuna cu trofee, cu rezultate în faţa lui Dumnezeu, dar funcţionarii religioşi nu 
practică ceea ce predică şi lucrul acesta este vizibil. Aceasta creează confuzie şi mulţi 
urmează exemplul practic al celor care îi îndrumă. De aceea, nu trebuie să ne lăsăm 
ghidaţi, în primul rând de funcţionarii bisericeşti, ci direct de către Dumnezeu, oamenii 
care sunt cu adevărat ai Lui, pot să fie pentru noi fraţi sau prieteni. Ghidajul pe care, 
eventual, îl exercită asupra noastră alţi oameni, este valabil numai atunci când 
recunoaştem fără posibilitate de eroare vocea lui Dumnezeu în aceste sfaturi. Această 
relaţie trebuie să se rezume la o consiliere şi în nici un caz la o conducere autoritară. Cu 
toate acestea, fiecare Creştin trebuie să tindă a sta “pe picioarele sale,” adică a fi condus 
cu prioritate şi într-o măsură determinantă direct şi personal de Dumnezeu. Exemplul 
practic al fiecărui Creştin este persoana lui Isus Cristos; trebuie să ne ridicăm la 
înălţimea plinătăţii staturii Sale. Singura relaţie între Creştinii născuţi din Dumnezeu 
este una bazată pe dragostea spirituală, şi care se poate materializa în consiliere 
reciprocă, în ajutorare reciprocă şi în prietenie sinceră. Orice alt tip de relaţie, bazată pe 
autoritate, nu are nimic a face cu adevărata Biserică a lui Dumnezeu.   

Fiecare Creştin, renăscut spiritual este un preot şi este în strânsă legătură cu 
Marele Preot, adică cu Isus Cristos şi această relaţie specială, spirituală, constituie 
Biserica Spirituală Unică. Legăturile dintre preoţi, care sunt toţi Creştinii născuţi din 
Dumnezeu, sunt posibile numai în Cristos, prin intermediul Lui, care mijloceşte aceste 
relaţii, care este fundamentul acestor conexiuni. Isus Cristos ţine împreună Biserica 
celor înscrişi în Ceruri, prin Duhul Său. Cum ar putea o persoană care nu este condusă 
de Duhul Sfânt să facă parte din adevărata Biserică a lui Dumnezeu? Nu poate, deoarece 
nu este în legătură cu Capul Bisericii şi fără această relaţie nu există apartenenţă la 
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adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Biserica Spirituală Unică este o colectivitate legată 
şi unită prin Duhul Sfânt şi prin nimic altceva, nu prin doctrine, nu prin tradiţii, nu prin 
rigori instituţionale şi acesta este încă un motiv pentru care este atât de necesară 
naşterea din nou. Desigur, primul motiv este atingerea înălţimilor spirituale la care ne 
cheamă Dumnezeu.  

  Este folositor să prezint şi alte texte ale N. T. care explică relaţia dintre dragostea 
spirituală, agape şi naşterea din nou. 

„Înv ăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege? Isus i-a răspuns ‘Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău.’ ‘Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: 
‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ În aceste două porunci se cuprinde toată 
Legea şi Proorocii.” [(Matei 22: 36-40); ref. 156 în Biblia Ortodoxă] 

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea 
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită.” [(Romani 12: 2); ref. 157 în Biblia Ortodoxă] 

„Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipi ţi-vă tare de bine. 
Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia” 
[(Romani 12: 9-10); ref. 158 în Biblia Ortodoxă] 

„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea. De fapt: <<Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o 
mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti, >> şi orice poruncă mai poate fi, se cuprind în 
porunca aceasta:<<Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. >> Dragostea nu face 
rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” [(Romani 13: 8-10); ref. 159 în 
Biblia Ortodoxă] 

„Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii 
faţă de alţii, după pilda lui Cristos Isus; pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi o gură, 
să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. Aşa dar, primiţi-vă unii pe 
alţii, cum v-a primit şi pe voi Cristos, spre slava lui Dumnezeu.” [(Romani 15: 5-7); ref. 
160 în Biblia Ortodoxă] 

Creştinii sunt fiii şi fiicele lui Dumnezeu, fiecare în parte şi lucrul acesta nu prea 
are nimic a face cu a fi sau a nu fi membru al unei Biserici corporatiste. Organizaţiile 
religioase creştine nu sunt Tatăl nostru, ar trebui să fie prietenul nostru, dar de multe ori 
nu sunt. Ele nici nu îl reprezintă pe Tatăl nostru pentru că nimic nu îl poate reprezenta 
pe un tată în faţa copiilor săi. Relaţia dintre un tată şi copii săi se face în mod personal 
şi nu prin reprezentanţi. Când se face prin intermediul autorităţilor şi centrelor de 
asistenţă socială, ceva nu este în regulă cu acea relaţie de familie. Dragostea se 
manifestă direct şi nu prin reprezentanţi şi Dumnezeu ne iubeşte şi îşi manifestă 
dragostea Lui în relaţia cu fiecare credincios în parte şi nu a investit nici o instituţie 
bisericească cu atribuţiunea, ca aceasta să ne iubească în locul Lui. Biserica celor 
născuţi din Dumnezeu este formată din toţi aceia care îl iubesc pe Dumnezeu şi simt 
personal dragostea Lui spirituală asupra lor. 
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„Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.” [(1 
Corinteni 8:3); ref. 161 în Biblia Ortodoxă] 

Dacă nu îl iubim pe Dumnezeu, El pur şi simplu nu ne cunoaşte. 
„Nu ori şicine-Mi zice: <<Doamne, Doamne!>> va intra în Împărăţia cerurilor, 

ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: 
<<Doamne, Doamne!>> N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în 
Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: 
<<Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 
fărădelege>>.” [(Matei 7:21-23); ref. 162 în Biblia Ortodoxă] 

 Despre care Lege este vorba, că doar apostolul Pavel ne spune clar că nu prin 
Lege suntem mântuiţi? Este vorba despre Legea iubirii spirituale, aceasta este legea lui 
Dumnezeu şi aceasta este natura lui Dumnezeu. Tot Creştinismul ar fi doar o minciună 
dacă Legea lui Dumnezeu nu ar fi Legea iubirii spirituale. Ar fi vorba doar de 
schimbarea unei autorităţi, a lumii în care trăim, cu o altă autoritate, cea a lui 
Dumnezeu, despre care, în afară de faptul că este dragoste, nu ştim nimic altceva. Cel 
puţin ştim că Dumnezeu este dragoste, dacă nici acest lucru nu l-am şti, atunci 
înseamnă că nu ştim absolut nimic. Dacă intrăm pe terenul autorităţii, bazată doar pe 
“dreptate” nu pe dragoste, atunci cu totul alte elemente intră în discuţie. Ar trebui să ne 
supunem unei Legi, la constituirea căreia nu am participat. Am fi obligaţi să ne 
supunem unei autorităţi care face absolut tot ceea ce voieşte, fără să întrebe pe nimeni. 
Dumnezeu ne-a creat, îi dă aceasta dreptul să ne şi distrugă? Este discutabil.  

A fost Satana un ticălos, sau a fost primul democrat, care a cerut libertate pentru 
fiin ţele create? Dacă Dumnezeu nu este dragoste, ci doar autoritate şi putere, aş înclina 
către un răspuns în care Satana arată mai mult ca un erou decât ca un criminal. Din 
păcate, Bisericile instituţionale prezintă o imagine autoritară a lui Dumnezeu, care face 
multe deservicii cauzei lui Dumnezeu şi mari servicii lui Satana. Este exact ceea ce 
Satana a susţinut întotdeauna şi anume că Dumnezeu este o persoană autoritară, pe care 
oamenii ar fi mai bine să nu îl i-a în seamă. În convingerea mea personală, Dumnezeu 
este cu adevărat dragoste şi nu doar autoritate bazată pe putere. Dacă ar fi doar ultima, 
El ar fi un alt obstacol, pe care omenirea l-ar avea de înfruntat, în lupta pentru libertate. 
Poate că ar fi învinsă în lupta cu această supraputere, dar moartea nu i-a speriat 
niciodată pe oameni atunci când au dorit să devină liberi.  

Calitatea de Creator, dar fără dragoste, nu i-ar da niciodată lui Dumnezeu dreptul 
de a cere de la oameni o ascultare deplină, atâta vreme cât aceştia au propria lor 
conştiinţă şi sunt fiinţe libere. De fapt, Dumnezeu nu le cere oamenilor să asculte, 
necondiţionat de voinţa Sa, ci de Legea iubirii. Singura garanţie pe care o avem, că 
vom fi fericiţi în Înpărăţia Cerurilor,  este aceea că voinţa lui Dumnezeu este exprimată 
în Legea iubirii. Oamenii nu sunt doar roboţi, creaţi pentru a îndeplini o anumită 
funcţie, iar în cazul ne îndeplinirii acesteia, să fie pur şi simplu măturaţi din univers. 
Acceptarea unei asemenea viziuni asupra Creştinismului dovedeşte nu numai 
reducţionism şi schematism, dar şi o neînţelegere a dimensiunii spirituale a omului. 
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Multe din Bisericile instituţionale dezvoltă o astfel de teză simplistă, bazată pe frică, dar 
care nu face dreptate naturii şi caracterului lui Dumnezeu. 

Prin această lucrare afirm că natura, esenţa lui Dumnezeu, este dragostea şi că 
toate celelalte caracteristici ale sale decurg din aceasta. Dreptatea este o trăsătură care 
decurge din nevoia de a proteja fiinţele iubite, creativitatea este generată de dragostea 
care se manifestă, autoritatea este doar aceea care este bazată pe recunoştinţa datorată 
celui care ne-a salvat de la moarte şi o formă prin care Dumnezeu doreşte să ne 
reamintească, să ţinem cont şi de El şi nu să ne impună voinţa Lui. Acela care se 
apropie de Dumnezeu, trebuie să ajungă să îl iubească pentru a fi plăcut Lui şi pentru a 
ajunge să fie cunoscut de El. Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie mai întâi să 
creadă că El este şi că răsplăteşte pe cel ce îl caută, dar apoi să ajungă să îl iubească 
pe Dumnezeu, în caz contrar credinţa nu valorează nimic, adică este moartă în ea 
însăşi. Nici o altă motivaţie nu este cea corectă. Servilismul bazat pe interesul personal, 
pe dorinţa de a primi ajutor în ceea ce ne propunem, pe sprijinul de care avem nevoie 
pentru a ne ridica deasupra altora, pe nevoia de a avea succes în viaţă, adică o căsătorie 
spirituală din interes, nu din dragoste, cu Isus Cristos, nu este acceptabilă în faţa lui 
Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu a acceptat un botez bazat pe calcule şi interese 
personale. 

„Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul 
lui, le-a zis: ‘Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? [(Matei 3: 7); 
ref. 163 în Biblia Ortodoxă] 

  Câţi sunt astăzi aceia care se apropie de Dumnezeu, cu singura dorinţă să le 
meargă lor şi familiilor lor bine şi să nu sufere vreun neajuns din cauza unei posibile 
mânii a lui Dumnezeu? Nu ştiu câţi sunt, dar trebuie subliniat că cei care nu îl iubesc pe 
Dumnezeu şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi, nu deţin adevărata motivaţie pentru a fi 
Creştin. 

„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi 
iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: 
<<Doamne cum se face că te vei arată nouă şi nu lumii?>> Drept răspuns, Isus i-a zis: 
<<Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni 
la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi 
cuvântul pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimes>>.” [(Ioan 14: 
21-24); ref. 164 în Biblia Ortodoxă] 

Apostolul Pavel ne spune că faptele nu sunt mijlocul de a obţine mântuirea ci 
credinţa. 

„ Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este 
învederat, căci <<cel neprihănit prin credinţă va trăi.>> Însă Legea nu se întemeiază 
pe credinţă; ci ea zice: <<Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele>>.”  [(Galateni 
3: 12-13); ref. 165 în Biblia Ortodoxă] 

Tot apostolul Pavel declară, că cine nu are dragoste nu este nimic din punct de 
vedere spiritual. (1 Corinteni 13: 2) Dragostea însă nu trebuie confundată cu faptele. Ea 
se manifestă prin fapte sau câteodată prin reţinerea de a le săvârşi, dar este mult mai 
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mult decât atât. Dragostea este o stare de spirit, ea este motivaţia acţiunilor sau 
inacţiunilor, pentru aceia care sunt regeneraţi spiritual total, sau în cursul acestui proces. 
A îndeplini faptele generate de iubirea creştină nu înseamnă a încerca să dobândeşti 
mântuirea prin fapte, ci înseamnă a fi în relaţie cu Dumnezeu. Ce dragoste faţă de 
aproapele este aceea, care nu se manifestă în nici un fel? Cum poţi să iubeşti pe cineva 
şi să nu intervii cu nimic, pentru a îi fi alături, atunci când are nevoie? “Dragostea 
instituţionalizată” este de cele mai multe ori pură demagogie. Iubirea creştină, 
trâmbiţată de la amvoane, este, de multe ori goală de orice conţinut, de orice element 
practic, doar vorbe necesare pentru a menţine în funcţiune sistemul instituţional. Pe de 
altă parte, deoarece Biserica celor născuţi din Spirit, în marea ei majoritate, se află încă 
în mijlocul instituţiilor bisericeşti, se fac şi multe lucruri cu valoare morală şi spirituală 
deosebită, cum ar fi donaţii pentru săraci, ajutorarea celor aflaţi în zone geografice 
defavorizate, etc. Cu toate acestea, chiar şi sacrificiile materiale care nu sunt făcute din 
dragoste ci doar ca obligaţie morală, nu au, conform principiilor Creştinismului, 
efectul spiritual scontat. “Chiar dacă ne-am împărţi toată averea pentru hrana săracilor 
şi n-am avea dragoste, nu ne foloseşte la nimic.” (1 Corinteni 13: 3) Se poate întâmpla 
aşa ceva? Ar putea cineva să îşi doneze toată averea la săraci şi totuşi să nu îi iubească, 
sau aceasta este o ipoteză absurdă? Nu este o ipoteză absurdă; ce nu ar da omul să îşi 
prelungească viaţa, atunci când se află pe patul de moarte? Poate că la unii zgârcenia 
este mai mare decât dorinţa de a trăi, dar nu la toată lumea. Sunt mulţi care ar da orice 
pentru ca să trăiască veşnic, orice mai puţin dragoste spirituală. De ce? Pentru că atunci 
când iubeşti, dai ceva esenţial din tine, este un angajament suprem, este o “lepădare de 
sine.” Această renunţare de sine sau “uitare de sine,” ridicată la rangul de principiu, nu 
este în acord cu natura noastră umană ne renăscută spiritual.     

 Apostolul Ioan îi învaţă pe Creştini să nu iubească doar din gură, ci cu fapta şi cu 
adevărul. (1 Ioan 3: 18) Dragostea presupune fapte nu doar vorbe şi în lipsa celor dintâi, 
credinţa este moartă, deoarece cel în cauză are o credinţă care este moartă, adică goală 
de orice conţinut. 

„Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. Dar va zice 
cineva:<<Tu ai credinţa şi eu am faptele. >> <<Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu 
îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. >> Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine 
faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa 
fără fapte este zadarnică?”  [(Iacov 2: 17-20); ref. 166 în Biblia Ortodoxă] 

Şi totuşi apostolul Pavel pare a spune, că faptele nu sunt determinante pentru 
mântuire. 

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice 
Scriptura:<<Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine>>.”  [(Romani 10: 9-11); ref. 167 
în Biblia Ortodoxă] 

Este vorba de o simplificare, pe care o practică Pavel în acest text. Simplificarea 
se datorează necesităţii de a sublinia cât mai mult importanţa credinţei, în Creştinism. 
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Pavel, în scrierile sale, obişnuieşte să folosească această metodă de subliniere, care 
constă în aceea că el se referă în mod accentuat şi exclusiv la un anumit aspect, pentru 
a îi scoate în evidenţă importanţa, dar prin această tehnică alte elemente rămân în 
umbră şi par ne importante sau nu apar deloc,în acel context. Este ca şi cum ar încerca 
să ne spună că aspectul la care face referire, este cel mai important, în contextul 
respectiv. Cu siguranţă că aspectul respectiv nu este singurul important şi între 
elementele credinţei creştine trebuie să existe o balanţă, dar Pavel simte nevoia să 
accentueze, în acel moment, un anumit aspect. Cauza a constituit-o nevoia de a îi 
convinge pe oponenţii săi, care susţineau tăierea împrejur a credincioşilor creştini, că o 
astfel de cerinţă nu este utilă pentru a fi îndeplinită de către Creştini. Scrierile 
Apostolului Pavel nu trebuiesc preluate literal, ci trebuiesc înţelese în spiritul lor şi în 
contextul întregii învăţături a Creştinismului. Unele Biserici instituţionale pun un mare 
accent pe literalitatea anumitor scrieri ale apostolului Pavel, pentru a construi doctrinele 
unui Creştinism popular, care le serveşte foarte bine interesele.  

 Desigur că nu este suficientă constatarea, prin credinţă, că Dumnezeu există, ci 
contează ce atitudine luăm faţă de acest adevăr. Dracii, în ciuda faptului că ştiau că 
există Dumnezeu, l-au văzut chiar cu ochii lor, l-au respins totuşi şi l-au ales pe Satana. 
Acceptarea existenţei lui Dumnezeu, a jertfei Fiului pe cruce şi chiar declararea acestora 
în mod public nu echivalează cu mântuirea. Acestea sunt condiţii necesare dar nu 
suficiente. Mai lipseşte dragostea, prin care lucrează această credinţă. Să nu ne amăgim 
crezând că este de ajuns să ştim că există Dumnezeu şi nu mai trebuie nimic altceva 
pentru mântuire, decât să punem cât mai multă lume la curent cu această credinţă a 
noastră. Cine nu îl iubeşte pe Dumnezeu şi nu îşi iubeşte aproapele, nu este cunoscut de 
El. Ca să îl parafrazez pe apostolul Iacov, credinţa fără dragoste este moartă. Poţi să ai 
credinţă cât să muţi şi munţii din loc şi tot nimic este. (1 Corinteni 13: 2) Trebuie să 
înţelegem bine lucrurile, nu ajunge credinţa şi exprimarea ei pentru mântuire, este 
nevoie de o relaţie personală, bazată pe dragoste între Dumnezeu şi om. Aceasta este o 
relaţie reciprocă, care stă la temelia Bisericii Spirituale Unice. 

„Fra ţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o 
pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. Căci 
toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: <<Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi>>.”  [(Galateni 5: 14); ref. 168 în Biblia Ortodoxă] 

Cine spune că apostolul Pavel exclude importanţa faptelor pentru mântuire, se 
înşeală în această privinţă. Apostolul ne spune doar că nu putem dobândi mântuirea ca 
un rezultat al faptelor noastre, care l-ar obliga pe Dumnezeu să ne ofere salvarea ca pe o 
recompensă a faptelor bune, pe care le-am făcut. Apostolul Pavel are dreptate, deoarece 
nu este important numai cea ce facem, ci este tot atât de important ceea ce suntem. Nu 
se pune problema de a atinge scopuri personale, prin mijlocirea faptelor noastre, ci este 
vorba de a deveni făpturi noi, regenerate spiritual. Nu se poate cumpăra mântuirea prin 
faptele bune pe care le facem pentru că mântuirea nu este de vânzare. Nu este o 
recompensă pentru cei care fac fapte bune, deoarece ea este un dar gratuit, pe care 
Dumnezeu îl face acelora care au fost dispuşi să îl accepte de la întemeierea lumii. Dacă 
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ceea ce facem nu decurge, în mod necesar, din ceea ce suntem, faptele nu pot constitui 
oglinda minţii şi inimii noastre. Pe de altă parte, apostolul recunoaşte nevoia faptelor, 
care decurg în mod firesc, din noua natură spirituală a omului.  

„Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost 
zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, 
ca să umblăm în ele.” [(Efeseni 2: 9-10); ref. 169 în Biblia Ortodoxă] 

„... Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus 
Cristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ şi-l rog ca 
potrivit cu bogăţia slavei Sale să vă facă să vă întări ţi în putere, prin Duhul Lui, în 
omul dinlăuntru, aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru 
ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi 
sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea 
lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu.” [(Efeseni 3: 14-19); ref. 170 în Biblia Ortodoxă] 

Aşa cum spuneam, dragostea spirituală este motorul, mecanismul, fundamentul 
mântuirii, pentru că Dumnezeu este dragoste. Singurul lucru pe care îl putem cunoaşte 
complet, cât încă trăim pe acest pământ, este această dragoste, deoarece o avem 
desfăşurată în Cristos, care a fost crucificat pentru salvarea noastră şi de asemenea ca să 
putem trăi cum a trăit Isus, trebuie să avem şi noi aceeaşi motivaţie şi viziune pe care a 
avut-o El. După expresia Bibliei, trebuie să avem acelaşi gând pe care l-a avut şi 
Cristos.  

Sunt şi alte texte în N.T. care vorbesc despre importanţa dragostei spirituale dar eu 
voi cita numai pe cele de mai jos. 

„Urma ţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi. Trăiţi în dragoste, 
după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi <<ca un prinos şi ca o 
jertfă de bun miros>> lui Dumnezeu.” [(Efeseni 5: 1-2); ref. 171 în Biblia Ortodoxă] 

„ Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun 
şi dintr-o credinţă ne prefăcută.”  [(1 Timotei 1: 5); ref. 172 în Biblia Ortodoxă] 
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   Capitolul 8  

 
Bisericile corporatiste 
 
 
 
 
Ce sunt Bisericile corporatiste? 
Prin Biserică corporatistă, Biserică instituţională, sau Biserică confesională, prin 

corporaţie bisericească, sau instituţie bisericească se înţelege orice structură 
organizată, care îşi revendică doctrina din învăţăturile lui Isus Cristos, care exercită o 
autoritatea spirituală asupra conştiinţelor şi care îşi formulează propriile învăţături şi 
interpretări ale credinţei, la care membrii ei trebuie să adere şi să le respecte ca norme 
obligatorii. Am folosit, pe parcursul prezentei lucrări şi noţiunile de corporaţie 
religioasă creştină şi organizaţie religioasă creştină cu un conţinut identic cu cel 
specificat mai sus. Aceste organizaţii sunt extinse la nivel internaţional, naţional sau 
local, în ultimul caz, pe o arie restrânsă. Organizaţiile religioase reprezintă un cadru 
închis, delimitat, de manifestare a credinţei creştine şi tocmai această închidere şi 
delimitare duce la separaţie şi conflictualitate. Credinţa creştină se adresează în mod 
liber întregii umanităţi, dar plasarea ei între graniţele unor instituţii bisericeşti şi ale 
doctrinelor lor precis delimitate, îi restricţionează propagarea. Îngrădirea doctrinară nu 
are ca efect real siguranţa sau protecţia credinţei, aşa cum s-a încercat a se justifica, ci 
doar diviziunea şi intoleranţa. 

Ce legătură are corporatismul cu religia şi mai ales cu bisericile? În primul rând, 
trebuie precizat de unde provine termenul de corporatism. În conformitate cu 
„Britannica Concise Encyclopedia” corporatismul, numit şi corporativism reprezintă 
teoria şi practica de a organiza societatea în „corporaţii,” subordonate statului. În 
concordanţă cu teoria corporatistă, muncitorii şi patronii sunt organizaţi în corporaţii 
industriale şi profesionale, care servesc ca organe de reprezentare politică şi care 
controlează într-o mare măsură persoanele şi activităţile din jurisdicţia lor. În 1881, 
Papa Leo al XIII lea a desemnat un grup de teologi şi sociologi care să studieze 
corporatismul şi să producă o definiţie a acestuia. În 1884, în Freiburg, comisia a 
declarat despre corporatism că este „un sistem de organizare socială care are la bază 
gruparea oamenilor în concordanţă cu interesele lor naturale şi funcţiile lor sociale şi în 
calitate de adevărate organe ale statului ele conduc şi coordonează munca şi capitalul în 
probleme de interes comun.” Corporatismul se bazează, din punct de vedere teoretic, pe 
interpretarea unei comunităţi umane ca şi un organism, sau corp biologic. Termenul 
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corporatism se bazează pe rădăcina din limba latină a cuvântului „corp,” care înseamnă 
acelaşi lucru, în limba română.  

Corporatismul creştin are bazele în N.T., în 1 Corinteni 12: 12-31, unde apostolul 
Paul se referă la Biserică ca şi la un corp uman. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este 
un corp spiritual, dar mai există de asemenea ne numărate Biserici instituţionale formate 
după acelaşi principiu corporatist, care însă reflectă mai de grabă, înţelesul politic, 
economic şi social al acestui termen. Bisericile corporatiste sunt organizaţii, sau 
corporaţii, care au un caracter social, dar în acelaşi timp şi economic, deoarece ele îşi 
propun şi realizarea de diverse obiective, care presupun mijloace financiare. Ele 
colectează fonduri, de la populaţie, în acest scop şi se organizează conform scopurilor 
pe care şi le propun. Ele au şi un caracter politico-religios, deoarece îşi fac auzite vocile 
şi în viaţa politică a societăţii şi câteodată au un amestec, mai mic sau mai mare cu 
politicile statelor. Ce este în ne concordanţă cu spiritualitatea Creştinismului, în toate 
acestea? Eu nu doresc să emit judecăţi de valoare asupra corporaţiilor religioase creştine 
dar mă simt dator să atrag atenţia asupra faptului că ele nu trebuiesc confundate cu 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu, care este o realitate spirituală şi nu o organizare 
corporatistă, de tip religios. Corporaţiile, în multe ocazii, s-au dovedit a fi mecanismul 
de exercitarea a autorităţii şi chiar a dictaturii şi să nu uităm că ele au fost folosite de 
Benito Mussolini şi au avut o puternică influenţă între 1922 şi 1943, în viaţa politică 
italiană. Există şi ideea unui corporatism liberal, promovată de exemplu de John Stuart 
Mill, un gânditor liberal englez, dar în general conceptul de corporatism presupune, în 
toate cazurile, punerea în accord, prin negocieri, a unor interese altfel divergente. 
Contrar caracterizării de mai sus, unitatea „trupului,” a „corpului spiritual,” al lui 
Cristos presupune o cu totul altfel de unitate, care nu este bazată pe interese şi profit 
comun, ci pe dragostea de natură divină.  

Orice ierarhizare între Creştini, în baza căreia se exercită o autoritate spirituală 
impusă, nu este în concordanţă cu principiile Creştinismului. O autoritate liber 
acceptată, bazată pe cunoaştere şi experienţă, este altceva decât instituţionalizarea 
autorităţii. Aceasta din urmă nu ţine cont de competenţele individuale, ci atribuie o 
competenţă instituţională permanentă angajaţilor unei anumite organizaţii. Cu alte 
cuvinte, nu contează cât de competent sau onest este un funcţionar religios, el este 
investit cu autoritate spirituală, de instituţia bisericească în care funcţionează. Instituţia 
îi stabileşte gradul de competenţă şi acesta nu rezultă în primul rând din contactul cu 
persoanele cărora li se adresează. În orice caz, principala trăsătură a autorităţii 
instituţionale nu constă în competenţa personală a unui funcţionar religios, ci în 
prescrierea unei doctrine oficiale, care este impusă membrilor organizaţiei de către 
conducătorii săi. Este vorba atât despre funcţionarii bisericeşti cât şi despre membrii 
care nu au nici un fel de responsabilităţi.  

 De exemplu, un funcţionar religios, de un rang mediu, nu are dreptul de a îşi 
exercita misiunea spirituală conform credinţei lui individuale, ci trebuie să urmeze 
drumul trasat de instituţie. Chiar dacă acesta sau aceasta este un vizionar sau poate 
aduce înţelegeri noi şi profunde învăţăturii creştine, el sau ea sunt ţinuţi de doctrina 
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prestabilită a instituţiei bisericeşti de care aparţin în îndeplinirea misiunii lor. Urmând 
această regulă instituţională în materie de credinţă, se încalcă principiul libertăţii de 
conştiinţă în probleme spirituale şi al deplinei egalităţii între indivizi în faţa lui 
Dumnezeu. Manipularea conştiinţelor intră la categoria impunere. Ceea ce afirm este că, 
în probleme de conştiinţă spirituală singura autoritate este Dumnezeu, care se exprimă 
direct, în conştiinţele acelora care sunt ai Săi. Nici o interpretare a Biblei nu trebuie 
privită ca obligatorie, ca fiind cea mai corectă sau adevărată, ci doar ca un rezultat al 
refracţiei învăţăturilor şi perceptelor ei în conştiinţele oamenilor. Autoritatea spirituală a 
învăţăturilor doctrinare ale instituţiilor bisericeşti este relativă şi ar trebui să fie supusă, 
în totalitate, conştiinţei individuale a celui care crede. 

Problema spiritualităţii este o chestiune care priveşte  fiecare persoană, în parte, 
mântuirea sufletelor se adresează indivizilor, în mod particular şi nu organizaţiilor 
religioase. Acestea din urmă nu au suflet şi deci nu pot fi mântuite. Orice colectivitate 
creştină ar trebui să se organizeze în aşa fel, încât să pună pe primul loc mântuirea 
fiecărui individ în parte şi construirea conştiinţei sale spirituale şi nu aspectele de masă, 
colective. Din punct de vedere spiritual, Creştinii nu trebuiesc priviţi în bloc, ca şi mase, 
ca şi conglomerate umane, ne determinate şi ne personalizate, eventual ca şi mase de 
manevră. Ei trebuiesc priviţi în mod individual, fiecare cu particularităţile şi problemele 
sale, fiecare cu aspiraţia sa către nemurire şi fiecare cu nevoia de dragoste spirituală şi 
legătură personală cu Isus Cristos. Fiecare Creştin este un unicat şi de aceea nu i se 
poate aplica o formulă obigatorie inventată de o instituţie bisericească. 

Ceea ce funcţionarii bisericeşti pot face pentru oameni este, de fapt, un singur 
lucru şi anume să îi sfătuiască pe aceştia să se apropie personal de Dumnezeu şi să 
intre în contact direct cu El. Aceştia, în schimb, organizează ritualuri impresionante 
care să îi fascineze pe credincioşi şi să îi pună în faţa unor realităţi misterioase, de care 
nu se pot apropia singuri, ci doar cu ajutorul respectivilor funcţionari. Într-un fel sau 
altul, instituţiile bisericeşti fac tot posibilul pentru a îi face pe oameni să fie dependenţi 
de ele şi nu direct de Dumnezeu. Motivaţia este clară, ea este nevoia de a efectua 
demonstraţia despre necesitatea vitală a acestor instituţii, “f ără de care” nu se poate 
ajunge la Dumnezeu, întrucât funcţionarii lor deţin tainele acestui acces.  

Argumentaţia instituţională bisericească este în sensul că numai preoţii sau 
pastorii acreditaţi de Bisericile corporatiste ştiu cum trebuie să se comporte un 
credincios adevărat, sau cum trebuie să se apropie cineva de Dumnezeu. Din acest 
motiv, aceşti funcţionari par a fi atât de necesari. Este o eroare, deoarece toţi cei care 
sunt ai lui Dumnezeu sunt cunoscuţi de El încă de la întemeierea lumii. Această eroare, 
această concepţie falsă şi subtil strecurată în minţile oamenilor, mai mult prin sugestii şi 
ritualuri decât exprimată în mod expres, deturnează pe credincioşi de la adevărata sursă 
şi de la adevărata relaţie pe care fiecare trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Nimeni nu este 
intermediar, în nici un fel, între om şi Dumnezeu Tatăl, în afară de Isus Cristos, dar 
Cristos este una cu Tatăl. Duhul Sfânt, de asemenea, mijloceşte pentru noi atunci când 
se roagă pentru noi, dar şi Duhul Sfănt este Duhul Tatălui şi al lui Cristos şi una cu ei. 
(Romani 8: 26) 
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 Instituţiile, sau corporaţiile reflectă o complexitate de direcţii încrucişate, ele nu 
au conştiinţă, ci doar interese. Ele sunt o maşinărie socială. Nu pot fi pedepsite cu 
adevărat, pentru că nu cunosc suferinţa. Responsabilitatea are cu totul alte conotaţii 
decât acelea legate de persoanele fizice, adică indivizi. Oamenii se ascund foarte bine în 
spatele instituţiilor şi în numele lor pot săvârşi abuzuri. Ei pot prezenta aceste abuzuri 
ca fiind o necesitate, dictată de interesele instituţiilor respective şi chiar de interesele 
cauzei lui Dumnezeu. Să luăm un exemplu. Cruciadele au fost expediţii militare, purtate 
de către feudalii apuseni cu scopul de a cuceri şi coloniza regiuni din Orientul Apropiat 
şi direcţionate în principal către Palestina şi Ierusalim. Aspectul religios constă în faptul 
că aceste expediţii au fost însoţite, chiar de la început, de o ideologie creştină. 
Proclamate a fi „războaie sfinte,” ele au fost organizate în numele eliberării aşa 
numitelor „locuri sfinte,” în principal Ierusalimul şi împrejurimile sale de sub dominaţia 
musulmană. Datorită caracterului lor religios, conducerea acestor cruciade a revenit 
papalităţii. Prima cruciadă a fost iniţiată în 1095 de către Papa Urban al II lea, pentru a 
recâştiga controlul asupra oraşului sfânt Ierusalim şi a Ţării Sfinte creştine care, în acel 
moment, erau ocupate de musulmani.  Cruciada cavalerilor s-a deschis cu masacrarea 
evreilor din oraşele de pe Rin, Köln şi Mainz, anunţând prin aceasta caracterul sângeros 
şi de jaf pe care aceste expediţii urmau să îl îmbrace. Papa Urban al II lea a fost primul 
care a propus, în mod public, ideea unei cruciade pentru recucerirea Ţării Sfinte, 
folosindu-se de expresia devenită antologică: „Deus vult” (Dumnezeu o doreşte!)41 

De ce a început cruciada cavalerilor cu masacrarea evreilor? De ce au fost ei 
masacraţi în timpul ciumei negre, al cărui prim asalt a avut loc în anii (1347-1351 şi 
unde a murit, după estimarea istoricului medieval Froissart, o treime din populaţia 
globului? De ce au fost ei vizaţi de către Inchiziţie? Nu are rost să ne mirăm că Hitler a 
procedat în acelaşi fel, deoarece el a fost numai continuatorul unei politici europene 
tradiţionale. Masele au urmat cu fidelitate şi convingere politica Bisericii instituţionale, 
fiind convinşi că aceasta este voia lui Dumnezeu. Mulţimea de Creştini „lumeşti,” 
urmează şi astăzi, fără să analizeze prea mult, cu aceaşi fidelitate, politicile instituţiilor 
bisericeşti şi o vor face şi în viitor, după cum ne spune cartea Apocalipsa lui Ioan.  

Instituţiile bisericeşti pot să încarce istoria cu umbre, în cazul în care suferă un 
faliment moral. Aceste instituţii, indiferent cât de multă generozitate desfăşoară, în 
scopurile pe care şi le propun, nu vor trece dincolo de bariera escatologică, dar indivizii 
care au înţeles cu adevărat ce înseamnă responsabilitatea legată de unitatea spiritului 
uman, în multiplicitatea lui, o vor face. 

Dumnezeu va judeca, şi cei salvaţi sau îndepărtaţi vor fi indivizii care vor percepe 
sensurile adânci ale bucuriei sau lipsei de speranţă. Judecata va începe de la casa lui 
Dumnezeu, dar acolo unde se manifestă efectele atingerii unei spiritualităţi dătătoare de 
viaţă asupra unei sensibilităţi umane reconstruite, nu mai are sens nici un fel de judecată 
(Ioan 5: 24) Credinţa şi necredinţa sunt unităţile de măsură universale ale unui 
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 Bibliografie a primei cruciade (1095-1099) redactată de Alan V. Murray, Institute for 

Medieval Studies, Universiatea din Leeds preluată de pe Wikipedia, enciclopedia liberă. 
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Dumnezeu, care ţine balanţa şi care înţelege valenţele libertăţii ca nimeni altul. 
Asumarea conştientă şi motivată este poteca de acces la adevărata Cale şi frica este 
numai începutul înţelepciunii şi nu sfârşitul ei, este doar neliniştea inerentă unei 
conştiinţe care se trezeşte, dar legătura desăvârşirii este dragostea. (1 Ioan 4: 18) 

Doresc doar să clarific raportul dintre Biserica celor născuţi din Dumnezeu şi 
Bisericile instituţionale, pentru că acest raport este esenţial pentru a înţelege, care este 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Corporaţiile bisericeşti sunt o realitate istorică şi 
trebuie tratate ca atare, adică cu obiectivitate şi în contextul dat. Ele au avut un rol 
complex de-a lungul timpului şi un aport substanţial la răspândirea Creştinismului, chiar 
dacă Creştinismul popular s-a îndepărtat câteodată foarte mult de intenţiile 
Mântuitorului Isus Cristos.  

Nu intenţionez să afirm că instituţiile religioase creştine au avut exclusiv un rol 
negativ în istorie. Dacă aş afirma acest lucru, aceasta ar implica faptul că Biserica 
Spirituală Unică, care s-a exprimat pe sine în interiorul acestor instituţii, de-a lungul a 
aproximativ 17 secole, nu a avut nici un impact pozitiv asupra societăţii. Chiar dacă a 
fost împiedicată în a îşi arăta adevărata lumină, totuşi Biserica celor înscrişi în Ceruri, 
manifestându-se, chiar în limitele impuse de Bisericile confesionale, a exercitat o 
influenţă pozitivă, menţinând speranţa oamenilor în viitor şi oferindu-le, atunci când a 
fost voia lui Dumnezeu, vindecarea sufletelor şi a trupurilor. 

Imaginea despre Dumnezeu pe care o creează Bisericile instituţionale 
Cel mai mare pericol al autoritarismului instituţiilor bisericeşti este acela de a 

genera ideea că inspiratorul acestuia este chiar Dumnezeu şi deci, că El însuşi este o 
realitate autoritară, asemănătoare cu reprezentarea oferită de acele instituţii.  Este o 
deformare crasă, care îi îndepărtează pe oameni de credinţa creştină şi care contrazice 
Biblia. Dumnezeu este dragoste şi El nu este un stăpân autoritar, chiar dacă milos. 
Autoritatea lui Dumnezeu este autoritatea dragostei şi a dreptăţii.  Aceste două 
elemente sunt cele două talgere, pe care se află harul lui Dumnezeu. 

Dreptatea, însă, este tot expresia dragostei. Dumnezeu face dreptate pentru că îi 
iubeşte pe cei nedreptăţiţi şi le pasă de ei. Dacă Dumnezeu ar tolera păcatul, care nu este  
altceva decât nedreptate, sau fărădelege, două cuvinte echivalente, atâta vreme cât legea 
lui Dumnezeu este dreaptă, atunci El nu ar mai fi dragoste, ci ar fi nepăsare sau 
indiferenţă. Mânia lui Dumnezeu este reacţia lui justificată pentru tot ceea ce 
batjocoreşte acest principiu al dragostei. Faptul că luptă împotriva distrugerii şi a 
suferinţei nu îl face pe Dumnezeu autoritar, ci doar implicat.  

Dumnezeu este un Cavaler al dreptăţii, dar nu este un sadic răzbunător care să se 
bucure de suferinţele celor pedepsiţi, aşa cum încearcă unii responsabili religioşi să îl 
portretizeze, în scopul de a instila frica în minţile tenebroase ale unor credincioşi. Dacă 
Dumnezeu i-ar pedepsi pe cei care nu cred în El la pedeapsa unor chinuri veşnice, ce 
dragoste pentru duşmani ar mai avea El şi ce bază ar avea să ne ceară să ne iubim 
vrăjmaşii? Poveştile despre iad, atât de mult exagerate, ale Bisericilor instituţionale, se 
află într-un complet dezacord cu principiul iubirii duşmanilor, iar acest principiu este 
„floarea de colţ,” adică minunea morală şi spirituală a  Creştinismului. Dumnezeu este 
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o realitate căreia îi pasă de oameni, pentru că dacă ar fi dezinteresat, nu ar lupta 
împotriva păcatului, adică împotriva acelor atitudini care generează suferinţă şi 
distrugere. Trăim într-un univers căruia îi pasă de noi şi nu într-unul rece şi indiferent şi 
aceasta este una dintre veştile bune care sunt aduse de evanghelie.  

 Există, totuşi, un decalaj aşa de mare între Isus, cel care locuieşte înăuntru 
fiinţelor credincioşilor născuţi din Dumnezeu şi imaginea Lui, aşa cum este construită 
în organizaţiile religioase creştine, încât este greu de reprimat un sentiment de 
dezamăgire. Adevărul este că atmosfera într-o organizaţie bisericească instituţională 
este dată de majoritate nu de minoritate. Tot adevărat este că acolo unde există luptă 
pentru putere şi influenţă, deci dezbinări, acolo atmosfera nu poate fi spirituală. 
Dumnezeu încă lucrează în instituţiile bisericeşti şi îi salvează pe toţi aceia care fac 
parte din Biserica celor Aleşi şi care sunt scrişi în cartea vieţii, de la întemeierea lumii 
(Apocalipsa lui Ioan 20: 15) Credincioşii, născuţi din nou, au un rol important de jucat 
în locurile în care se află, pentru că ei sunt sarea pământului. (Matei 5: 13)  

 Prin instituţionalizare, Biserica Creştină a pierdut multe din caracteristicile sale 
divine şi a început să reflecte ne corespunzător imaginea lui Dumnezeu. Unele rădăcini 
incipiente ale degradării spirituale, ulterior dezvoltate de instituţia Bisericii, au început 
să se formeze încă din timpul apostolului Pavel, care, încă în vremea sa spunea că taina 
fărădelegii a început deja să lucreze (2 Tesaloniceni 2: 7) Biserica a devenit mai întâi o 
instituţie şi apoi un număr de instituţii, în care factorul uman l-a voalat, deformat şi 
denaturat treptat pe cel divin. Amestecul dintre spiritualitate, factorul organizatoric şi 
instituţional, dintre intenţiile pure ale lui Isus Cristos şi interesele de putere, economice 
sau politice ale  organizaţiilor umane, au dus la un conglomerat, pe care astăzi îl numim, 
impropriu „biserică.” Acesta este o entitate complexă, economică, socială şi, într-o 
anumită măsură politică, adică în sensul că practică propria ei politică, entitate, care 
înconjoară lumina lui Dumnezeu şi tinde să o obtureze. Cred că Dumnezeu a ales ca 
Biserica Sa să rămână neoficială, pentru câteva sute de ani, pentru ca, în perioada ei de 
creştere, alte interese decât cele spirituale să nu poată prevala.  

Despre organizarea Bisericilor instituţionale 
Organizarea umană nu îşi găseşte, de fapt, nici un loc în adevărata Biserică a lui 

Dumnezeu, nici consilii, nici comitete, nici eparhii, nici parohii, nici împărţirea între 
preoţi şi laici, nimic din toate acestea. Toate aceste funcţii aparţin instituţiilor 
bisericeşti, care s-au organizat aşa cum au crezut de cuviinţă, dar care creează o mare 
confuzie atunci când se prezintă pe ele însele ca fiind Biserica lui Dumnezeu şi când nu 
informează clar pe credincioşi despre adevărata identitate a Bisericii lui Dumnezeu, 
aceasta în cazul că o cunosc. Instituţiile religioase creştine nu sunt Biserica lui 
Dumnezeu, ele sunt pur şi simplu carapacea socio-umană a acesteia. Din acest 
considerent, ele ar trebui să se prezinte astfel: „Instituţia Ortodoxă a Bisericii Spirituale 
Unice,” „Instituţia Romano-catolică a Bisericii Spirituale Unice,” „Instituţia Baptistă a 
Bisericii Spirituale Unice,” „Instituţia Penticostală a Bisericii Spirituale Unice,” ş.a.m.d. 
Toate aceste instituţii sunt organizate pe principii corporatiste, în sensul că pe lângă 
slujirea lui Dumnezeu ele au în vedere şi propriile interese, generate de propriile 
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structuri organizatorice. Aceste organizaţii religioase creştine au o viaţă a lor proprie, 
interesul de a îşi păstra poziţiile, adică propriul „instinct” de conservare, propriul 
„instinct” de „procreere,” adică dorinţa de a se mări, de a se înmulţi, ca şi număr de 
memebrii. Aceste corporaţii religioase creştine au o „fire” a lor pământească, care le 
conduc şi care „pofteşte” împotriva Duhului lui Dumnezeu şi nu se lasă conduse de El, 
deoarece sistemul lor de funcţionare este unul uman, care reflectă firea pământească. 
Chiar dacă unii conducători sunt persoane născute din nou, având o spiritualitate înaltă, 
totuşi sistemul de regulă este mai puternic decât individul şi lupta pentru putere 
predomină acolo unde se fac prezente şi interese pur omeneşti. 

Aceste instituţii bisericeşti s-ar putea prezenta şi ca Biserici instituţionale, în 
contrast cu Biserica celor născuţi din Dumnezeu, care este o Biserică Spirituală şi nu 
corporatistă. Biserica celor născuţi din nou are o multitudine de instituţii ataşate ei, care 
desfăşoară activităţi de cult, educaţionale, caritabile, administrative etc. Unele dintre 
aceste acţiuni sunt valoroase, din punct de vedere social şi merită toată aprecierea. Prin 
intermediul instituţiilor ataşate ei, Biserica celor născuţi din Spirit face lucruri 
remarcabile, dar aceste instituţii nu pot fi în unitate una cu cealaltă, pentru că, pe lângă 
acţiunile pozitive pe care le desfăşoară, instituţiile bisericeşti îşi urmăresc propriile lor 
ţeluri şi interese instituţionale, aşa cum fac toate celelalte organizaţii, indiferent de tipul 
lor.  

Instituţiile bisericeşti, luate ca organizaţii, nu iubesc, nu au nici un fel de 
sentimente creştine, ele sunt nişte maşinării sociale, care îşi propun scopuri proprii, în 
afara celui declarat, adică servirea lui Dumnezeu, scopuri pe care fac tot posibilul să le 
atingă. Instituţiile nu aspiră la viaţă veşnică, pentru că reprezentanţii lor ştiu că, odată 
cu sfârşitul prevăzut de Apocalipsa lui Ioan, îşi vor încheia, şi ele, existenţa.  Bisericile 
instituţionale sunt, într-un fel, şi ele persoane, adică în primul rând şi în cele mai multe 
cazuri persoane juridice, dar şi medii de prosperitate pentru anumiţi indivizi, care sunt 
în poziţii cheie şi care sunt respectaţi şi trăiesc în confort şi mare apreciere în urma 
vehiculării învăţăturilor lui Isus Cristos.  

Nu este nimic rău dacă cei care îi învaţă pe oameni mântuirea, trăiesc de pe urma 
acestui fapt şi, pe drept cuvânt, sunt apreciaţi pentru aceasta, este chiar o situaţie corectă 
din toate punctele de vedere. (1 Timotei 5: 17-18) Devine un lucru rău atunci când, de 
dragul menţinerii statutului propriu, o persoană face compromisuri morale, coboară 
standardul său spiritual şi devine indiferent faţă de nevoia de a căuta, în mod continuu, 
adevărul. Pe de altă parte, să nu scăpăm din vedere nici o clipă că adevăratul Învăţător 
al salvării este Cristos personal, care, prin Duhul Sfânt ne învaţă toate lucrurile în mod 
direct. (Ioan 14: 26) Dacă nu ne învaţă Isus mântuirea, în mod personal, degeaba ar 
încearca funcţionarii bisericeşti să ne înveţe calea salvării, ei nu pot face ceea ce numai 
Cristos poate face, adică nu pot să ne convingă de păcat şi nici să gândim şi să „simţim” 
cum gândeşte şi „simte” El pentru oameni. În final a „simţi” înseamă tot a gândi, dar a 
„gândi cu inimă.” Cunoştinţe teoretice putem obţine din cărţi, dar spiritul 
Creştinismului îl avem numai atunci când Cristos locuieşte în noi.   

Bisericile instituţionale şi judecăţile lor 
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Bisericile instituţionale, ne putând să fie, atunci când îşi îndeplinesc rolul, decât 
centre de pregătire, asistenţă şi consiliere pentru Biserica celor născuţi din Dumnezeu, 
excluderea unei persoane din rândurile lor nu înseamnă nimic şi nu are nici un fel de 
consecinţă pentru viitorul veşnic al acelei persoane. Aceasta nu este o excludere din 
Biserică, ci dintr-o organizaţie religioasă creştină şi ea este o pedeapsă şi nu o 
modalitate de susţinere morală. Pedepsirea pentru păcate nu este doar o absurditate, dar 
şi o doctrină anticreştină dacă aplicarea se face de oameni şi nu de către Dumnezeu, 
deoarece El ştie ce este iertarea dar foarte mulţi oameni nu ştiu. Iertarea este coloana 
vertebrală a întregii morale creştine. Fără ea, oamenii nu ar fi putut fi curăţaţi de 
păcatele lor prin sângele lui Cristos. 

Chiar şi Pavel recomandă de a nu fi judecat nimic înainte de vreme. (1 Corinteni 
4: 5) Cu toate acestea, cenzura religioasă funcţionează fără eroare şi încearcă să elimine, 
ceea ce se consideră a fi, potenţiale pericole. Viaţa fiecăruia este „cântărită,” „pusă la 
microscop” şi, de multe ori, oamenii sunt loviţi fără milă şi fără înţelegere. Regula este 
„sfântă” şi litera este impusă prin constrângere şi se uită cu desăvârşire că ceea ce aduce 
nou Creştinismul, este iertarea. Fără aceasta, Creştinismul nu funcţionează. Dacă 
Dumnezeu nu l-ar ierta pe om, acesta nu ar putea fi salvat. Dacă oamenii nu ar trebui să 
se ierte unii pe alţii de 70 de ori 7, Isus Cristos nu ar fi cerut acest lucru. (Matei 18: 21-
22) Cu toate acestea, câteodată, la prima abatere, unele instituţii bisericeşti „curăţă” 
păcatul şi îi blamează public pe unii credincioşi, pe care apoi îi îndepărtează din 
mijlocul lor. Apostolul Pavel a spus: „Scoateţi afară pe răul acesta din mijlocul vostru” 
şi fără prea mult discernământ aşa fac aproape toate adunările creştine Neoprotestante. 
Numai că acesta este un alt exemplu de interpretare literală a textelor Bibliei, care 
contravine spiritului Creştinismului. 

Păcatul şi răul, care ar trebui scos afară, constă tocmai în aceea că aceste 
instituţii încalcă cerinţa exprimată de Isus, de a nu judeca. Oamenii au probleme şi 
acestea ar trebui înţelese şi ei ajutaţi să le depăşească. Adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu nu este un tribunal, unde se judecă păcătoşii, dar Bisericile instituţionale au 
devenit astfel de judecătorii, tribunale şi curţi de apel, toate într-o singură sală de 
judecată şi în acelaşi timp.  

În istoria Creştinismului găsim nenumărate exemple de pedepsire a credincioşilor 
pentru păcat şi de îndepărtare a „ereticilor”, uneori de condamnare a acestora la moarte. 
Contravenţiile sau infracţiunile sunt fapte care aparţin de resortul autorităţii de stat, dar 
păcatele sunt atitudini sau acţiuni, câteodată inacţiuni, care pot fi judecate numai, şi 
repet, numai de Dumnezeu. Păcatul este o încălcare a legii lui Dumnezeu, care este 
legea iubirii şi singurul Judecător al acestei legi este El.  

„Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate, sau 
judecă pe fratele său,vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu 
eşti împlinitor al Legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: 
Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe 
aproapele tău?”  [(Iacob 4: 11-12); ref. 173 în Biblia Ortodoxă] 
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Despre care Lege vorbeşte apostolul Iacob, doar nu mai suntem sub Lege, aşa ne 
spune apostolul Pavel, nu este aşa? Apostolul Iacob vorbeşte despre Legea N.T. şi Pavel 
nu contrazice nicăieri această Lege, mai mult, o întăreşte de câte ori are ocazia. Care 
este această Lege? Este porunca nouă, adică Legea nouă pe care a dat-o Isus. 

„V ă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă 
iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii.”  [(Ioan 13: 34-35); ref. 174 în Biblia Ortodoxă] 

Aceasta este Legea Noului Testament, care nu avea cum să fie cuprinsă în V.T., 
pentru că Isus Cristos încă nu venise pe pământ. La această Lege s-a referit Isus, atunci 
când a spus că le va răspunde celor care lucrează fărădelege, că niciodată nu i-a 
cunoscut.  

„Atunci le voi spune curat: <<Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la 
Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege>>.” [(Matei 7: 23);   ref. 175 în Biblia Ortodoxă] 

Instituţiile bisericeşti nu sunt tribunale şi dacă un funcţionar bisericesc sau o altă 
persoană, membră a unei astfel de instituţii, calcă legile dintr-o societate, trebuie dat pe 
mâna autorităţilor, pentru a răspunde în faţa legii ca oricare alt cetăţean. Dacă între ei, 
membrii instituţiilor religioase creştine au probleme legale, trebuiesc rezolvate de 
autorităţi sau, şi mai bine, între cei interesaţi.  

Din nefericire, multe instituţii bisericeşti şi mai ales cele Neoprotestante, se ţin de 
judecăţi. Se pare că este tentantă postura de judecător de ocazie, sau, mai degrabă, 
exerciţiul puterii şi al autorităţii îi atrage pe mulţi. Aceasta este o altă caracteristică a 
unei instituţii bisericeşti şi anume exercitarea ne justificată a autorităţii administrative, 
de coerciţie, ori de câte ori există o ocazie pentru aşa ceva. Greşeala unui membru al 
unei instituţii este un prilej ideal pentru exerciţiul autorităţii. Funcţionarii bisericeşti, de 
regulă, se feresc să piardă o astfel de ocazie, printr-o încercare discretă de a îl ajuta pe 
cel implicat, să se redreseze. (Galateni 6: 1) Ei vor organiza imediat un spectacol pentru 
această ocazie, adică o adunare generală, unde să se discute cazul şi cel vizat să fie 
pedepsit, pus sub cenzură sau exclus din organizaţie, pentru ca să fie dat exemplu în faţa 
întregii adunări, pentru ca să vadă toată lumea ce păţesc cei ce greşesc. Pare ridicol, dar 
cei ce aparţin de astfel de Biserici instituţionale, înţeleg despre ce este vorba. Biserica 
instituţională Ortodoxă nu procedează în acest fel cu membrii ei, care nu deţin funcţii în 
instituţie şi nici Biserica instituţională Romano-catolică nu mai acţionează în felul 
acesta, cu toate că, în trecut, îi pedepsea pe păcătoşi în piaţa publică, uneori cu bătăi şi 
suferinţe fizice serioase. 

Când Isus Cristos a dat putere Bisericii de a lega şi a dezlega păcatele, El a înţeles 
prin aceasta, să acorde această responsabilitate adevăratei sale Biserici, adică Bisericii 
celor născuţi din nou şi nu vreunei instituţii bisericeşti. 

„Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit 
şi Eu pe voi.” După aceste vorbe a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce 
le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” [(Ioan 20: 21-
23); ref. 176 în Biblia Ortodoxă] 
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Din textul citat rezultă, în mod clar, că mai întâi Isus le-a dat Duhul Sfânt şi apoi 
i-a trimis să ierte păcatele. Nimeni nu poate participa la procesul de iertare a păcatelor, 
dacă nu este născut din nou şi nu are umplerea cu Duhul Sfânt. Rugăciunea pentru 
vindecarea bolnavilor şi iertarea păcatelor a fost recomandată de apostolul Iacov. „Mare 
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5: 14-16) Trebuie să 
observăm însă că Iacov nu a recomandat iertarea directă a păcatelor, ci rugăciunea 
adresată lui Dumnezeu, pentru ca El să vindece şi să ierte păcatele.   

A lega păcatele nu înseamnă a judeca şi condamna oamenii definitiv, pentru că 
aceasta se opune perceptului lui Isus de a nu judeca. A lega păcatele înseamnă a se 
pronunţa, în principiu, asupra a ceea ce înseamnă păcat şi ce nu, în ochii lui Dumnezeu. 
Prin declararea, în principiu, a ceea ce Dumnezeu înţelege că este un păcat, atunci când 
El comunică lucrul acesta membrilor Bisericii celor născuţi din Dumnezeu, acţiunile sau 
inacţiunile respective pot fi considerate păcate. În felul acesta sunt legate ca şi păcate 
anumite atitudini.  De exemplu, apostolul Pavel a legat numeroase astfel de păcate, cum 
ar fi: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, 
certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, 
uciderile, beţiile, îmbuibările, iubirea de sine, iubirea de bani, lăudoroşenia, mândria, 
hula, neascultarea de părinţi, ne recunoştinţa, lipsa de evlavie, lipsa dragostei fireşti, 
încăpăţânarea, bârfa, ne stăpânirea de sine,  sălbăticia, lipsa  iubirii binelui, tradarea, 
obrăznicia, îngâmfarea, iubirea de plăceri împreună cu lipsa iubirii de Dumnezeu, etc. 
(Galateni 5: 19-21; 2 Timotei 3: 1-4) Cei care sunt născuţi din Dumnezeu şi sunt 
conduşi de Duhul lui Dumnezeu nu fac astfel de lucruri. (Galateni 5: 22-26)     

 În ochii lui Dumnezeu, însă, păcatele au altă dimensiune decât în ochii oamenilor 
şi de aceea, transmiterea prin adevărata Sa Biserică, a ceea ce înseamnă păcat, este 
importantă. Este vreo instituţie bisericească în starea spirituală în care ele se prezintă 
astăzi, folosindu-se de mecanismele instituţionale, în măsură să absolve oamenii de 
păcatele lor?  Din multitudinea de instituţii bisericeşti care se contrazic între ele, care 
este cea care este cu adevărat îndreptăţită să îi ierte pe oameni de păcate? După părerea 
mea, niciuna. Dacă nu au competenţa morală de a dezlega păcatele, de ce atunci se 
hazardează să judece păcatele oamenilor şi să îi condamne? Autoritatea dată de Isus 
Cristos nu era numai de a lega dar şi de a dezlega păcatele.  

Prin acţiunile membrilor Bisericii celor Aleşi, prin care Cristos se manifestă direct 
în viaţa oamenilor, El pregăteşte oamenii pentru a fi conştienţi de păcatele lor şi în cazul 
că ei le regretă, Dumnezeu este gata să îi ierte. Duhul Sfânt este Acela care ne convinge 
de păcat, prin influenţa pe care o exercită asupra conştiinţelor noastre şi Isus Cristos, 
care a murit pentru aceste păcate, ne absolvă de ele. Nici o instituţie bisericească nu 
poate îndeplini această procedură, în mod formal, doar în  virtutea unor tradiţii şi doar 
pe baza faptului că ea este îndeplinită de anumiţi funcţionari, într-un cadru instituţional 
bisericesc. Cu alte cuvinte, nu este de ajuns ca cineva să fie preot autorizat de o anumită 
Biserică corporatistă sau alta, pentru ca să contribuie la iertarea păcatelor de către 
Dumnezeu. Este necesar ca persoana, care participă la rugăciunile pentru iertarea 
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păcatelor, să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu şi să fie un “canal”, prin care se 
manifestă puterea lui Dumnezeu. (Iacov 5: 14-16)  

Să ne imaginăm o situaţie în care un hoţ s-a deghizat în preot şi fiind urmărit de 
poliţie, se ascunde într-o cabină special amenajată, unde stau de obicei preoţii când se 
face mărturisirea de păcate. Un credincios care nu ştie despre ce este vorba, intră în acel 
loc şi după ce îşi mărturiseşte păcatele, îi cere preotului să îl absolve de ele. Preotul fals, 
care şi-a intrat în rol, face acest lucru. Se pune întrebarea: a fost absolvit cel care a cerut 
iertarea de păcate sau nu? „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui ne prihănit.”  
Câtă putere are oare rugăciunile celor care se roagă din obligaţie profesională? Îi las pe 
cititori să îşi răspundă singuri la această întrebare. În orice caz, pentru că nu putem să 
fim absolut siguri de răspuns, dovada este că părerile vor fi împărţite, cel mai bine este 
să îi cerem iertare direct lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, care a murit în locul nostru, 
tocmai pentru ca oamenii să poată fi iertaţi şi sângele pe care l-a vărsat pe cruce ne va 
curăţa de păcatele noastre. Cristos este Marele Preot şi dacă avem acces la El, de ce să 
mergem la un preot de rang mai mic, care ne poate dezamăgi?  

Cum puteau ierta păcatele preoţii care au fost condamnaţi pentru pedofilie, dar 
înainte de a fi descoperiţi, au lucrat ca funcţionari bisericeşti, zeci de ani? Erau ei 
neprihăniţi, în aşa fel încât rugăciunile lor să aibă putere? Câţi preoţi mai sunt, 
aparţinând de diverse Biserici instituţionale, care nu sunt vinovaţi de pedofilie, dar nu 
sunt neprihăniţi şi totuşi practică ceremonialul iertării de păcate? Răspunsul este tocmai 
unul din principiile susţinute de lucrarea de faţă. Este mai de folos să mergem direct la 
Isus Cristos, care a trăit fără păcate şi a murit pentru păcatele noastre, dovedindu-şi 
astfel dragostea spirituală pentru noi în mod indiscutabil, decât să punem mântuirea 
noastră în mâna unor oameni, din care unii îşi îndeplinesc rolul de funcţionari bisericeşti 
ca pe orice altă meserie, câteodată fără vocaţie. Membrii Bisericii celor născuţi din 
Dumnezeu, prin care se revarsă puterea Duhului Sfânt, pot contribui la iertarea de 
păcate a oamenilor, amintindu-le acestora cum înţelege Dumnezeu păcatul şi pot face 
acest lucru pentru că în ei locuieşte Dumnezeu. Pe de altă parte, deoarece numai 
Dumnezeu cunoaşte inimile oamenilor şi gândurile lor ascunse, numai El poate să ştie 
cât sunt de sincere regretele celor care cer iertare pentru păcatele lor. (Luca 16: 15)  

De altfel, Reforma a avut ca obiect şi contestarea practicilor abuzive, printre care 
cea a indulgenţelor. Biserica instituţională Romano-catolică susţine că şi atunci când 
păcatul este iertat, prin Sacramentul Romano-catolic, persoana vinovată trebuie să fie 
totuşi pedepsită, fie pe pământ, sau după moarte, un timp ne specificat, în purgatoriu. Şi 
totuşi pedeapsa aceasta poate fi înlăturată prin plata unei indulgenţe, ca un privilegiu 
acordat de Biserica Romano-catolică. (Catechism of The Catholic Church; 1471-73 
<1994>) Indulgenţa poate fi totală, pentru întreaga pedeapsă, sau parţială, pentru o parte 
a pedepsei. Un membru al Bisericii instituţionale Romano-catolice poate, de asemenea, 
să obţină o indulgenţă pentru o altă persoană, indiferent dacă aceasta din urmă este încă 
în viaţă sau nu.  

Biserica instituţională Romano-catolică avea o avere atât de extraordinară, încât, 
în 1965, ea deţinea 25% din întreaga proprietate imobiliară din S.U.A. După unele 
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estimări, întreaga avere imobiliară a Bisericii instituţionale Romano-catolice în S.U.A. 
ar fi de cca. 100 de miliarde de dolari. Warren Buffet, care este considerat cel mai bogat 
om al S.U.A. după unele estimări, are o avere de aproximativ 43 de miliarde de dolari, 
dar Biserica instituţională Romană-catolică are peste o mie de ani de activitate, pe când 
Buffet este doar în vârstă de 75 de ani. Warren Buffet a anunţat că va dona 37 de 
miliarde de dolari unor fundaţii de caritate, care sunt conduse de Bill Gates sau de 
membrii ai propriei sale familii. Nu ştiu cât donează Biserica instituţională Romano-
catolică din S.U.A. dar ştiu că în lume, aceasta este implicată şi în acţiuni de caritate. 
Cu toate acestea, a considera iertarea păcatelor ca pe o sursă de câştig prin vânzarea 
indulgenţelor, nu a fost intenţia lui Isus Cristos, care, cu multă generozitate, a oferit 
această putere urmaşilor Săi. Rămâne însă să fie stabilit, cine sunt cu adevărat urmaşii 
Săi. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care trebuie definită exact adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu, pentru că numai în ea se regăsesc urmaşii lui Isus Cristos.   

Coerciţia, adică pedepsirea Creştinilor pentru păcate sau alte abateri de la 
regulile Bisericilor instituţionale este un alt element de bază al instituţionalizării. 
Anatemizarea, declararea ca eretic, excluderea din adunările creştine sunt simbolul 
puterii şi autorităţii acestor instituţii. Isus a cerut ca oamenii să nu se judece unii pe alţii. 
Apostolul Pavel, ca orice ucenic care se respectă, a nuanţat mult această cerinţă. Mulţi 
interpretează interdicţia de a judeca, dată de Isus, ca pe o posibilitate practică de a 
judeca însă în anumite condiţii, stabilite de Apostolul Pavel. După părerea mea, a nu 
judeca este o interdicţie absolută, atunci când este vorba de delicte de conştiinţă. În fapt, 
orice judecată între Creştini este interzisă şi chiar Pavel a recomandat să nu fie judecat 
nimic, înainte de vreme.  

„De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va venii Domnul, care 
va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. 
Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.” [(1 Corinteni 4: 5); ref. 177 în Biblia 
Ortodoxă] 

Tot Pavel ne spune: 
„Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, 

sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi 
vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? [(1 Corinteni 6: 2-3); 
ref. 178 în Biblia Ortodoxă] 

Care îngeri vor fi judecaţi de noi? Satana şi îngerii lui au fost deja judecaţi la 
crucea Golgotei, după cum ne-a spus Isus. (Ioan 16: 11) Putea să fie judecat Satana la 
cruce şi îngerii lui să nu fie judecaţi? Acest lucru mi se pare puţin probabil. Pe de altă 
parte, îngerii care au rămas cu Dumnezeu nu vor fi judecaţi de nimeni, nici chiar de 
Dumnezeu, pentru că ei au rămas într-o bună relaţie personală cu El. A fost cuprins 
Pavel de un elan retoric, când a dictat aceste texte şi a scăpat din vedere ceea ce a spus 
Isus despre îngerii căzuţi, care au şi fost judecaţi, la cruce? Acest lucru este cât se poate 
de probabil. 

De asemenea, Pavel a mai dictat şi următorul mesaj: 
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„Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi 
zice „frate,” totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau 
defăimător, sau beţiv, sau răpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În 
adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei 
dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul 
vostru pe răul acela.” [(1 Corinteni 5: 11-13); ref. 179 în Biblia Ortodoxă] 

Este de datoria noastră să judecăm sau nu trebuie să judecăm nimic, înainte de 
vreme, adică până va veni Domnul? Textul din 1 Corinteni 4, cu verset 5, intră în 
coliziune cu textele din 1 Corinteni 6, versetele, 2 şi 3 şi cu textul din 1 Corinteni 5, 
versetele 11 la 13. Căţi preoţi sau pastori, din mâna cărora luăm împărtăşania (cina) sunt 
hrăpăreţi, adică lacomi, sau beţivi? Dar în orice caz, în această situaţie, N.T. ne lasă 
puţin perplecşi; este interzis să ne judecăm aproapele sau este aceasta una din obligaţiile 
noastre de Creştini? Pentru a afla răspunsul la această întrebare trebuie să ne întoarcem 
la învăţătura lui Isus. El ne-a învăţat să nu judecăm, punct. Toate abaterile şi toate 
devierile în învăţătura Creştinismului se datorează faptului că Bisericle corporatiste s-au 
depărtat de la învăţătura fondatorului acestuia, adică Cristos şi s-au pierdut într-o 
diversitatea de direcţii în care învăţătura Mântuitorului a fost dezvoltată. Două sunt 
direcţiile principale şi anume una este dată de Iacov şi cealaltă de Pavel. Petru a mers pe 
o direcţie, oarecum între cele două, menţionate. În ceea ce îl priveşte pe Ioan, în 
evanghelia sa şi în epistolele sale, acesta a fost, după părerea mea, cel mai aproape de 
înţelegerea învăţăturii lui Isus, aşa cum El a intenţionat-o.  

Pavel are o foarte bună înţelegere a învăţăturii Mântuitorului, dar pe alocuri se 
vede la el o subliniere a rolului său personal în cadrul mişcării creştine şi mai ales o 
formă de autoritarism, care provenea din convingerea că o persoană, care a fost aleasă 
de Dumnezeu, cum a fost şi el, nu poate greşi. Pe de altă parte, el a fost acela care a 
încercat să adapteze primele adunări creştine la realităţile lumii, în care acestea existau 
şi acest lucru nu era tocmai uşor. Mulţi contestau autoritatea lui Pavel, motivat sau nu şi 
el s-a simţit obligat să îşi apere poziţiile, câte odată, poate, cu prea mult elan sau zel. De 
asemenea, Pavel are un stil specific, prin care explică anumite teze prin sublinierea 
anumitor aspecte în dauna altora, deci nu face demonstraţii perfect echilibrate. În acelaşi 
timp, toate scrierile lui trebuie studiate atent în legătură cu contextul în care au fost 
scrise şi nu înţelese într-un mod simplist sau literal. Cu toate acestea, scrierile 
apostolului Pavel trebuiesc privite fără rezerve, atunci când acestea fac referire la natura 
divină din om şi acesta este un aspect esenţial al Creştinismului. La acest capitol, 
Dumnezeu i-a dat lui Pavel o foarte bună înţelegere, cu care sunt complet de acord şi o 
susţin.  

Mulţi se vor întreba, pe ce bază critic eu scrierile apostolului Pavel, cine sunt 
eu să îmi permit acest lucru? Acest tip de întrebare este simptomatic pentru logica 
Bisericilor instituţionale, care au încercat şi încearcă să îngroape orice analiză obiectivă 
a scrierilor N.T., de teama ca un astfel de demers, să nu se soldeze cu o pierdere a 
posesiei pe care ele şi-au asumat-o asupra unei anumite interpretări a textelor Bibliei. 
Cu toate acestea, există un precedent şi anume atunci când Pavel l-a corectat pe Petru. 
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Apostol nu înseamnă Dumnezeu, ci trimisul lui Dumnezeu şi El oferă, prin toţi trimişii 
Lui, o lumină sporită asupra învăţăturii lui Cristos, în acord cu neliniştile celor care 
trăiesc în lumea de astăzi.  

Toţi membrii Bisericii celor născuţi din Spirit sunt egali între ei şi toţi 
apostolii, învăţătorii sau prorocii, sunt egali între ei şi aduc un mesaj valabil, în primul 
rând pentru vremurile şi persoanele cărora se adresează. Creştinismul nu este un 
fenomen mort, închis în dogme, doctrine sau epistole, el se mişcă, evoluează şi 
înţelegerea lui trebuie de asemenea să ţină pasul cu aceste evoluţii. Apostolul Pavel nu 
poate fi egalat, în ceea ce priveşte activitatea şi contribuţia sa la răspândirea 
Creştinismului, dar în ceea ce priveşte învăţătura pe care a dat-o adunărilor creştine, din 
vremea sa, aceasta trebuie înţeleasă şi în contextul istoric respectiv. Aşa cum spunea 
profetul Daniel, în vrmurile din urmă cunoştinţa va creşte. De ce îl credem pe Pavel, dar 
nu îl credem pe Daniel? Eu îi cred pe amîndoi şi mai cred, în baza luminii pe care am 
primit-o de la Dumnezeu, că este momentul unei reevaluări serioase a învăţăturii 
creştine şi de aceea îi invit pe cititorii acestei lucrări, să analizeze şi să filtreze atent 
argumentaţia prezentată de ea. Cât despre mine personal, nu mă interesează decât 
înaintarea planului de mântuire a lui Dumnezeu şi pentru aceasta sunt dispus să fac faţă 
celor mai aspre critici, dacă ele sunt bine motivate. În orice caz, nu m-aş fi apucat de o 
asemenea muncă niciodată, dacă nu m-ar fi chemat Dumnezeu la ea şi pentru că vine de 
la El, consider, în ceea ce mă priveşte, că nu putea fi refuzată. Dacă mai continui în 
modul acesta, am să fac exact ceea ce făcea şi apostolul Pavel, adică o să fac un exces 
de personalizare a mesajului lui Dumnezeu şi pentru aceasta am să fiu criticat pe drept. 
Dacă acest mesaj va trezi, aşa cum mă aştept, o vie dezbatere, sper ca ceea ce va rezulta, 
să fie o punere în discuţie temeinică a argumentelor prezentate.       

 A judeca convingerile spirituale ale unei persoane şi a aplica pedepse pentru 
că acestea nu corespund cu ale noastre, este împotriva Bibliei. Credincioşii Ortodocşi 
care îi judecă pe cei Penticostali, sau credincioşii Penticostali care îi condamnă pe cei 
Romano-Catolici sau pe cei Ortodocşi pentru convingerile lor, dovedesc, prin aceasta, 
că nu au înţeles spiritul Creştinismului. Am luat un exemplu dintre multele posibile. 
Trebuie să înţelegem bine, nici unii nici ceilalţi nu au mai multă dreptate în probleme de 
doctrină. Afirm acest lucru, deoarece nu există un punct de referinţă obiectiv, static şi 
unanim acceptat, în funcţie de care să fie judecate lucrurile şi toate părerile diferite au la 
bază credinţa, nu rigoarea ştiinţifică. Biblia este un punct solid de referinţă, dar ea nu 
conţine doar o singură interpretare a credinţei, ci în ea se găsesc elemente pentru mai 
mult posibile interpretări. Dovada este chiar existenţa acestor interpretări. A transforma 
părerile legate de credinţa religioasă, adică opiniile proprii, în reguli obigatorii, pentru 
toată lumea, este pur şi simplu un abuz, dar este o normă foarte răspândită pentru 
corporaţiile bisericeşti. 

A judeca păcatele oamenilor este o absurditate, întrucât nu ne-a numit nimeni 
judecători şi a lega sau dezlega păcatele, nu înseamnă a judeca oamenii pentru ele şi a 
îi condamna. „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” (Matei 7: 1) „De asemenea, Isus a 
spus: „Celorce le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celorce le veţi ţinea vor fi ţinute.” 
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(Ioan 20: 22-23)  Aceste cuvinte pronunţate de Isus Cristos nu pot reprezenta o 
contrazicere. A lega păcatele săvârşite de oameni, nu poate să însemne a judeca pe 
păcătoşi pentru ele, căci Isus Cristos a interzis astfel de judecăţi. Ce înseamnă a lega 
păcatele? Înainte de a lega păcatele, nu trebuiesc acestea judecate şi nu implică legarea 
păcatelor în mod necesar şi judecata pe care Isus a interzis-o? Cum se îmbină cele două 
principii? Se pot lega păcatele „orbeşte,” adică fără să fie judecate faptele şi persoanele 
respective? Înainte de a pronunţa o hotărăre de legare a păcatelor, nu trebuie ca 
persoana care săvărşeşte acest act, să se informeze detaliat asupra circumstanţelor în 
care s-au săvărşit ele şi asupra persoanelor care le-au săvărşit? Nu trebuie, de asemenea, 
să asculte şi cuvintele de apărare, negarea sau mărturisirea celui în cauză? Nu este 
aceasta o judecată? După părerea mea, a lega păcatele, adică a lua o hotărăre de refuz a 
iertării, pentru un anumit păcătos, în condiţiile în care, aşa cum a spus Isus, această 
hotărăre are efecte veşnice, adică rămâne valabilă şi în faţa lui Dumnezeu, este un act 
dramatic, care condamnă o anumită persoană la moarte veşnică. Întrucât soarta veşnică 
a oamenilor o poate hotărî numai Cristos, nimeni altcineva nu poate face o astfel de 
condamnare decât El personal.  

Pentru abateri grave şi vizibile de la morală, instituţiile bisericeşti îi exclud pe 
credincioşii care au săvârşit respectivele fapte, din rândurile lor. Dar oamenii respectivi, 
în asemenea momente, au nevoie mai mult decât oricine de suportul celor din jurul lor. 
Judecata ar trebui să o facă Dumnezeu, în toate cazurile, ceilalţi semeni ai lor pot doar 
să îi compătimească şi să îi ajute să se redreseze (Galateni 6: 1) Să nu uităm că 
Dumnezeu beneficiază de o preştiinţă, în baza căreia este în măsură să cunoască dacă 
cei care stau în picioare în momentul de faţă, vor sta până la sfârşit sau dacă cei care 
astăzi sunt căzuţi se vor ridica şi vor ajunge la destinaţie. 

Bisericile instituţionale şi atitudinea lor morală în istorie 
Atunci când au fost arşi oameni de vii, în numele lui Isus Cristos, de către 

Inchiziţie, de exemplu Giordano Bruno, decizia a fost luată de instituţia bisericească şi 
nu de Biserica celor născuţi din Dumnezeu. Persecuţia Evreilor sau vânătoarea de 
vrăjitoare, nenumăratele crime săvârşite în numele credinţei creştine nu au nici un fel de 
amprentă spirituală, sunt săvârşite de o instituţie bisericească, ce îşi proteja propriile 
interese, sau care le promova atunci când considera că ele pot fi realizate pe această 
cale. Templierii au fost ucişi prin ordinul regelui Franţei, Filip al VI le-a, folosindu-se 
de complicitatea Papei Clement al V le-a, după ce au fost arestaţi în data de 13 
octombrie 1307, deoarece deţineau averi uriaşe, care erau atrăgătore pentru rege. Filip al 
VI le-a însuşi era foarte îndatorat Ordinului, datorită a trei împrumuturi pe care le-a 
făcut de la Ordin şi nu le-a mai restituit. Papa a făcut jocul regelui, aşa cum îi dicta 
propriile interese şi, în 1311, a suspendat Ordinul, această suspendare rămânând 
valabilă până în zilele noastre. Între timp, mii de persoane au fost torturate şi ucise şi 
toate acestea s-au întâmplat în numele „purităţii” credinţei creştine, care însă a fost 
murdărită, tocmai din cauza unor astfel de acţiuni barbare. Să nu uităm că oaia blândă, 
care ne îndeamnă astăzi la pocăinţă, a fost în trecut o fiară. Nu este vorba desigur de 
credinţa creştină, în esenţa ei, de mesajul curat şi înălţător transmis de Isus Cristos, ci 
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este vorba de „călcâiul de fier” care a strivit „grumazurile” celor care au crezut sincer în 
lumină, în numele doctrinelor unor Biserici instituţionale.   

Tăcerea vinovată a unor instituţii bisericeşti în faţa masacrelor fascismului sau 
abuzurilor comunismului, sau chiar colaborarea cu aceste forţe, nu reflectă, în mod 
necesar, spiritualitatea creştină. Constatarea mea este că una dintre cauzele pentru care 
toate aceste abuzuri s-au produs, o reprezintă o citire „ad literam” a Bibliei. Litera 
omoară pe când Spiritul dă viaţă. Creştinii erau arşi pe rug în baza textului care spune 
că anumiţi oameni vor fi mântuiţi, ca prin foc. (1 Corinteni 3: 14-15) Apostolul Pavel 
nu s-a referit la a da foc oamenilor la propriu, ci la o stare de spirit, generată de 
eventuale mustrări de conştiinţă, prin care unii trec atunci când greşesc neintenţionat, în 
activităţile lor cu caracter spiritual şi când realizează aceste greşeli.  

Liderii Bisericilor instituţionale nu au competenţe speciale, atribuite de N.T. 
Reprezentanţii instituţiilor religioase creştine şi-au asumat, de asemenea, 

administrarea simbolurilor Creştinismului. Botezul şi Cina sunt acte de cult care îşi au 
originea în învăţătura lui Isus Cristos şi acestea au fost preluate de Biserică şi 
instituţionalizate şi au devenit o componentă importantă a practicilor acesteia. Cu toate 
acestea, Isus nu a stabilit în nici un fel o normă, asupra celor care sunt îndreptăţiţi să 
îndeplinească aceste ritualuri şi El însuşi nu a botezat pe nimeni şi nici nu a pus nici o 
limitare în ceea ce priveşte persoanele care să administreze aceste ritualuri. În instituţia 
Romano-catolică a Bisericii Spirituale Unice sunt şapte sacramente, iar în instituţia 
Ortodoxă a Bisericii celor înscrişi în Ceruri, aceste ritualuri sunt numite taine. Nu este 
clar de ce sunt taine, de vreme ce Isus Cristos le-a făcut publice şi le-a explicat 
semnificaţia. În toate celelalte instituţii bisericeşti se practică mai multe sau mai puţine 
din aceste ritualuri, dar oricare dintre ele se poate îndeplini fără nici o reţinere, de către 
oricare Creştin renăscut spiritual, având sau nu, vreo funcţie recunoscută în mod oficial. 
Oricare Creştin născut din nou este un preot şi în această calitate, de preot, poate 
administra orice act simbolic sau ritualic creştin, cum ar fi: Botezul în apă, Cina, 
Căsătoriile, Ceremonialul de înmormântare etc. Nimeni altcineva, în afară de 
Dumnezeu, nu poate îndeplini Botezul cu Duh Sfânt, deoarece El oferă acest dar numai 
acelora care sunt pregătiţi să îl primească şi numai El este în măsură să aprecieze gradul 
fiecăruia de pregătire. Duhul Sfânt nu locuieşte decât în temple umane curăţite. (1 
Corinteni 6: 19-20) De unde ştim care sunt Creştinii născuţi din nou? Isus Cristos ne-a 
învăţat că după roadele lor îi vom cunoaşte. (Matei 7: 15-20) 

Nu există nici o precizare în N.T., în care să se arate că apostolii sau prorocii sau 
învăţătorii sau ceilalţi membrii ai Bisericii, enumeraţi de apostolul Pavel, ar avea o 
competenţă specială pentru exercitarea actelor de cult creştine. Dacă nu a făcut nici o 
deosebire şi cineva trebuie să îndeplinească aceste acte, se înţelege că toţi cei enumeraţi 
sunt competenţi în mod egal, să le înfăptuiască. Întrebarea mea este: De ce preoţii, 
aparţinând de instituţia bisericească Ortodoxă sau de cea Romano-catolică, sau pastorii 
din instituţiile Protestante şi Neoprotestante au dreptul să îndeplinească actele de cult şi 
preoţii desemnaţi de N.T. nu au acest drept? Răspunsul cel mai direct este că monopolul 
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asupra administrării actelor de cult este un mod ideal de a păstra puterea şi influenţa 
instituţiilor bisericeşti asupra mari mase de credincioşi. 

Care ar trebui să fie scopurile Bisericilor instituţionale? 
În mod normal, instituţiile bisericeşti ar trebui să urmărească un singur  scop şi 

anume mântuirea indivizilor, cu care sunt în contact şi într-un cadru mai general, 
salvarea tuturor oamenilor. Aceasta este singura justificare a existenţei lor. Mântuirea, 
fiind o vocaţie exclusiv pentru indivizi, instituţiile bisericeşti, ca atare, nu reprezintă 
nimic şi nu au nicio valoare, decât în măsura în care răspund nevoilor spirituale 
concrete ale fiecărui individ. Ele, în sine, nu trebuie să fie obiect de reverenţă sau 
adoraţie, sub umbrela de „sfânta biserică” şi din aceleaşi considerente, nici 
reprezentanţii lor. Aceşti reprezentanţi sunt fraţii şi surorile noastre în Cristos, dacă ei 
sunt cu adevărat în Cristos, şi dacă nu sunt în Cristos, ei sunt doar concetăţenii noştri şi 
nimic mai mult. Instituţiile sunt doar instrumente la îndemâna credincioşilor şi 
nicidecum scopuri în sine. Individul uman este mai important decât orice instituţie 
bisericească, fiindcă acesta este chemat să se transforme după chipul lui Isus Cristos. 
Instituţiile, ca atare, nu se vor transforma niciodată după chipul lui Cristos şi nu vor 
ajunge la înălţimea plinătăţii staturii Sale, deoarece ele nu sunt oameni şi nici Isus nu a 
fost o instituţie sau organizaţie religioasă, ci a fost un om ca fiecare din noi. În multe 
cazuri, cei care conduc astfel de organizaţii religioase creştine, sunt cei mai versaţi în a 
prelua puterea şi nu în mod necesar, cei mai dotaţi spiritual. Scrupulele pe care un om 
cu adevărat credincios le poate avea, nu stau în calea celor care doresc să fie puternici în 
această lume. 

Este adevărat, credinţa creştină vine prin auzire şi unul din locurile unde se poate 
asculta despre Dumnezeu este şi în incinta clădirilor deţinute de instituţiile bisericeşti, 
dar nu numai. Creştinii născuţi din Dumnezeu, chiar dacă nu aparţin de nici o Biserică 
instituţională, sunt o sursă de informaţii despre El. Credinţa nu vine numai prin auzire, 
venea mai mult în felul acesta cu sute de ani în urmă, atunci când mulţi oameni erau 
analfabeţi şi când Pavel a folosit această formulă; în ziua de astăzi, credinţa vine mai 
mult prin citire. Ascultarea nu este suficientă dacă nu este urmată de practicare, iar 
practicarea nu se poate face decât prin schimbarea naturii umane. 

„C ăci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere 
– Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimeţând, din pricina păcatului, 
pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să 
fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după 
îndemnurile Duhului.” [(Romani 8: 3-4); ref. 180 în Biblia Ortodoxă] 

„Astfel credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.” 
[(Romani 10: 17); ref. 181 în Biblia Ortodoxă] 

„Fi ţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci 
dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi 
priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită cum era.” 
[(Iacov 1: 22-24); ref. 182 în Biblia Ortodoxă] 



 229 

Bisericile corporatiste nu trebuie să încerce să îşi atragă şi să îşi păstreze membrii, 
ele ar trebui doar să spună adevărul. Există un singur adevăr şi multe interpretări ale 
acestuia. Există multe doctrine, dar cea mai importantă dintre ele este cuprinsă în foarte 
multe din textele N.T., care explică clar că practicarea credinţei creştine se poate face 
numai cu condiţia schimbării naturii umane şi acest lucru se poate realiza numai prin 
naşterea din Dumnezeu. Acesta este „firul roşu” al învăţăturii N.T., este miezul, este 
conţinutul care îmbracă diferite forme, dar care este vizibil în fiecare dintre ele. Pavel, 
Petru, Iacov sau Ioan erau convinşi asupra nevoii de a avea o relaţie personală cu 
Dumnezeu şi de a fi condus de Duhul Sfânt. Fiecare din ei a subliniat nevoia de a ne 
lăsa cuprinşi, inundaţi, de dragostea de natură divină. 

 Oare nu se foloseşte Dumnezeu de mediile instituţionale religioase şi nu face El 
mai departe, în mod direct, ceea ce acestea nu reuşesc să împlinească, în ceea ce 
priveşte mântuirea celor aleşi? Dumnezeu însuşi poate folosi Bisericile confesionale 
doar pentru a face pentru credincioşi o introducere a elementelor de bază ale 
Creştinismului, mai departe conducând El însuşi, în mod direct, pe cei care sunt ai Săi 
pe drumul perfecţionării şi renaşterii spirituale. Fără îndoială că Dumnezeu dispune de o 
gamă foarte largă de mijloace, prin care îşi atinge ţelurile Sale, dar adevărata Sa 
Biserică este doar una şi cei care nu intră în ea, o fac şi din lipsa cunoaşterii exacte a 
principiilor Creştinismului. În zelul lor fierbinte pentru credinţa creştină, îndreptat într-o 
direcţie greşită, mulţi credincioşi intră pe poarta cea largă, pe care le-o indică Bisericile 
instituţionale şi puţini sunt aceia care găsesc poarta îngustă a adevărului. 

“Intra ţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce 
la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea 
care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.”  [(Matei 7: 13-14); ref. 183 în Biblia 
Ortodoxă] 

Se întrezăreşte parcă, în atmosfera din interiorul instituţiilor bisericeşti, prezenţa 
acelei tensiuni subtile între ceea ce îi învaţă Dumnezeu, în mod direct, pe credincioşi şi 
ceea ce sunt aceştia învăţaţi de către corporaţiile bisericeşti. Dacă unii vor rămâne pe 
calea pierzării până la sfârşit, este din cauză că nu au avut pregătirea spirituală, 
personală, pentru a discerne lucrurile. Zelul pentru învăţătura şi tradiţiile Bisericilor 
corporatiste nu echivalează cu liniştea şi siguranţa pe care o poate da numai construcţia 
care este aşezată pe stânca vie, care este Cristos. (Matei 7: 24) Credincioşii născuţi din 
Dumnezeu sunt doar partea văzută a unui izvor de înţelepciune, care trăieşte în minţile 
lor. Cunoaşterea, la fel ca şi dragostea, trebuie să abunde. Cunoaşterea doctrinelor este 
necesară pentru a ne putea exersa mintea în a formula, din punct de vedere raţional, 
părerile pe care le avem despre ceea ce este Dumnezeu. Acest tip de cunoaştere, dacă 
precede experienţa spirituală directă, personală, adică cunoaşterea de tip transcedental 
sau mistic, ne poate crea nenumărate dileme. Cunoaşterea spirituală este un contact 
direct, în care fiinţa umană vibrează şi se înfioară, fără frică, la atingerea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ne atinge sufletele şi în acel moment există un răspuns direct, înălţător, din 
adâncul fiinţei umane, care reacţionează la contactul cu Duhul Sfânt, o bucurie şi o 
speranţă care trece dincolo de întunecimea mormântului. În faza următoare, mintea 
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pune întrebări legate de Persoana lui Dumnezeu şi începe procesul de cunoaştere, în 
care citirea N.T. este esenţială. Citirea Bibliei trezeşte, la rândul ei, noi dileme ale căror 
posibil răspuns ar trebui să se afle în interpretările date de doctrine.  

 Instituţiile bisericeşti pot juca un rol pozitiv, la fel ca şi unul negativ. În ceea ce 
priveşte rolul pozitiv, ele reprezintă o oportunitate pentru răspândirea mesajului lui 
Dumnezeu. Este un rol extrem de important; nu li se poate trece cu vederea anumite ne 
realizări spirituale, dacă reuşesc să îndeplinească acest rol? Nu este vorba despre a 
judeca sau condamna corporaţiile bisericeşti, ci despre a prezenta o situaţie de fapt. 
Ceea ce am afirmat în legătură cu Biserica Spirituală Unică şi Bisericile corporatiste,  
este de altă natură. Am avansat ideea că Biserica celor născuţi din Dumnezeu este o 
realitate spirituală, fără pată şi fără zbârcitură şi aflată într-o unitate perfectă. (Efeseni 5: 
27; Ioan 17: 21) Aceasta este adevărata Biserică a lui Dumnezeu.  

Pe de altă parte, toţi cei care aspiră să facă parte din ea, nu trebuie priviţi cu 
suspiciune, ci încurajaţi să se apropie de Dumnezeu, pentru a putea parcurge procesul 
naşterii din nou. Dacă o persoană care doreşte să îl cunoască pe Dumnezeu, devine 
membru doar al instituţiei bisericeşti respective şi nu parcurge procesul de naştere din 
nou, primul pas nu este de ajuns, pentru mântuire. Instituţiile bisericeşti sunt o 
anticameră, înainte de a intra, să spunem, în biroul principal. Dacă se opreşte în 
anticameră, venirea în audienţă nu îşi atinge scopul. De cele mai multe ori se trece şi 
prin anticameră, dar nu acesta este scopul principal. Am spus-o de la început, că nu 
avansez ideea desfiinţării instituţiilor bisericeşti, ele au un rol de jucat, dar în acelaşi 
timp, trebuie spus că finalitatea întregului parcurs creştin se găseşte în Biserica celor 
născuţi din Spirit. 

Nocivitatea Bisericilor corporatiste constă în acea, că ele se prezintă ca fiind 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu, ţinând oamenii în anticameră şi împiedicându-i 
astfel să ajungă la destinaţie. Este vorba despre o amăgire, o iluzie care ia locul 
realităţii. Este ca şi cum secretara, care stă în anticameră, se prezintă pe sine ca fiind, să 
presupunem, directorul din biroul principal. În aceasta constă dificultatea privitoare la 
instituţiile bisericeşti, tendinţa de a uzurpa locul lui Dumnezeu şi a se prezenta, pe ele 
însele, ca reprezentanţi ai lui Dumnezeu pe pământ. Conducătorul uneia dintre ele chiar 
se prezintă ca locţiitor ai lui Dumnezeu pe pământ: “Vicarius Filii Dei.” Coroana papală 
este formată din 3 coroane suprapuse, împodobită cu diamante în amintirea a 3 regi 
arieni, doborâţi, în luptele avute cu ei: regele Herulilor, al Ostrogoţilor şi cel al 
Vandalilor 508-538 e.n. Pe coroana papală scrie: „Vicarius Filii Dei” care, în traducere, 
înseamnă „Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu.” Această caracteristică, nu se aplică însă 
numai Bisericii instituţionale Romano-catolice, ci tuturor instituţiilor Bisericeşti, 
deoarece principiul este acelaşi şi anume exercitarea unei autorităţi, care nu le aparţine, 
în numele lui Dumnezeu. Prin interpretările obligatorii, pe care le dau Bibliei, prin 
aceea că se prezintă pe ele ca un scop în sine, ca un învăţător divin, singurul în măsură 
să îi conducă pe credincioşi, prin aceea că încearcă să ghideze conştiinţele în locul 
Duhului Sfânt, toate Bisericile instituţionale se reprezintă ca un locţiitor al lui 
Dumnezeu pe pământ.  
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 Orice organizaţie religioasă creştină care exercită autoritatea spirituală asupra 
conştiinţelor umane, în locul şi în numele lui Dumnezeu, îşi atribuie o funcţie care nu îi 
aparţine, deoarece Capul Bisericii este Isus Cristos şi numai el este în măsură să 
conducă Biserica Sa. Orice mediere, orice mijlocire care se interpune între credinciosul 
individual şi Cristos şi împiedică, sau deturnează, în modul acesta, contactul direct şi ne 
mijlocit între om şi Dumnezeu este un element al religiei instituţionale este o 
caracteristică a corporaţiilor bisericeşti care se folosesc de numele lui Dumnezeu, pentru 
a dobândii o putere şi influenţă proprie.   

Instituţiile bisericeşti sunt utile, atâta vreme cât îndeplinesc misiunea la care au 
fost chemate şi anume să îi îndrepte pe oameni direct la Isus Cristos. Ele nu au dreptul 
nici să judece, sau să condamne, nici să excomunice sau să excludă persoanele de la 
mântuire. Ele nu sunt Biserica lui Dumnezeu, ci doar un centru de pregătire, asistenţă şi 
consiliere, pentru adevărata Biserică a lui Dumnezeu, adică pentru Biserica Spirituală 
Unică. Atâta timp cât instituţiile bisericeşti îşi asumă această funcţie şi nu şi-o depăşesc, 
ele sunt utile şi chiar necesare. Ele nu sunt decât o etapă intermediară, etapa finală fiind 
apartenenţa la Biserica celor înscrişi în Ceruri, adică la colectivul celor salvaţi. Dacă, 
însă, etapa intermediară se reprezintă în mod greşit, adică Bisericile confesionale se 
prezintă ca fiind adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi, în realitate, lucrul acesta se 
produce în mod curent, oamenii sunt minţiţi, pentru a nu fi scăpaţi de sub controlul 
organizaţiei şi opriţi să ajungă în mod personal la Dumnezeu. Mântuirea este personală 
şi fiecare trebuie să parcurgă traseul “căii înguste” care trece, de multe ori, pe la 
Bisericile corporatiste dar staţia finală este Biserica celor născuţi din Dumnezeu. Cei 
care vor coborî din vehicule cu o staţie mai devreme, nu vor ajunge la destinaţie. 

Orice Biserică instituţională care se prezintă pe sine, ca fiind adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu, comite o fraudă, înşeală pe cei cărora li se adresează şi îşi arogă, în mod 
ne justificat, atribute care nu îi aparţin. Instituţiile bisericeşti sunt deci utile, dacă se 
declară ceea ce sunt în realitate, dacă îşi recunosc limitele şi îşi îndeplinesc funcţiile în 
aceste limite. Ele pot vorbi oamenilor de Dumnezeu, îndeplini ritualuri cultice şi mai 
presus de orice, funcţia lor este aceea de a le explica oamenilor că spiritualitatea creştină 
presupune, în mod obligatoriu, o relaţie personală între om şi Dumnezeu. Cum este 
posibil să existe totuşi Biserica celor născuţi din Dumnezeu, dacă Bisericile 
instituţionale nu şi-au îndeplinit niciodată funcţiile? Aici, răspunsul pe care îl dă Biblia 
este foarte clar. Mesajul salvării personale vine direct de la Dumnezeu, este transmis de 
credincioşii care aparţin de Biserica celor născuţi din nou întregii lumi şi de asemenea, 
este preluat şi de către instituţiile bisericeşti. Prin urmare, Bisericile corporatiste depind 
de Biserica celor născuţi din Dumnezeu şi nu invers.  

Clădirile sunt necesare, nu pentru funcţionarea Bisericii celor născuţi din Spirit, 
deoarece clădirile sale sunt chiar oamenii, dar ele sunt folositoare ca centre de pregătire, 
asistenţă şi consultanţă pentru Biserica celor născuţi din Dumnezeu. Este adevărat că 
înainte de a se construi biserici, adunările creştine se ţineau în casele particulare 
(Coloseni 4: 15) Clădirile publice pot fi folosite ca centre de pregătire, asistenţă şi 
consultanţă pentru Biserica celor născuţi din nou, dar ele nu sunt locaşuri sfinte unde se 
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întâlneşte Dumnezeu cu oamenii, aşa cum era Templu în V.T. Noi înşine, fiecare dintre 
noi suntem o clădire a Bisericii celor născuţi din Dumnezeu, iar clădirile publice, sau 
casele particulare, sunt doar centre de pregătire, asistenţă şi consultanţă, pentru aceasta. 

Toţi cei care sunt scrişi în cartea vieţii, încă de la întemeierea lumii sunt în grija 
personală a lui Isus şi conduşi către mântuire de El personal. În cazul în care Bisericile 
corporatiste, totuşi, nu îşi îndeplinesc funcţiile, Cristos lucrează direct cu persoanele în 
cauză şi declanşează procesul naşterii din nou. Instituţiile bisericeşti, însă, rămân 
responsabile chiar şi în acest caz, pentru prezentarea corectă a unor adevăruri generale 
ale Creştinismului. După ce faza aceasta este parcursă, s-ar putea numi catehizare, apare 
o luptă deosebit de subtilă pentru conştiinţele oamenilor. Instituţiile vor încerca să îi 
transforme pe credincioşi în fideli discipoli ai lor, iar Cristos îi va aduce în Biserica 
celor născuţi din Spirit, pe aceia care sunt scrişi în cartea vieţii încă de la întemeierea 
lumii. Există Creştini care nu sunt înscrişi în cartea vieţii? Biblia ne spune că mulţi sunt 
chemaţi şi puţini sunt aleşi. Alegerea nu se face în baza unor merite personale, ci a unei 
disponibilităţi proprii fiecărui individ şi în baza meritelor lui Cristos. Poate cineva să fie 
un om cucernic, care merge constant la “Biserică,” ţine posturi, face binefaceri şi totuşi 
să nu fie mântuit? Toate aceste fapte nu înlocuiesc naşterea din Duh şi să ne amintim că 
nimeni nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu se naşte din nou, adică din apă 
şi Duh Sfânt. (Ioan 3: 3) 

Două drumuri care se vor despărţi 
Scopul acestei lucrări este de a curăţa şi separa lucrurile, astfel încât adevărata 

imagine a lui Dumnezeu să apară clară precum şi înţelesul a ceea ce înseamnă Biserica 
Lui neîntinată. Am fost tentat să vorbesc, iniţial, doar despre latura spirituală şi despre 
cea instituţională, ca despre două dimensiuni ale aceleaşi Biserici, dar acest lucru nu ar 
fi explicat pe deplin configuraţia reală a celor două entităţi şi nici conflictul latent 
existent între ele, care va duce, în final, conform cărţii Apocalipsa lui Ioan, la 
despărţirea lor. În acest caz nu aş fi folosit aceiaşi termeni pe care îi foloseşte Biblia şi 
cred că nu aş fi respectat voia lui Dumnezeu. Cele două organisme au un început diferit, 
Biserica Spirituală Unică, odată cu evenimentul Cincizecimii şi Bisericile instituţionale, 
începând cu anul 313 e.n. şi continuând cu Sinodul de la Nicea, în anul 325 e.n. şi cu 
alte etape din dezvoltarea lor. Ele au şi un sfârşit diferit. După înălţarea lui Isus Cristos 
la ceruri şi până în anul 313 e.n., avem o perioadă de tranziţie, în care Biserica ce avea 
un puternic caracter spiritual, a acumulat treptat elemente de organizare umană, de tip 
corporatist, şi aceasta prin aducerea împreună a unor oameni care urmăreau aceleaşi 
interese, religoase, politice şi economice. Aceste elemente au contribuit la schimbarea 
caracterului ei odată cu oficializarea şi instituţionalizarea acesteia, în cadrul Imperiului 
Roman. 

La modul general, nu am nimic împotriva ideii de instituţie socială, ca atare, şi 
sunt convins că multe astfel de instituţii, reglementate prin lege, sunt mai mult decât 
necesare pentru buna funcţionare a societăţii. Le recunosc importanţa existenţei lor în 
societate, cu atât mai mult cu cât, în lipsa lor, instaurarea haosului social ar pune într-un 
pericol grav şi pe membrii Bisericii celor născuţi din nou. Personal, cred într-o ordine 
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socială democratică. Sunt însă categoric împotriva confuziei care se face, pe de o parte, 
între instituţia Bisericii şi pe de altă parte între realitatea spirituală a acesteia. Cea din 
urmă este un tărâm al libertăţii şi al unor conştiinţe atinse de puterea lui Dumnezeu.  

Orizontul care se deschide unor minţi spiritualizate, este unul care nu poate fi 
circumscris în limitele înguste ale regulamentelor şi reglementărilor clericale. Este un 
tărâm al libertăţii, nereglementat prin lege, în care spiritualitatea umană poate, ca să mă 
exprim metaforic, zbura cu viteza luminii, fără să fie interceptată de nici un radar şi fără 
să primească amenzi. M-am referit desigur la „radarul” clerical. Nu este nevoie de 
regulamente, care să îngrădească aspiraţia spiritelor umane către libertate şi lumină. Nu 
există limită pentru agape, dragostea spirituală a lui Dumnezeu, ea merge dincolo de 
moarte. Principiul fundamental creştin nu este o regulă, o lege care prin natura ei să 
îngrădească şi să separe, ci este unitatea care, atunci când se produce, degajă multă 
energie spirituală. Unitatea nu înseamnă depersonalizare, reprezintă doar renunţarea la 
egoism. 

Nici o singură Biserică instituţională, considerată în structura sa organizatorică, 
nu va face obiectul salvării promise de Isus Cristos. Salvarea este oferită indivizilor nu 
instituţiilor. Desigur că persoane aparţinând acestora vor fi salvate. Ce va face 
diferenţa? Distanţa dintre adevăr şi minciună, dintre ipocrizie şi sinceritate. Vor fi 
salvaţi şi cei care nu aparţin de nici o instituţie bisericească, deoarece salvarea nu vine 
de la ele ci de la Dumnezeu.  

Multe Biserici instituţionale au pretenţia că sunt organizate după un model divin, 
adică urmează prescripţiile stabilite de Isus Cristos, pentru organizarea lor. De ce afirm 
că sunt organizaţii umane şi nu divino-umane? În ciuda faptului că ele sunt bazate, în 
mod formal, pe învăţăturile lui Isus Cristos şi multe din funcţiile din ierarhia lor sunt 
prezentate ca având originea în Biblie, ele rămân totuşi organizaţii umane din punct de 
vedere organizatoric. Ele au fost înfiinţate sau instituţionalizate de oameni, de exemplu 
Împăratul Constantin pentru Biserica corporatistă Romano-catolică, diverse sinoade sau 
modalităţi de înfiinţare a  multitudinii de confesiuni creştine. Fiecare denominaţiune are 
propria ei istorie şi propriul ei început, dar lucrarea de faţă nu permite, prin extensia ei 
limitată, o prezentare detaliată a acestora. Conducătorii Bisericilor corporatiste nu sunt 
aleşi direct de Dumnezeu, ci sunt nominalizaţi în urma unor alegeri libere. Misiunile 
sunt hotărâte de conducerea acestor corporaţii bisericeşti. Capul acestora este un 
patriarh, un papă, un arhiepiscop, sau un preşedinte de cult.    

 Este adevărat că latura instituţională a Bisericii celor născuţi din nou, adică 
Bisericile instituţionale, există pe seama existenţei Bisericii celor Aleşi şi în numele ei, 
dar nu este legată armonios de aceasta. Este o prelungire administrativă care s-a format 
din considerente oarecum străine vieţii spirituale. Încă din Imperiul Roman, Biserica a 
fost considerată o componentă de bază a societăţii şi din această cauză s-a considerat 
necesar ca ea să fie organizată după modelul altor instituţii ale statului. Aceasta 
presupunea exercitarea puterii şi autorităţii în mod organizat. 

Cine este cel mai mare în Biserica lui Dumnezeu? 
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Atunci când ucenicii au vrut să stabilească care este cel mai mare între ei, Isus le-
a spus că cel mai mare este servitorul celor mai mulţi. Autoritatea de tip uman este o 
autoritate de tip instituţional, în care un individ sau un grup de indivizi comandă sau 
recomandă, cu autoritate, celorlalţi ce trebuie să facă sau să nu facă, în numele puterilor 
şi competenţelor acordate lor, de instituţia în care funcţionează. Există, fără îndoială, în 
acelaşi timp şi o autoritate morală, bazată pe experienţă şi cunoaştere şi ar trebui să 
existe şi o capacitate de recunoaştere a acestor valori, dar ea nu trebuie, în nici un caz 
impusă, deoarece principiul fundamental al vieţii spirituale este libertatea de conştiinţă. 
Numai ceea ce vine de la Dumnezeu cu adresă personală, sau este recunoscut în mod 
personal, ca venind de la El, poate face obiectul unei asumări conştiente, angajate şi 
responsabile. Există şi mesaje colective, care trebuiesc asimilate personal şi care 
trebuiesc recunoscute de fiecare individ în parte. 

Pe de altă parte, esenţial pentru existenţa unei instituţii este ierarhia sa. Bisericile 
instituţionale funcţionează după acelaşi principiu. De exemplu, într-o Adunare Creştină 
Baptistă sau Penticostală există un comitet al instituţiei respective, care ia decizii nu 
numai cu privire la activităţi organizatorice sau financiare, dar şi cu privire la aşa zise 
abateri, pe care anumiţi Creştini, înscrişi în registrele lor de membri, le-au făcut. La 
rândul lor, aceste comitete sunt coordonate de un pastor şi în interiorul lor nu puţine 
sunt luptele intestine.  

„Apoi le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi cel mai mare. Isus le-a 
cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El şi le-a zis: <<Oricine 
primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte 
pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este mai mic între voi toţi, 
acela este măreţ>>.” [(Luca 9: 46-48); ref. 184 în Biblia Ortodoxă] 

„Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: <<Despre ce 
vorbeaţi unul cu altul pe drum? >> Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între 
ei, ca să ştie cine este cel mai mare. Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei 
doisprezece, şi le-a zis: <<Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de 
pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor! >>.”  [(Marcu 9: 33-35); ref. 185 în Biblia Ortodoxă] 

„Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel 
mai mare? Isus le-a zis: <<Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le 
stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, 
să fie cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte ca cel ce slujeşte. Căci care este mai mare; cine 
stă la masă, sau cine slujeşte la masă? Şi Eu totuşi, sunt în mijlocul vostru ca cel ce 
slujeşte la masă>>.”  [(Luca 22: 24-27); ref. 186 în Biblia Ortodoxă]  

„În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: <<Cine este mai 
mare în Împărăţia cerurilor? >> Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, 
şi le-a zis: <<Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi 
face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De acea, 
oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor>>.” 
[(Matei 18: 1-4); ref. 187 în Biblia Ortodoxă] 
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Dacă ar fi după oameni, aceştia ar împărţi încă de aici de pe pământ Împărăţia 
Cerurilor. Ar începe să vândă şi să cumpere locurile din viitor şi ar transforma totul într-
o mare afacere. Mai mult, unii ar fi în stare să dea la o parte pe semenii lor, pentru ca să 
îşi asigure un loc privilegiat în Ceruri. Ar stabili cine să fie şefi şi cine subordonaţi şi 
cine să fie cel mai avantajat. Aşa au încercat să procedeze şi ucenicii lui Isus. 

 „Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fii ei, şi I s-a 
închinat, vrând să-I facă o cerere. El a întrebat-o: <<Ce vrei? >> <<Porunceşte, I-a 
zis ea, ca în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga 
Ta.> > Drept răspuns Isus a zis: <<Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care 
am să-l beau Eu, şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu? >> 
<<Putem>>, i-au zis ei. Şi El le-a răspuns: <<Este adevărat că veţi bea paharul Meu, 
şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la 
stânga Mea, nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a fost 
pregătită de Tatăl Meu. >> Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi. Isus i-
a chemat şi le-a zis:<<Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii 
lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare 
între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie 
rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea 
viaţa ca răscumpărare pentru mulţi>>.”  [(Matei 20: 20-28);  ref. 188 în Biblia Ortodoxă] 

Prinţii Bisericii, patriarhii, mitropoliţii, preoţii, pastorii etc. ar trebui să ştie că a 
conduce oamenii, din punct de vedere spiritual, după modelul socio-uman al instituţiilor 
şi organizaţiilor lumeşti, nu a fost intenţia lui Isus Cristos. Biserica nu a fost gândită ca 
o nouă instituţie, alături de guverne, de parlamente sau alte instituţii, ci trebuie să fie o 
altă realitate, în care cel mai mare este slujitorul tuturor. Isus Cristos este cel mai mare, 
deoarece El a slujit şi continuă să realizeze acest lucru pentru cei mai mulţi. Prin El, 
sunt toţi oamenii salvaţi şi vindecaţi. Exercitarea autorităţii spirituale este principala 
caracteristică a Bisericilor instituţionale, dar prin însuşi acest fapt, aceste instituţii 
bisericeşti încalcă spiritul Creştinismului. Nimeni nu a dat autorizaţie instituţiilor 
bisericeşti să impună doctrinele lor asupra oamenilor, sau să îi strivească pe aceştia sub 
măreţia şi autoritatea lor. Cu cât acestea apar mai mari şi mai impozante, cu atât 
individul pare mai mic şi mai nesemnificativ. Dar este numai o aparenţă; singura 
valoare care contează în faţa lui Dumnezeu este individul, omul cu spiritul şi cu puterea 
lui de a îl înţelege şi a îl iubi pe Dumnezeu. Este, desigur, paradoxal şi nu tocmai uşor 
de înţeles pentru toată lumea, de ce Dumnezeu are nevoie de dragostea noastră, nişte 
fiin ţe fragile şi trecătoare. De ce avem noi nevoie de frumos, de fragilitatea şi 
frumuseţea florilor, sau a naturii, în general? Cred că răspunsurile la cele două întrebări 
sunt legate şi se pot comprima într-unul singur. Dumnezeu este dragoste. 

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare 
să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele 
lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: El, 
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
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deopotrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, 
făcându-se asemenea oamenilor.” [(Filipeni 2: 3-7); ref. 189 în Biblia Ortodoxă] 

„Iubi ţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate 
altuia.”  [(Romani 12: 10); ref. 190 în Biblia Ortodoxă] 

„În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 
Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin 
Duhul.”  [(Efeseni 2: 21-22); ref. 191 în Biblia Ortodoxă] 

Nu se poate indica nici o singură Biserică corporatistă care să fie un Templu sfânt 
în totalitatea sa, dar există Biserica Spirituală Unică, care întruneşte caracteristicile unui 
astfel de Templu. 

Diferenţa între ceea ce se practică în Bisericile confesionale şi învăţătura lui 
Cristos este remarcabilă. De fapt, Creştinismul nu se practică aproape de loc aşa cum l-a 
propovăduit Isus, acesta a fost înlocuit cu un dogmatism, care să servească interesele 
funcţionarilor bisericeşti. Singura apropiere posibilă şi spirituală între Creştini este cea 
pe care o dă slujirea şi care nu are nimic în comun cu autoritatea Bisericilor 
instituţionale, pe care acestea o exercită asupra conştiinţelor credincioşilor. Instituţiile 
bisericeşti nu sunt o imagine a lui Isus Cristos, ci o imagine perfectă a lumii în care 
trăim. Nu se vede aproape nicăieri renunţarea de sine, cedarea întâietăţii, dragostea 
sinceră şi alte valori creştine şi aceasta este atmosfera creată şi menţinută de corporaţiile 
bisericeşti, care au înlocuit unitatea cu ierarhia, dragostea cu autoritatea şi spiritul 
Creştinismului cu litera lui. Există o prăpastie din ce în ce mai mare între Creştinismul 
spiritual şi religia instituţională şi care se adânceşte o dată cu rostogolirea timpului în 
direcţia anticipată a istoriei.  

Istoria Creştinismului ne revelează sensurile adânci, umane şi implicaţiile 
teologice şi sociale ale unei paradoxale încercări, şi anume aceea de a cuprinde spiritul 
uman infinit, în chemarea lui, în cadrul ne generos al unor instituţii religioase, ale căror 
reguli, de multe ori osificate, în orice caz rigide şi stricte, s-au constituit câteodată în 
adevărate închisori ale sufletului. O astfel de încercare nu a reuşit, împotriva 
aparenţelor, şi nu va reuşi să înăbuşe niciodată aspiraţiile umane cele mai înalte.  

Sunt Bisericile instituţionale calea către salvare? 
Biserica corporatistă, de care aparţin, li se pare multora a fi singura cale către 

salvare. Dar nu este decât o gravă eroare, singura cale este Cristos, personal. Modul, 
mai mult sau mai puţin distorsionat, în care prezintă Bisericile instituţionale imaginea 
lui Cristos, icoana lui prezentată maselor, nu echivalează cu prezenţa Lui, vie în minţile 
credincioşilor. Isus trăieşte în noi, sau noi nu trăim pentru El şi din acest motiv nu ne 
cunoaşte (Galateni 2: 20) Fidelitatea faţă de învăţăturile unei Biserici confesionale nu 
înseamnă, în mod necesar, dăruirea faţă de cauza lui Dumnezeu ci doar angajamentul 
faţă de o organizaţie religioasă creştină. Această fidelitate este deosebit de dăunătoare şi 
ne costă viaţa veşnică, dacă ne împiedică să ne ridicăm la înălţimea spirituală pe care 
Dumnezeu o are în vedere pentru fiecare credincios în parte. Bisericile corporatiste ne 
menţin la un nivel spiritual acceptat de ele, care este un fel de medie a nivelului spiritual 
al membrilor ei şi nu încurajează ca acesta să fie depăşit, pentru că altfel s-ar pune în 
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pericol stabilitatea acestora. Nivelul lor spiritual este dat şi de prezenţa multor 
credincioşi ne renăscuţi spiritual. De exemplu, în Biserica instituţională Romano-
catolică, serviciul divin duminica, în unele ţări din Vest, s-a redus la o oră, pentru că 
altfel oamenii s-ar plictisi dacă ar dura mai mult. Până la urmă, nu durata este cea mai 
importantă, ci conţinutul, totuşi câteodată conţinutul depinde şi de durată. Creştinii, în 
mai toate Bisericile instituţionale, sunt hrăniţi cu hrană moale, nu cu bucate tari, pe care 
nu le pot suferi. 

Cu riscul de a mă repeta, aş vrea să precizez încă o dată faptul că instituţiile 
bisericeşti ar trebui să fie asemănătoare cu o şcoală, în care credincioşii ar trebui 
învăţaţi, în principal, cum pot să se identifice pe ei înşişi ca membrii ai Bisericii 
Spirituale Unice şi care sunt semnele după care o persoană face parte din Biserica celor 
Aleşi. O persoană renăscută spiritual va şti apoi singură ce are de făcut, din interiorul 
fiin ţei sale, fără a fi învăţată de altcineva ce să facă. Se pune problema de a îi conduce 
către Dumnezeu, adică către Persoana la care au fost chemaţi, pe toţi aceia care sunt 
scrişi în cartea vieţii, de la întemeierea lumii. Pe lângă ei sunt şi mulţi care vin din 
iniţiativa lor la Dumnezeu, dar dacă Cristos nu îi izgoneşte afară, de ce îi alungă 
instituţiile bisericeşti? Nu sunt aceştia oare, cei care devin discipoli ai Bisericilor 
instituţionale, în loc să devină discipoli ai lui Cristos şi nu au fost trecuţi în cartea vieţii, 
tocmai pentru că Dumnezeu a văzut, în preştiinţa Lui, că aceştia nu se vor deschide 
pentru o relaţie personală cu Isus şi pentru naşterea din nou? Nu cumva Dumnezeu 
mântuieşte oamenii împotriva instituţiilor bisericeşti şi nu datorită lor, folosindu-se doar 
atât cât se poate de ele? Îl las pe cititor să dea răspunsul. În orice caz, credincioşii 
renăscuţi spiritual mai pot face greşeli involuntare, dar în principiu, ei se vor strădui să 
trăiască la fel ca şi Isus Cristos, adică fără păcat (1 Ioan 2: 6) 

Bisericile instituţionale impun conţinutul credinţei 
Astfel de Biserici instituţionale hotărăsc ce trebuie să creadă oamenii în materie 

de doctrine religioase şi dacă cred ceva diferit, sunt suspectaţi şi marginalizaţi. În 
Biserica instituţională Ortodoxă, în cea Romano-catolică sau Protestantă, în cea 
Penticostală sau Baptistă, sau altele, sunt de asemenea reguli clare, stabilite pentru 
enoriaşi. În ceea ce priveşte doctrinele, aceştia trebuie să creadă aşa cum a stabilit 
respectiva instituţie, că trebuie să creadă, în caz contrar sunt marginalizaţi. Este vorba, 
din nou de exercitarea autorităţii umane în mod abuziv, în numele lui Cristos. 

Bisericile confesionale pretind că îşi extrag autoritatea lor, din autoritatea Bibliei. 
Ele se transformă în depozitare ale adevărurilor conţinute de Biblie, în organe de 
specialitate, care sunt cele mai în măsură să înţeleagă şi să cunoască sensurile textelor 
Biblice. Ele nu trăiesc şi nu pot trăi, ca instituţii în sine, viaţa pe care Isus i-a învăţat pe 
credincioşi să o trăiască şi nu îi iubesc pe credincioşi, aşa cum i-a iubit Isus, adică cu 
lepădare de sine şi până la moarte. Ele îi judecă pe credincioşi, aşa cum Isus nu a făcut, 
atunci când şi-a declinat calitatea de Judecător în cazul femei prinsă în preacurvie. (Ioan 
8: 11)  

Biblia este scrisă pentru a edifica conştiinţele individuale ale fiecărui credincios în 
parte. Biblia are relevanţă pentru un Creştin, în mod personal, în mai multe moduri. În 
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primul rând, este importantă din punct de vedere istoric, pentru cunoaşterea vieţii, 
activităţii şi învăţăturilor lui Isus Cristos. În al doilea rând N.T. este o prezentare 
generală a doctrinei creştine, făcută, în principal, de evanghelii şi de apostolii Pavel, 
Iacov, Petru şi Ioan. În al treilea rând şi cel mai important, Biblia trebuie să devină o 
revelaţie personală pentru fiecare credincios, în mod individual. Ea nu este doar 
revelaţia pe care Dumnezeu o adresează întregii omeniri, ci o revelaţie prin care şi în 
care Dumnezeu se descoperă fiecărei persoane în parte, care crede şi care este cunoscută 
de El. Valoarea Bibliei constă în capacitatea ei de a produce experienţe personale 
individuale. Nu oferă „reţete” care o dată puse în practică, să garanteze cuiva salvarea. 
Aşa cum spune apostolul Pavel, dragostea este împlinirea legii. Cu alte cuvinte, Biblia 
ne învaţă să îl iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim spiritual aproapele, dar ea nu are 
puterea de a ne conferi această dragoste în mod automat, prin citirea ei. Această putere o 
are însă Duhul lui Dumnezeu, care ne umple inimile cu dragostea de natură divină. 

Biblia nu trebuie privită ca un manual de instrucţiuni, care este cel mai bine 
înţeles de specialişti. Biblia vorbeşte despre dragostea spirituală şi aceasta nu poate fi 
învăţată doar teoretic. Înţelegerea Bibliei are, fără îndoială, o latură teologică esenţială, 
ea propune un întreg sistem de idei şi valori. Numai că autoritatea cunoaşterii Bibliei, de 
către o Biserică instituţională, nu are prioritate în faţa experienţei personale a aceluia, în 
a cărui existenţă cotidiană textele respective prind viaţă. Cunoaşterea Bibliei, care nu 
este însoţită de o legătură personală dintre credincios şi Dumnezeu şi un ghidaj 
permanent din partea Duhului Sfânt, nu reprezintă soluţia salvării. Prin urmare, 
autoritatea cunoaşterii Bibliei de către o instituţie bisericească nu suplineşte şi cu atât 
mai puţin, nu înlocuieşte descoperirea personală, adresată celui credincios, pe care 
Dumnezeu o face despre Sine, în momentul citirii ei. Sunt anumite informaţii şi 
revelaţii, cuprinse de Biblie, care au pentru anumite persoane o semnificaţie deosebită, 
dar pentru alte persoane, alte aspecte sunt mai elocvente. Nenumăratele sfaturi şi 
îndrumări pe care apostolii le-au formulat în cuprinsul Bibliei, sunt adresate, în 
principal, celor care încă nu au ajuns să cunoască dragostea lui Dumnezeu, căci dacă ar 
fi cunoscut-o, nu ar mai fi avut nevoie de toate aceste îndreptări. Sunt învăţături 
începătoare, după cum ne arată apostolul Pavel. Acesta le denumeşte, în mod plastic 
„hrană moale.”  

În realitate, cele mai importante lucruri, despre care ne învaţă Biblia, sunt nevoia 
de a avea o relaţie personală cu Dumnezeu şi necesitatea de a fi născuţi din nou şi 
amândouă laturile merg întodeauna împreună. În momentul în care credinciosul are 
aceste două elemente, acesta are Biblia cuprinsă în sine, scrisă în inima sa şi sfaturile 
practice sunt utile, dar cum trebuie să procedeze, de la caz la caz, cunoscând lumea în 
care trăim cu toţi, îl va învăţa Biblia din inima sa, luminată de Duhul Sfânt. Biblia nu 
este ca o carte de bucate, cu reţete pe care să le preparăm în casă, ea este mai degrabă ca 
o carte care ne arată cum să îl găsim pe bucătar. Toate învăţăturile şi semnificaţiile 
prezentate de Biblie pot fi înţelese cu adevărat, numai atunci când sunt aplicate la viaţa 
de fiecare zi. Înţelesurile Bibliei se pot desprinde foarte bine atunci când sunt puse în 
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legătură cu experienţa personală a fiecăruia. În aspectele ei esenţiale Biblia trebuie trăită 
nu doar citită.  

De ce este important de cunoscut care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu? 
Este important, în primul rând, pentru că se susţine că în afara Bisericii nu există 

mântuire. Este adevărat că în afara Bisericii celor înscrişi în Ceruri, Biblia nu ne lasă să 
întrevedem vre-o posibilitatea de salvare. În al doilea rând, este important să cunoaştem 
care este mecanismul mântuirii şi cum poate cineva să se considere membru în 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu. În al treilea rând, este de asemenea foarte important 
să ştim unde putem vedea o imagine, care să reflecte natura lui Dumnezeu. Această 
imagine este dată de caracterul celor care sunt născuţi din nou, sunt membri în Biserica 
celor născuţi din Spirit şi care îl exprimă pe Cristos. În al patrulea rând, trebuie să 
înţelegem că toate atrocităţile săvârşite în istorie de către instituţiile bisericeşti, nu au 
fost puse în practică de adevărata Biserică a lui Dumnezeu. În al cincilea rând, se 
susţine că Biserica are anumite atribuţiuni specifice, cum ar fi dreptul de alega şi 
dezlega păcatele sau de a săvârşi ritualuri cu caracter simbolic. Aceste atribuţiuni 
aparţin de drept adevăratei Biserici a lui Dumnezeu şi aceasta le exercită exclusiv 
printr-o relaţie directă cu Isus Cristos. Tot ceea ce face Biserica celor înscrişi în Ceruri, 
nu face de fapt Biserica, ci Isus Cristos, care locuieşte în ea, adică în fiecare dintre 
membrii ei. Isus Cristos şi Adevărata Sa Biserică sunt una şi El locuieşte în Biserica Sa 
iar ea, prin fiecare membru al ei, locuieşte în Cristos. 

Câteva considerente specifice  
Chiar dacă Biserica instituţională Ortodoxă exprimă foarte bine spiritualitatea 

românească, acest lucru nu este determinant pentru întrunirea tuturor condiţiilor care 
duc la mântuirea indivizilor. Ca şi formă de expresie cultural religioasă, are valenţe de 
netăgăduit, dar calea îngustă nu este o expresie a istoriei şi culturii unui popor, ci este o 
reflexie a dimensiunilor lui Dumnezeu. Nu ne mântuieşte istoria poporului român, care, 
în paranteză fie spus, a fost destul de vitregă şi încă mai este cu membrii săi, ci ne 
salvează Dumnezeu, prin Isus Cristos. Din acest motiv, aceia care au aspiraţia vieţii 
veşnice, trebuie să lase la o parte, pe acest nivel, pasiunile naţionale şi să privească la 
adevărurile lui Dumnezeu, fără prejudecăţi. Poate că în felul acesta, practicând un 
Creştinism spiritual, vor putea să fie mai de folos celorlalţi membri ai aceluiaşi popor, 
cărora le vor putea oferi, cu generozitate, dragostea lor spirituală şi slujirea lor. Poate că 
mai multă lepădare de sine, mai puţin formalism ritualic şi mai multă simţire îi va 
împiedica pe oameni să se calce în picioare la cozi, ca să ajungă cu orice preţ la 
moaştele sfinţilor şi sfintelor şi să îi aprecieze pe cei vii, cel puţin la fel ca pe cei morţi.  

M-am întrebat totdeauna, dacă modul în care Românii înţeleg şi practică 
Creştinismul nu este în nici un fel responsabil de situaţia grea în care acest popor se 
află. Eu sincer cred că este, dar analiza aceasta, în mod detaliat, nu face obiectul acestei 
lucrări. În orice caz, nimeni nu mi-a dat până acum un răspuns mulţumitor la întrebarea 
următoare: cum se face că românii sunt un popor atât de credincios, care înalţă atâtea 
rugăciuni către cer şi totuşi starea lui economică, socială şi politică este atât de jalnică? 
Nici starea generală de sănătate nu excelează şi dacă unii mai au speranţe, este pentru că 
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îşi îndreaptă paşii către alte locuri de pe planetă. Fără spaţiile de desfăşurare, în 
principal, din lumea Vestică dar şi din Orientul, mai apropiat sau mai îndepărtat, 
românii, circumscrişi la propriul perimetru geografic tradiţional s-ar fi sufocat sau ar fi 
făcut implozie. Speranţa a venit de la oameni cu diverse opinii religioase, creştini sau nu 
şi prea puţin de la Creştinii Ortodocşi. Aceştia din urmă au abuzat în multe cazuri de 
puterea conferită de mase şi au tratat propriul popor cu atitudini mai puţin decât 
creştineşti. În ciuda evlaviei lor, mulţi Creştini Ortodocşi tăgăduiesc puterea lui 
Dumnezeu, nu pentru că nu îi recunosc existenţa, dar pentru că neglijează prezenţa 
acesteia în propria lor viaţă. Aceştia nu cultivă prezenţa Duhului Sfânt în viaţa lor şi nu 
aşteaptă ca puterea Lui să se manifeste prin darurile şi roadele Sale în fiinţele lor. 
Probabil că împotriva religiozităţii multora, atât de bucuros afişată, totuşi relaţia 
personală cu Dumnezeu  este proastă. Apostolul Pavel ne zugrăveşte destul de bine 
caracteristicile unei religii care are o formă atrăgătoare, dar în care nu se regăseşte 
puterea lui Dumnezeu. 

În tradiţia Bisericii instituţionale Ortodoxe se susţine, că nu contează ce a făcut un 
om în viaţă, dar dacă după moarte se fac ofrande în numele mortului şi se plătesc slujbe, 
persoana decedată va fi iertată de Dumnezeu. Ce amăgire extraordinară şi cât este de 
departe acest lucru de principiile Creştinismului Biblic, care cer ca persoana care aspiră 
la mântuire, să devină o făptură nouă, născută din Dumnezeu. Oamenii sunt învăţaţi să 
fie delăsători cu salvarea lor, pentru că ce rost mai au preocupările legate de mântuirea 
veşnică în viaţa aceasta, dacă oricum, după moarte, se aranjează totul prin oferirea unor 
parastase şi cadouri. Este bine oricând să faci daruri şi binefaceri celor din jur, dar 
acestea exprimă doar ceea ce este în inima  persoanei care le face şi nu acoperă 
atitudinea altcuiva. Cu alte cuvinte, cei care fac binefaceri, le fac pentru propria lor 
conştiinţă şi, în principal, pentru confortul material al celor cărora le oferă respectivele 
daruri, dar nu pot face lucrul acesta spre beneficiul spiritual al celor morţi. Rugăciunile 
pentru morţi nu le mai pot schimba, din nefericire, caracterul şi personalitatea şi ei vor 
învia cu acelaşi caracter pe care l-au avut în momentul morţii. În moarte nu au cum să 
fie născuţi din Dumnezeu. Biserica instituţională Romano-catolică promite iertarea 
păcatelor prin cumpărarea de indulgenţe şi Biserica instituţională Ortodoxă promite 
iertarea păcatelor prin oferirea de parastase plătite, din care instituţia bisericească obţine 
venituri. Care este diferenţa? Mântuirea nu se poate cumpăra cu bani, nu este o afacere a 
instituţiilor bisericeşti, ci este darul fără plată a lui Dumnezeu.  

“C ăci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni.” [(Efeseni 2. 8-9); ref. 192 în 
Biblia Ortodoxă] 

 Este ridicol faptul, că mai sunt persoane care cred că Dumnezeu poate fi 
cumpărat, oferind daruri unor terţe persoane şi parastase plătite, pentru a îi ajuta pe cei 
decedaţi. În realitate, aşa au fost învăţaţi să creadă de către funcţionarii bisericeşti, 
dintre care unii au familii de hrănit şi au nevoie de venituri. Este limpede că aceşti 
credincioşi nu au citit Biblia, în care o încercare similară de a cumpăra bunăvoinţa lui 
Dumnezeu, din partea lui Simon, s-a soldat cu un lamentabil eşec. 
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“Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, 
le-a dat bani, şi a zis: <<Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi 
pune mâinile, să primească Duhul Sfânt>> Dar Petru i-a zis: <<Banii tăi să piară 
împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! 
Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată 
înaintea lui Dumnezeu...>> .” [(Faptele Apostolilor 8: 18-21); ref. 193 în Biblia Ortodoxă] 

Duhul Sfânt nu se poate cumpăra cu bani, oferiţi pentru ţinerea unor slujbe 
bisericeşti pentru morţi. Dacă cel mort nu a avut Duhul lui Cristos în timpul vieţii, nu a 
fost al Lui. (Romani 8: 9) Cum ar putea un astfel de om să fie mântuit, când Biblia ne 
spune clar că numai cei care aparţin de adevărata Biserică a lui Dumnezeu vor fi 
mântuiţi, adică numai aceia care sunt ai lui Cristos? Multe Biserici instituţionale îi 
amăgesc pe oameni cu promisiuni false. Le arată o cale pentru mântuire, care nu este 
cea adevărată, adică nu le arată Calea care este Isus Cristos şi relaţia personală cu El. 
Din acest motiv ele nu pot fi considerate adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Nu este 
nici o problemă dacă familia unei persoane decedate organizează o ceremonie în 
memoria acesteia. Dacă această persoană l-a cunoscut pe Dumnezeu şi a fost cunoscută 
de Dumnezeu, în timpul vieţii sale, aceasta este salvată, dar dacă nu a fost într-o 
legătură personală cu Cristos, nu are şansa salvării şi aceasta indiferent dacă se 
organizează sau nu vreo celebrare în memoria sa. 

Eu sunt un adept al părerii că prozelitismul spiritual nu este eficient şi nu poate 
îmbunătăţi radical starea morală a unei persoane şi mai ales nu schimbă cu nimic 
raporturile acesteia cu Dumnezeu. În orice loc pe pământ ne-am afla, distanţa până la 
Dumnezeu este aceeaşi. Cu alte cuvinte, nimic nu ne poate împiedica să intrăm într-o 
relaţie personală cu Dumnezeu, indiferent dacă suntem credincioşi Ortodocşi, Romano-
catolici, Greco-catolici, Reformaţi, Anglicani, Metodişti sau Neoprotestanţi. Pe de altă 
parte, dacă suntem Neoprotestanţi: Baptişti, Penticostali, Evanghelişti, Adventişti, etc. 
şi nu avem această legătură personală cu Dumnezeu, adică nu îl cunoaştem în mod 
spiritual şi nu doar „în felul lumii,” rezultatul final este, oricum, un eşec. Orice Creştin 
trebuie să fie născut din apă şi Duh Sfânt pentru a  vedea Împărăţia Cerurilor, adică nu 
este de ajuns că este născut biologic, dar trebuie să fie născut din Dumnezeu.  

Pe de altă parte, văd în rădăcinile adânci, spirituale ale poporului român o anumită 
trăsătură specifică, potenţată de Ortodoxie şi care pentru mine explică foarte bine 
anumite tare morale, înscrise în caracterul multor români. Este vorba despre corupţie. 
Biserica instituţională Ortodoxă ne-a obişnuit să credem că, într-un anume fel, îl putem 
„cumpăra,” adică „corupe” pe Dumnezeu, prin aceea că putem suplini lipsa propriei 
noastre  spiritualităţi sau verticalităţi morale, prin apelul făcut pe lângă sfinţii Bisericii 
care au decedat, sau prin asigurarea unui loc în Ceruri pentru persoanele decedate care 
ne-au fost apropiate, în urma unor rugăciuni plătite, făcute de funcţionari bisericeşti sau 
ofertei de daruri săracilor. Este vorba despre un fel de „trafic de influenţă” pe care 
Biserica instituţională Ortodoxă îl practică, în schimbul banilor primiţi, dar care nu ne 
ajută din punct de vedere spiritual, ne face chiar foarte mari deservicii din acest punct 
de vedere.  
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De aici până la ideea de corupţie generalizată în întreaga societate nu este decât 
un pas, pe care credincioşii îl parcurg uşor, şi care este emblema societăţii româneşti din 
trecutul mai mult sau mai puţin apropiat şi de astăzi. Soluţia este simplă şi constă în 
înlocuirea intereselor instituţionale cu adevărul şi explicarea pentru credincioşi a nevoii 
absolute de a avea o relaţie personală cu Isus Cristos şi, în acelaşi timp, de a fi, fiecare 
în parte, născuţi din Dumnezeu.  
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Capitolul 9 
 
Raportul dintre membrii Bisericii celor n ăscuţi din Spirit şi membrii 

Bisericilor corporatiste 
 
 
 
 

Consideraţii legate de componenţa Bisericilor corporatiste  
Oamenii care duc o viaţă spirituală deosebită merită tot respectul şi pot servi ca şi 

călăuze şi aceasta fără să existe nici un mecanism instituţional, care să asigure 
autoritatea lor. Adevărata autoritate morală se câştigă prin competenţă reală şi prin 
cunoaşterea personală a lui Dumnezeu. Când cineva are un mesaj de la Dumnezeu, care 
nu concordă cu dogmele instituţiilor bisericeşti, nu ar trebui oprit prin toate mijloacele, 
să îl transmită. Prorocii nu ar trebui să fie opriţi în lucrarea lor, şi nici evangheliştii sau 
învăţătorii. Dumnezeu încearcă să îi corecteze pe credincioşi cu ajutorul acestor 
mecanisme.  

Dacă conţinutul unui anumit mesaj nu convine anumitor cercuri corporatiste 
bisericeşti, acestea vor încerca să atace, prin orice mijloace, persoana care transmite 
mesajul. Numai că, până la urmă, mesajul se va transmite, deoarece Dumnezeu nu poate 
fi oprit, dar mesagerii vor suferi pe nedrept. Biserica instituţională Romano-catolică a 
făcut tot posibilul ca să îl oprească pe Martin Luther şi nu a avut dreptate să facă acest 
lucru, pentru că reformatorul a avut un mesaj important de transmis. Mesajul, până la 
urmă, s-a transmis, dar mesagerul a trebuit să se ferească de consecinţe şi să se ascundă, 
pentru a nu fi anihilat. Aşa s-a întâmplat totdeauna cu mişcările reformatoare, pe care 
reprezentanţii Bisericilor instituţionale le-au caracterizat ca fiind “rătăciri.” Lucrarea de 
faţă nu pledează, în nici un caz, pentru o nouă denominaţiune, dar propune o 
interiorizare o valorilor creştine, care nu trebuiesc numai trâmbiţate de paradă, ci trăite 
prin puterea Duhului Sfânt. Lucrarea de faţă îşi propune, de asemenea, să adreseze  
tuturor Creştinilor  invitaţia de a intra într-o relaţie personală cu Dumnezeu, prin Isus 
Cristos şi să acorde o importanţă secundară tuturor obiceiurilor şi tradiţiilor Bisericilor 
instituţionale. 

 Atenţia trebuie să se concentreze asupra indivizilor şi nevoilor lor spirituale şi nu 
asupra creerii de noi confesiuni creştine. Credincioşii Ortodocşi, Romano-catolici, 
Greco-catolici, Protestanţi, Neoprotestanţi, etc. nu au nevoie să schimbe o confesiune 
creştină cu alta, ci o natură cu alta şi fiind născuţi din Dumnezeu, să fie dirijaţi în vieţile 
lor, direct de Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt nu sunt numai pentru credincioşii 
Penticostali ci, în egală măsură, pentru cei Ortodocşi, Romano-catolici, Greco-catolici, 
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Protestanţi, Neoprotestanţi, şi toţi ceilalţi credincioşi, renăscuţi spiritual şi care sunt 
chemaţi să îmbine darurile cu roadele spirituale. Credincioşii Ortodocşi şi toţi ceilalţi 
Creştini sunt chemaţi să exercite darurile spirituale, cu toate dimensiunile de putere pe 
care acestea le presupun, să prorocească, să facă toate minunile pe care legătura 
personală cu Isus Cristos le permite. Aceasta va genera cea mai mare trezire spirituală 
care a existat vreodată în lume şi ea va contribui la renaşterea spirituală a umanităţii. 
Consider că vremea prozelitismului s-a încheiat şi o dată cu ea şi încercarea de a racola 
membri ai Bisericii instiuţionale Ortodoxe, ai celei Romano-catolice sau Greco-catolice, 
sau ai altor Biserici instituţionale,  pentru a înmulţii numărul de cotizanţi ai cultelor 
Neoprotestante. Pe de altă parte, fiecare credincios are dreptul de circulaţie liberă în 
lumea creştină şi dreptul să aleagă locaţia unde doreşte să devină  participant la exerciţii 
de cult.  

Adevărata reformă îşi are amplasamentul în interiorul fiinţelor umane şi în 
interiorul instituţiilor bisericeşti, adică în om dar şi în locurile în care fiecare este 
obişnuit să frecventeze carnavalul religios. Consider, de asemenea, că fiecare 
credincios, conştient de statutul său în adevărata Biserică a lui Dumnezeu, are o datorie 
morală faţă de cei în mijlocul cărora se afla, atunci când a început regenerarea spirituală 
şi că, din acest motiv, ar trebui să contribuie la trezirea celor din jurul său. Tactica 
„părăsirii zonei calamitate,” nu este potrivită în acest caz, cel puţin până în momentul în 
care toţi cei afectaţi nu primesc primul ajutor. Este o diferenţă între a fi Creştin 
independent şi a trece de la o Biserică instituţională la alta. În orice caz, până la urmă, 
fiecare credincios are dreptul să aleagă, în deplină libertate, dacă doreşte să participe la 
activităţile vreunei instituţii bisericeşti sau preferă să se retragă din orice fel de astfel de 
anturaj. În cel de-al doilea caz, retragerea nu trebuie să echivaleze cu un şomaj spiritual, 
ci cu o potenţare a activităţii spirituale.  

Nu este meritul nici unei instituţii religioase, că printre membrii ei se află şi 
oameni deosebit de credincioşi. Aceştia sunt produsul contactului personal pe care îl au 
cu Dumnezeu şi lucrării de schimbare spirituală pe care El o îndeplineşte în ei sau ele. 
Unele instituţii bisericeşti beneficiază câteodată, pentru creditul lor, de aceste persoane 
şi după moarte îi declară sfinţi. Să nu uităm însă, că în timpul vieţii lor, de cele mai 
multe ori, au fost neînţeleşi, neglijaţi şi câteodată persecutaţi de către aceleaşi instituţii 
religioase creştine. Sunt foarte mulţi aceia care, în ciuda unei vieţi creştine ireproşabile, 
nu au primit niciodată nici un fel de recunoaştere de la oameni. Recunoaşterea o vor 
primi de la Dumnezeu, dar, în această situaţie, Bisericile instituţionale nu ar trebui să 
transforme acest tip de recunoaştere într-o politică, în urma căreia, unii credincioşi 
exemplari sunt nesocotiţi şi au toate motivele să se simtă frustraţi. 

O parte din membrii unei organizaţii religioase creştine sunt născuţi din nou şi 
conduşi de Duhul Sfânt, în tot cea ce fac, dar de cele mai multe ori nu sunt ei cei care 
deţin puterea de decizie. Cum se poate constata acest lucru? După nivelul de 
spiritualitate prezent în acele instituţii. A cunoscut şi analizat cineva toate instituţiile 
bisericeşti, pentru a putea generaliza? Desigur că nu. Tocmai din acest motiv trebuie 
admisă, fără contestaţie, posibilitatea că există numeroase instituţii bisericeşti, în care 



 245 

membrii Bisericii Spirituale Unice constituie la un moment dat o majoritate. Instituţia 
bisericească, ca atare, nu poate fi formată în unanimitate din credincioşi născuţi din 
Dumnezeu, deoarece credincioşii care o compun, se află, în mod necesar, pe trepte 
spirituale diferite. Dacă acesta este un fenomen natural, de ce se mai plânge cineva de 
factorul instituţional în Creştinism? Aceste instituţii sunt, în mod firesc, ceea ce sunt, 
dar tocmai din acest motiv ele nu sunt adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Ele conţin, în 
mod formal, numai o parte din membrii ei. Instituţiile bisericeşti au funcţia lor istorică, 
sunt o componentă a fenomenului creştin, dar nu sunt adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu. Acest lucru este important şi trebuie continuu afirmat, deoarece, după cum 
am arătat, este cât se poate de relevant, din multe puncte de vedere, să ştim care este 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu. 

De aceea, nu trebuie confundate Bisericile corporatiste cu Biserica celor Aleşi. 
Dacă, într-un caz ideal, toţi membrii unei instituţii bisericeşti ar fi credincioşi născuţi 
din Dumnezeu, nici în acest caz instituţia respectivă nu ar fi ea însăşi Biserica celor 
înscrişi în Ceruri, ca instituţie, dar membrii ei, în totalitate, ar fi membri ai Bisericii 
celor născuţi din nou, din care fac parte toţi credincioşii născuţi din Dumnezeu, din 
întreaga lume şi din toate timpurile. Categoric, nu doresc să devin judecătorul 
Bisericilor instituţionale, nu fac decât să prezint judecata lui Dumnezeu din cartea 
Apocalipsa lui Ioan, în care Bisericile corporatiste, în calitatea lor de instituţii 
bisericeşti, sunt denumite “curva cea mare” (Apocalipsa lui Ioan 17: 1) 

Desigur că orice generalizare nu ia în considerare specificitatea fiecărui caz în 
parte şi, de asemenea, există, fără îndoială, grade diferite de instituţionalizare, dar susţin 
că oriunde există o autoritate impusă sau o manipulare umană în probleme spirituale, 
practicarea judecăţilor între credincioşi, sau lipsa iubirii de natură divină, acest lucru nu 
reflectă realitatea Bisericii Spirituale Unice. Deci, dacă într-o instituţie bisericească, 
într-o situaţie ideală, la un moment dat, toţi membrii ei ar fi şi membrii ai adevăratei 
Biserici a lui Dumnezeu, această colectivitate umană ar fi o parte din Biserica celor 
născuţi din Dumnezeu, dar nu totalitatea ei şi de aceea, în sine, această colectivitate nu 
s-ar putea numi adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Biserica este universală nu locală. 
Trebuie desigur să fie explicată această afirmaţie. Biserica celor născuţi din Spirit este 
unică şi universală, dar mulţi din membrii ei se află angrenaţi în colectivităţi locale, care 
aparţin Bisericilor corporatiste. Pe plan local Biserică înseamnă amestecul dintre 
credincioşii născuţi din nou şi credincioşii „lumeşti.” Aceste Biserici le-am denumit 
corporatiste, deoarece sunt trupuri ale Bisericii care nu reflectă puritatea, descrisă de 
Biblie pentru Biserica celor născuţi din nou. Dacă însă, într-un caz ideal, toţi membrii 
unei adunări creştine locale ar fi născuţi din nou, cum ar fi corect să fie denumită 
această adunare creştină? Consider că astfel de adunări ar fi potrivit să fie numite centre 
de pregătire, asistenţă şi consultanţă pentru biserica celor născuţi din Spirit, sau din 
Dumnezeu, sau din nou, etc. Aceasta deoarece ele nu trebuiesc să fie entităţi închise, 
dimpotrivă trebuiesc să primească în mijlocul lor şi pe cei ne renăscuţi spiritual, căci 
numai astfel acestea îşi pot îndeplinii misiunea dată de Isus.   
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Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o  Biserică spirituală, unică şi universală. 
În acest caz, Biserica instituţională, în sine, s-ar transforma şi ar deveni un centru de 
pregătire, asistenţă şi consiliere pentru Biserica celor înscrişi în Ceruri, în care Creştinii 
care o vizitează şi nu au parcurs încă această etapă definitorie, să fie îndrumaţi să ceară 
lui Dumnezeu naşterea din nou. Membrii acestui centru ar fi „fraţi în Cristos” şi  nucleu 
al Bisericii Spirituale Unice. Orice urmă de autoritate impusă sau de manipulare ar 
dispărea. Ierarhizarea ar fi înlocuită cu unitatea. Un astfel de centru, nu s-ar prezenta 
niciodată ca fiind o biserică, cei care îl frecventează, având conştiinţa faptului că 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o realitate spirituală şi nu una instituţională. Nu 
sunt pe cale să creez o nouă inegalitate, deci o nouă ierarhie, adică împărţirea 
credincioşilor în credincioşi născuţi din nou şi credincioşi ne născuţi din nou, sau 
„lumeşti?” Este vorba de o ierarhie inversă, în care credincioşii născuţi din Dumnezeu 
au datoria să pună interesele spirituale ale celorlalţi deasupra propriilor lor interese. 
Numai persoanele născute din Dumnezeu pot înţelege şi practica această morală. De 
fapt genul acesta de ierarhie inversă, în care cei mai slabi spiritual sunt slujiţi şi ocrotiţi 
de cei mai puternici a fost practicat şi de Isus. O astfel de ierarhie inversă nu este o 
ierarhie autoritară ci una generată de dragostea de natură divină. 

Este nevoie de cât mai multe maternităţi spirituale, în care oamenii să fie pregătiţi 
pentru a fi născuţi din nou şi nu de Biserici instituţionale, nenumărate confesiuni 
creştine, care să pretindă, în mod fals, că sunt Biserica lui Dumnezeu. Tot ceea ce este 
inacceptabil şi deci în ne conformitate cu învăţăturile lui Cristos într-o instituţie 
bisericească, se datorează sistemului de funcţionare defectuos şi oamenilor nepotriviţi 
care îl pun în mişcare şi în nici un caz nu se datorează adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu. Acest lucru îmi permit să îl subliniez, chiar dacă pe parcursul lucrării de 
faţă pare a se repeta. 

Pe de altă parte, convieţuirea Bisericii celor înscrişi în Ceruri cu Bisericile 
instituţionale oferă acestora din urmă o deschidere către spiritualitate şi prezenţa în 
mijlocul lor, a unor oameni spirituali deosebiţi. Câteodată, şi nu de puţine ori, la 
conducerea Bisericilor corporatiste ajung oamenii cu o spiritualitate înaltă, care au, în 
mod evident, o puternică relaţie personală cu Dumnezeu şi fac parte din Biserica Celor 
Aleşi. Ei sunt un far călăuzitor pentru toţi Creştinii. Aceştia pot fi papi sau patriarhi, 
episcopi sau preoţi, pastori sau reverenzi, prezbiteri sau diaconi sau alţii. Problema este 
că imaginea unei instituţii nu se face în funcţie de un conducător sau altul, ci după 
întreaga ei istorie. Imaginea unei instituţii religioase este istoria ei. Ce a făcut ea bun 
sau rău în istoria ei mai lungă sau mai scurtă, sau cu ce a contribuit la dezvoltarea 
spiritualităţii umane, este cheia de boltă a imaginii unei astfel de instituţii. Nici nu ar 
putea să fie altfel, de vreme ce, conducătorii se succed şi cei spirituali sunt înlocuiţi cu 
alţii, mai puţin spirituali, sau invers. De altfel, aceşti Creştini spirituali, ajunşi în poziţii 
de decizie, aduc totdeauna cu ei dorinţa de schimbare şi reformă spirituală, dar când 
sunt în minoritate, nu pot să schimbe prea mult structurile învechite şi osificate, 
câteodată de sute şi sute de ani. De exemplu, Papa Ioan Paul al doilea a fost recunoscut 
de toată Creştinătatea şi în afara ei ca fiind o persoană deosebit de spirituală şi un 
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implicat reformator şi cu toate acestea nu a putut împiedica înmulţirea scandalurilor în 
legătură cu abuzurile sexuale şi educaţionale ale unor preoţi Romano-catolici. Pentru 
transformarea spirituală a acelor Biserici instituţionale este nevoie de o majoritate de 
credincioşi născuţi din Dumnezeu, care să se alăture unor astfel de lideri şi de o 
reformare din interior a vechilor structuri ruginite. Problema majoră este sistemul 
corporatist religios, care are tendinţa de a doborî oamenii valoroşi, deoarece îi supune 
pe aceştia presiunii unei majorităţi formate din credincioşi ne născuţi din nou. Eu nu 
contest valoarea spirituală a multor lideri creştini, dar întrucât corporaţiile bisericeşti 
sunt constituite, în majoritate din credincioşi „lumeşti,” acei mulţi, care sunt chemaţi, în 
opoziţie cu acei puţini, care sunt Aleşi, majoritatea este aceea care decide şi în 
problemele spirituale colective ale Bisericilor corporatiste. Este democraţia, în legătură 
cu deciziile spirituale colective, un lucru rău? Mai degrabă democraţia, care este urmată 
de impunerea deciziilor luate, asupra conştiinţelor individuale, este un lucru rău, dar 
democraţia urmată de libertatea deplină de conştiinţă, nu poate produce pagube.  

 Sunt Bisericile corporatiste organizaţii divino-umane? 
Ideea pe baza căreia instituţiile bisericeşti s-au definit ca fiind organizaţii divino-

umane, s-a dezvoltat ca o posibilă comparaţie cu persoana lui Isus Cristos. El a fost 
definit de Sinoadele Bisericii ca o Persoană cu o dublă natură, divină şi umană. El este 
considerat a fi Dumnezeu adevărat şi om adevărat în acelaşi timp. De altfel, problema 
Cristologiei, adică a naturii şi funcţiei lui Isus Cristos, a fost principalul motiv de 
dispută între diferitele grupări creştine. Trebuie precizat că o comparaţie între natura 
persoanei lui Isus Cristos şi cea a instituţiei bisericii este nepotrivită. Natura umană are 
un specific, care nu permite astfel de comparaţii. Nu se poate alătura, prin comparaţie, 
construcţia psihologică internă a unui om cu structura unei instituţii. Instituţiile 
bisericeşti nu pot avea o dublă natură, divină şi umană, pentru că nu există nici un 
recipient instituţional, în care să se combine cele două naturi în mod armonios. Chiar 
dacă, în mod formal, principiile instituţiilor bisericeşti sunt bazate pe principiile 
Creştinismului, la care se adaugă reguli proprii, generate de interpretări specifice, totuşi, 
acest amestec dintre principii spirituale şi organizare instituţională nu echivalează cu 
amestecul a două naturi diferite. De fapt, este vorba de o singură natură a instituţiilor de 
acest tip şi anume o natură tipică organizaţiilor de orice fel. Orice organizaţie este 
concepută în aşa fel, încât să promoveze şi interesele organizatorilor. Natura primordial 
şi determinant umană a instituţiilor bisericeşti este dovedită de performanţele lor, unde 
sfinţenia este o excepţie şi este trecută în calendar şi unde mulţimi de oameni se 
îndreaptă, în mod triumfal către o pieire veşnică.  

Singurul loc unde se pot combina două naturi, este în interiorul persoanei umane. 
Omogenitatea şi unitatea intrinsecă pentru fiinţa umană nu este realizabilă în cadrul unei 
instituţii, care este prin definiţia ei eterogenă, deoarece este formată din oameni cu 
intenţii şi concepţii diferite. Se poate formula următoarea interogaţie: de ce atribuim 
instituţionalizării Creştinismului lipsa acestuia de unitate, de vreme ce dezbinările au 
apărut în cadrul său cu mult înaintea oficializării sale? Instituţionalizarea este una dintre 
cauze şi un catalizator al diviziunilor, dar nu reprezintă singura lor sursă. Natura umană 
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ne renăscută spiritual este principala cauză a conflictelor dintre grupările creştine. 
Totuşi, odată cu instituţionalizarea Creştinismului, amestecul dintre factorul politic şi 
cel religios a produs deplasarea către un grad mai înalt de conflictualitate a tensiunilor 
deja existente, de data aceasta fiind în joc interese mult mai mari şi de asemenea fiind 
implicat şi factorul militar.  

Dumnezeu nu se combină cu structuri organizatorice, nu există o construcţie în 
care o latură să o constituie natura divină şi cealaltă latură să fie formată dintr-o 
organizaţie religioasă. Dumnezeu locuieşte în oameni, consideraţi în mod individual, El 
nu îşi are locuinţa în temple făcute de mâini omeneşti. (Faptele Apostolilor 17: 24) 
Templul iudaic nu a fost locuinţa lui Dumnezeu, ci locul de întâlnire cu poporul Evreu. 
Atunci când vorbim de natura unei instituţii religioase, trebuie să ne amintim că această 
structură organizatorică este o entitate în sine, având propria identitate, formată dintr-un 
colectiv de oameni, organizaţi şi ierarhizaţi între ei şi care se conduce după propriile 
reguli administrative. 

Proporţia dintre uman şi divin, în funcţionarea unei instituţii religioase se poate 
determina numai după expresia manifestării reale. Participarea Creştinilor la Cruciade, 
inclusiv a femeilor şi a copiilor şi mai ales modul barbar în care acestea au fost purtate, 
nu au fost conforme cu învăţătura lui Isus, care a propovăduit iubirea vrăşmaşilor. În 
numele lui Cristos s-au făcut crime abominabile împotriva „duşmanilor,” cu toate că 
Isus a vorbit despre iubirea vrăjmaşilor. Pe ce bază a decretat Papa Urban al II le-a 
celebra formulă, pe care am amitit-o deja, „Deus vult!” (Dumnezeu o doreşte), atunci 
când a propus Prima Cruciadă în 1095? A fost chiar voinţa lui Dumnezeu? Dacă a fost 
voinţa lui Dumnezeu, de ce nu a contribuit El la permanetizarea acestei victorii şi 
practic toate celelalte tentative, pentru recucerirea „Ţării Sfinte” s-au soldat în final cu 
eşecuri. Bineînţeles că din punct de vedere pur uman, Cruciadele au avut şi consecinţe 
pozitive, cum ar fi extinderea legăturilor comerciale şi culturale dintre Occident şi 
Orient, dar din punctul de vedere al moralei creştine a reprezentat un spectacol 
lamentabil. În viziunea lui Isus, scopul nu scuză mijloacele, pentru că scopul existenţei 
umane nu este propăşirea materială ci elevaţia spirituală.  

„Ţară Sfântă, relicve sfinte, icoane sfinte, moaşte sfinte, obiecte sfinte,” sunt 
formule tipice pentru unele Biserici instituţionale. La ce folosesc toate acestea? Sunt 
utile pentru a construi instituţii bisericeşti puternice. Dumnezeu locuieşte în trupurile 
celor Aleşi şi nu în ţări sfinte, în mijlocul unor obiecte sfinte. Persoanele în care 
locuieşte Dumnezeu sunt sfinte, în sensul de curăţenie morală şi cine nu este sfânt, în 
cazul că este interesat de Creştinism, acesta din urmă rămâne doar o problemă de 
cultură generală. Numai că sfinţenia nu trebuie privită ca o stare de anormalitate, în care 
cei în cauză se ascund în „gaură de şarpe,” pentru a nu fi poluaţi de lume. Sfinţenia 
înseamnă a trăi o viaţă utilă societăţii, la standarde morale înalte. 

În concluzie, paralela între natura unei Biserici instituţionale şi natura lui Isus 
Cristos nu poate fi făcută. Orice organizaţie realizată de oameni are o natură umană şi în 
nici un caz divino-umană. Organizaţia concepută de Dumnezeu are o natură divină. 
Bisericile instituţionale au încercat să reproducă, fiecare în felul ei, organizaţia divină, 
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dar, deoarece nu au păstrat puritatea principiilor divine, rezultatul demersurilor lor în 
această direcţie este unul ne împlinit. Au construit un amestec ne omogen, în care cele 
două elemente nu formează împreună o entitate divino-umană armonioasă, ci reprezintă 
două realităţi diferite şi contradictorii, care se luptă una cu cealaltă, aşa cum firea 
pământească se luptă cu Duhul lui Dumnezeu. (Galateni 5: 17) În orice Biserică 
instituţională există o realitate divină şi una umană, dar natura acesteia rămâne una 
umană. Prezenţa Bisericii celor născuţi din Dumnezeu în mijlocul Bisericilor 
corporatiste este singurul element divin în cadrul acestora. Acest lucru nu conferă o 
natură divino-umană Bisericilor instituţionale, deoarece Biserica celor Aleşi este o 
entitate în sine, ne amestecată în structura organizatorică a instituţiilor bisericeşti. 

Oamenii, în mod individual, pot avea o natură divino umană, atunci când sunt 
născuţi din nou pentru o viaţă spirituală şi când sunt conduşi în viaţa lor de Duhul Sfânt. 
Chiar dacă ei, ca indivizi, au o dublă natură, totuşi, Biserica celor născuţi din Dumnezeu 
este o realitate divină şi nu divino-umană, din punctul de vedere al organizării şi 
structurării ei. Ce se întâmplă deci, acolo unde, într-o Biserică instituţională 
determinată, majoritatea membrilor sunt creştini născuţi din Dumnezeu? Mai există în 
acel loc elemente instituţionale, adică autoritate impusă şi manipulare? Mai pot fi 
denumite acele adunări creştine instituţii bisericeşti. Într-un asemenea caz, amestecul, în 
sine, dintre majoritatea dată de Creştinii născuţi din Dumnezeu şi cei „lumeşti” va 
rămâne ne omogen, dar toţi credincioşii născuţi din nou sunt bineînţeles membrii ai 
Bisericii celor înscrişi în Ceruri.  

Cum trebuie înţeles raportul dintre cele două entităţi, Biserica celor născuţi din 
Dumnezeu şi Bisericile corporatiste?  

Mai întâi de toate, pentru înţelegerea raportului dintre Biserica celor Aleşi şi 
Bisericile instituţionale, trebuie să observăm că este vorba de o evoluţie în înţelegerea 
Creştinismului. Este de asemene vorba de o actualizare treptată a cunoaşterii profeţiilor 
Bibliei, pe măsură ce istoria înaintează în desfăşurarea cursului ei. Organizaţiile 
religioase instituţionalizate reprezintă o etapă, în care Creştinismul a considerat că 
trebuie să se organizeze într-un asemenea mod, încât să poată să îşi apere identitatea şi a 
văzut în deţinerea puterii lumeşti, direct sau prin intermediul structurilor politice, un 
mijloc de a-şi atinge ţelurile, inclusiv cele spirituale. Evident că nu putem fi judecătorii 
istoriei, decât în sensul de a lua act de faptele ei. Sătul de atâtea persecuţii, de 
măcelărirea nediscriminată a unor credincioşi, care nu aveau nici o vină, Creştinismul a 
sezisat oportunitatea de a scăpa de teroarea Statului Roman şi de a deveni o instituţie 
respectată. Numai că această învăţătură creştină este una dintr-o altă lume şi pentru o 
altă realitate şi atunci când pe acest trunchi curat s-a grefat natura umană, manifestată în 
istorie, printr-o explozie permanentă de conflicte şi luptă pentru putere, s-a născut o 
entitate care s-a dovedit a fi condusă de principii politice, adică de o înţelegere pur 
umană a propriilor interese. 

Biserica instituţională s-a folosit de puterea lumească şi a fost folosită, la rândul 
ei, de aceasta. Amestecul dintre elementele politicului şi aspectul religios este o altă 
caracteristică specifică instituţiilor religioase. Pe de altă parte, Biserica Spirituală Unică 
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este produsul direct al învăţăturii lui Isus Cristos, de renunţare la puterea de distrugere, 
la acele legiuni de îngeri pe care Isus nu a vrut să le folosească pentru a se apăra, atunci 
când a fost arestat în grădina Ghetzimani şi un ucenic a tăiat urechea robului marelui 
preot dar El l-a vindecat (Luca 22: 50-51) 

Dumnezeu are o responsabilitate egală faţă de toţi oamenii pe care i-a creat şi este 
puţin probabil că el îi favorizează pe unii împotriva celorlalţi. Totuşi, încă de la început, 
instituţia bisericii s-a aflat într-o continuă luptă în numele lui Dumnezeu. O luptă cu 
forţe externe şi o continuă confruntare cu forţe interne, pe care Biserica instituţională le-
a denumit „erezii”. Această tensiune nu a dispărut nici în zilele noastre, dar a îmbrăcat 
forme mult mai sofisticate. Instituţiile religioase şi tarele lor nu vor dispărea nici în 
viitor, ele au reuşit să dăinuie de multe secole, dar, în interiorul lor, sunt convins că se 
vor produce transformări radicale, altfel ele riscă să îşi piardă relevanţa.  

Biserica Spirituală Unică va deveni mai conştientă de ea însăşi şi de menirea ei. În 
toate Bisericile instituţionale, în cea Ortodoxă, în cea Romano-catolică, Anglicană, 
Protestantă, Calvinistă, Metodistă, Presbiteriană, Evanghelistă, în cele Neoprotestante şi 
altele, care au scăpat acestei enumerări, membrii Bisericii celor născuţi din Dumnezeu 
vor înţelege mai bine rolul şi menirea lor, precum şi importanţa misiunii pe care o au, de 
a transmite lumii mesajele lui Dumnezeu. Rostul nu este, desigur, formarea unei alte 
organizaţii religioase, constituită numai din credincioşi renăscuţi spiritual, pentru că un 
astfel de organism există de mult timp şi fără a fi organizat de oameni, el se desfăşoară 
pe un plan spiritual. De altfel, orice structură religioasă ar sfârşi prin a se 
instituţionaliza, inevitabil, la rândul ei şi lucrurile ar lua-o de la capăt. Este nevoie de 
centre de pregătire, asistenţă şi consultanţă, interconfesionale pentru Biserica celor 
născuţi din Spirit, care şi ele, la rândul lor sunt nişte organizaţii, dar au totuşi avantajul 
că nu se prezintă, ca fiind Biserica lui Dumnezeu, ci doar o platformă care să 
pregătească oamenii pentru aceasta. 

În acelaşi timp, fiecare poate să rămână şi să lucreze acolo unde se află, adică în 
Biserica instituţională unde este în prezent, concomitent cu apartenenţa la Biserica celor 
Aleşi, până la un timp în care, aşa cum ne spune Apocalipsa, lucrul acesta nu va mai fi 
posibil şi Creştinii spirituali vor trebui să iasă din Babilon. Această prezenţă trebuie să 
fie activă, adică o contribuţie efectivă la trezirea celor morţi, din punct de vedere 
spiritual. În cazul în care autoritatea va deveni insuportabilă în interiorul Bisericilor 
instituţionale, întoarcerea la adunările creştine ale Bisericii timpurii, care se ţineau în 
locuinţe particulare, este o soluţie bună. O altă posibilitate, la fel de bună, este 
deschiderea de centre de pregătire, asistenţă şi consiliere “interconfesionale,” pentru 
Biserica celor născuţi din Dumnezeu, unde credincioşii, proveniţi din oricare 
denominaţiune creştină, să facă totală abstracţie de confesiunea creştină, din care provin 
şi să lucreze împreună pentru promovarea principiilor Creştinismului autentic. Accentul 
va fi pus  pe relaţia personală cu Isus Cristos, renaşterea spirituală, practicarea dragostei 
de natură divină, consilierea şi ajutarea celor aflaţi în nevoie. 

Până atunci însă, Biserica celor Aleşi trebuie să lucreze împreună cu Isus Cristos, 
la salvarea celor care ajung în contact cu instituţiile bisericeşti. Ce înseamnă însă să 
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lucreze acolo unde se află? În primul rând, să transforme instituţiile bisericeşti în centre 
de pregătire, asistenţă şi consiliere pentru Biserica Spirituală Unică, adică să anunţe 
tuturor credincioşilor nevoia de a fi născuţi din nou, din Duhul Sfânt şi în strânsă 
legătură cu aceasta, să militeze pentru a îi pune pe credincioşi într-o legătură personală 
cu Dumnezeu. Biserica celor născuţi din Dumnezeu trebuie definită ca o realitate 
divină, spirituală, de care aparţin numai cei care sunt născuţi din nou, toţi aceia care 
sunt scrişi în cartea vieţii, de la întemeierea lumii. Această realitate trebuie 
conştientizată în toate instituţiile bisericeşti. Nu contează cât de confortabil se simte 
fiecare în tradiţia lui creştină, nepretenţioasă, toţi Creştinii trebuie să ştie că numai dacă 
renasc spiritual vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Creştinii Ortodocşi, Romano-
Catolici, Greco-catolici, Reformaţi, Baptişti, Penticostali, etc., trebuie să ştie că nu are 
nici o importanţă dacă au fost botezaţi în apă, când erau copii, sau fiind maturi, dacă nu 
devin noi creaţiuni printr-o renaştere spirituală autentică, botezul în apă nu le foloseşte 
la nimic. 

Câteva concluzii asupra relaţiilor dintre Biserica celor născuţi din Dumnezeu şi 
Bisericile corporatiste 

Totul trebuie analizat prin prisma conştiinţei individuale a fiecărui credincios şi 
nimic nu este tabu, atunci când cineva vrea să încerce, să înţeleagă de ce elementele 
Creştinismului, aşa cum le cunoaştem în momentul de faţă, se prezintă în modul în care 
ne sunt date şi nu în alt mod. Cu alte cuvinte, este Creştinismul, aşa cum este dezvoltat 
la ora actuală, singura posibilitate de evoluţie a modului de înţelegere a învăţăturilor lui 
Isus, sau această deschidere ar fi putut lua alt curs dacă, de exemplu, Biblia nu ar fi fost 
canonizată sub autoritatea Împăratului Roman Constantin, în anul 325 e.n.? Ce impact a 
avut oficializarea Bisericii Creştine asupra constituirii textului final al Bibliei? 
Dumnezeu nu va da noi revelaţii, care să le contrazică pe cele pe care le-a dat deja, dar 
va da noi descoperiri, care se le completeze pe acestea, în funcţie de nevoile de moment 
ale istoriei omenirii.      

Vreau totuşi să subliniez, că este important ca cititorul să nu simplifice această 
opoziţie între latura spirituală a fenomenului şi cea instituţională, de o manieră care să 
le facă, cel puţin în momentul istoric actual, incompatibile. Odată cu Bisericile 
instituţionale, avem de a face cu un proces treptat de adăugire, de acoperire sau de 
galvanizare, de instituţionalizare, apărut în cursul adaptării Bisericii Spirituale Unice  la 
realităţile sociale şi care are o istorie de parcurs, dar care nu va putea să ascundă, pentru 
totdeauna, diamantul de mare preţ care este Biserica celor născuţi din Dumnezeu. Este 
destul de surprinzător faptul că, dintr-o Biserică persecutată, care a cunoscut suferinţa, 
instituţia bisericească oficială a Imperiului Roman a devenit o organizaţie religioasă 
persecutoare. Lucrul acesta, conform scrierilor din cartea Apocalipsa lui Ioan, se va 
repeta, cu referire la ansamblu Bisericilor corporatiste, dar adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu va fi cu El în Ceruri.  
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Capitolul 10 

 
O prezentare generală în legătur ă cu învăţăturile Bisericii celor născuţi din 
Dumnezeu şi cele ale Bisericilor instituţionale 

 
 
 
 
Despre modul în care sunt construite doctrinele Bisericilor instituţionale  
Încă de la începutul acestui capitol aş vrea să fac precizarea că, analizând 

principalele doctrine ale celor mai importante instituţii religioase creştine, am ajuns la 
concluzia că acestea nu pot fi plasate într-o ordine ierarhică, în care să le aşezăm după 
valoarea lor, ca o reflexie a unui adevăr unic sau pe baza unui criteriu de apropiere mai 
mare sau mai mică faţă de învăţăturile Bibliei. Nici una dintre învăţăturile creştine nu 
este mai adevărată sau mai corectă, atunci când le comparăm cu celelalte, toate 
trebuiesc analizate în funcţie de consistenţa sau consecvenţa lor, în relaţia cu ele însele 
şi cu Biblia. Nu am descoperit nicio doctrină creştină care să conţină puncte 
determinante, argumente hotărâtoare şi care în felul acesta să o scoată din rânduri şi să o 
transforme în „doctrina creştină adevărată.” Învăţătura Bisericii celor înscrişi în Ceruri 
se bazează tocmai pe această constatare şi reprezintă o expresie a ei. Toate învăţăturile 
creştine se bazează pe interpretările textelor Biblice, aşa cum acestea au fost înţelese de 
un grup de Creştini sau de altul, de un gânditor creştin sau de un altul. 

Biblia este o carte eclectică, nu este uniformă şi nu este transmiţătoarea unei 
singure interpretări a textelor ei. În Biblie se găsesc, în germene, toate doctrinele 
instituţiilor bisericeşti dar şi principiile Bisericii celor născuţi din Spirit. Găsim de 
exemplu suficiente elemente, care să permită construirea doctrinei Ortodoxe, a celei 
Romano Catolice, a celei Luterane, a celei Calviniste, a celei Baptiste, a celei 
Penticostale şi a tuturor celorlalte învăţături creştine. Aceste învăţături nu sunt altceva 
decât posibile interpretări pe care Biblia le permite şi pentru care există “cărămizile de 
bază” în textele Biblice. Toate aceste doctrine s-au format însă printr-o anumită 
“for ţare” a textelor, adică prin construirea artificială a unui edificiu doctrinar, prin 
folosirea, în mod original, a elementelor de bază şi câteodată, prin amestecul nejustificat 
al unor texte şi principii între N.T. şi V.T. Modul în care sunt construite doctrinele 
creştine s-a făcut pe baza mai multor principii: 1) concentrarea doctrinei respective 
asupra anumitor texte Biblice şi neglijarea celorlalte; 2) interpretarea tuturor celorlalte 
texte, care nu sunt definitorii pentru o anumită doctrină, în lumina şi prin prisma 
doctrinei deja formulate. 3) Unele texte au fost lăsate, în mod deliberat, cu totul la o 
parte.  
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Forţarea interpretării acestor texte, astfel încât acestea să fie folosite pentru a 
demonstra o anumită opinie sau teorie, este metoda de bază. Mai întâi, au fost formulate 
teoriile şi scopurile, în mod explicit sau implicit şi ulterior au fost alese textele Biblice, 
care să servească acestor opinii. Textele nu au fost “lăsate să vorbească” liber ci au fost 
“f ăcute să vorbească” aşa cum au urmărit cei care au construit respectivele doctrine. Voi 
încerca, folosindu-mă de exemple, să arăt că pentru oricare învăţătură aparţinând de 
oricare doctrină creştină există argumente pro şi contra, puncte tari şi puncte slabe, 
clarităţi şi aspecte ne clarificate. O singură învăţătură se desprinde din Biblie, 
luminoasă şi fără echivoc şi anume principiul dragostei creştine, care este fundamentul 
întregii învăţături a lui Isus Cristos. Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele este 
singura învăţătură a Bibliei, în care doctrinele nu se contrazic între ele şi în care 
diversele interpretări nu au cum să devieze mesajul lui Isus Cristos. Singurul lucru pe 
care doctrinele creştine l-au putut face, de-a lungul timpului, este acele de a a acorda o 
importanţă mai mare sau mai mică acestui mesaj, de a neglija sau micşora importanţa sa 
şi în foarte rare ocazii, de a îl prezenta la adevărată sa dimensiune. Toate cunoştinţele 
noastre despre Dumnezeu sunt relative şi cu cât cunoaştem mai mult, cu atât ne dăm 
seama cât de puţin cunoaştem despre El. Un singur lucru putem cunoaşte cu adevărat 
deplin, aici pe pământ, unde avem toate condiţiile pentru aceasta, putem cunoaşte 
dragostea lui Cristos şi în felul acesta plinătatea lui Dumnezeu (Efeseni 3: 14-19) Aici, 
pe pământ sunt cei care au nevoie de dragostea noastră şi aici îi găsim pe aceia prin care 
putem experimenta cunoaşterea gândurilor lui Dumnezeu (Filipeni 2:5) 

Am să exemplific cele afirmate mai sus printr-o trecere în revistă a câtorva 
doctrine privitoare la botezul în apă, naşterea din nou, folosirea imaginilor în 
Creştinism, ţinuta femeii în adunări etc. Aş vrea să se înţeleagă că personal nu sunt 
împotriva nici unei doctrine, în mod deosebit şi că nu doresc să fac o critică a uneia în 
favoarea alteia şi nici să demonstrez care doctrină este ‘adevărată’ şi care nu este 
‘adevărată.’ De altfel, eu consider că nici o doctrină nu poate fi caracterizată pe baza 
calificativelor adevărat sau fals, deoarece toate au ca bază anumite texte Biblice şi în 
calitate de posibile interpretări ele sunt direcţii de gândire pe care textele respective le 
permit. Ele nu sunt adevărate sau false ci sunt doar posibile sau nu, decurg mai mult sau 
mai puţin din conţinutul Bibliei. 

Despre botezul în apă  
Să începem cu botezul în apă. Acesta este un exemplu de doctrină biblică pentru 

care se poate găsi, în egală măsură, în Biblie, texte care să susţină fie obligativitatea 
botezului copiilor fie necesitatea de a boteza numai persoane mature. Nici una dintre 
opţiuni nu poate să pretindă o mai mare legitimitate decât cealaltă, în baza Bibliei şi cu 
toate acestea, diferenţa dintre adoptarea uneia sau a celeilalte, din punct de vedere 
teologic, este uriaşă. De la început trebuie să fac precizarea că eu nu pledez pentru 
botezul copiilor, ca variantă exclusivă, în ceea ce priveşte botezul în apă, dar nici pentru 
botezul în apă, numai la maturitate, ca singura posibilitate viabilă acceptată de Biblie. 
Consider că ambele posibilităţi sunt la fel de viabile şi la fel de justificate, în economia 
textelor N.T. Intenţionez totuşi să amintesc celor credincioşi că în Biblie se precizează 
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clar că există un singur botez în apă, prin urmare, condiţionarea circulaţiei libere a 
creştinilor, între diferitele confesiuni creştine, de repetarea botezului în apă, nu are nici 
o legitimitate în Biblie, ci este determinată de interesele instituţionale ale diverselor 
confesiuni creştine.  

Alegerea uneia sau a celeilalte dintre variante, în mod exclusivist, poate crea două 
sau mai multe confesiuni creştine diferite. Absolutizarea uneia dintre modalităţile de 
botez în apă şi transformarea acestei variante într-o trăsătură fundamentală a unei 
doctrine creştine, sau a mai multora, este o greşeală fundamentală, care îi ţine pe 
Creştini departe unii de ceilalaţi, în limitele impuse ale Bisericilor corporatiste.  Fie una, 
fie cealaltă nu sunt decât opţiuni cu valoare spirituală egală. Biblia nu oferă destule 
elemente pentru a decide hotărâtor pentru una sau pentru cealaltă dintre opţiuni, adică 
pentru botezul copiilor sau pentru botezul exclusiv al celor ajunşi la maturitate, dar 
oferă temeiuri pentru a le promova pe amândouă, aplicabile de la caz la caz şi în funcţie 
de conştiinţa şi convingerea fiecărui credincios. Aceasta este Biblia şi acesta este un 
fenomen pe care îl denumesc “dilema opţiunilor echivalente.” Desigur că aceste dileme, 
fiind destul de multe, urmează ca ele să fie legate între ele şi aceasta creează noi dileme, 
datorate legăturilor dintre opţiunile echivalente. Aşa s-au construit unele din doctrinele 
instituţiilor bisericeşti, prin încercarea de a menţine o coerenţă între opţiunile 
echivalente. Aceste opţiuni trebuiau combinate între ele, încât atunci când erau puse 
împreună trebuiau să aibă un sens. În această lucrare încerc să prezint, în egală măsură, 
argumente în favoarea ambelor posibilităţi, adică pentru botezeul în apă al copiilor, dar 
şi pentru botezul în apă al celor maturi, urmând ca fiecare cititor să cântărească pentru 
sine argumentele prezentate. Dacă pledez pentru ceva este pentru a diminua la 
maximum importanţa acestor deosebiri şi a îi reduce locul şi chiar a o elimina cu totul 
atunci când este vorba de a aprecia şansa pe care toţi Creştinii o au pentru salvarea lor, 
indiferent de Biserica instituţională de care aparţin. A prezenta doctrine, bazat pe mari 
descoperiri făcute în Biblie de către un cercetător sau altul, fără însă a prezenta în modul 
cel mai echilibrat lucrurile, s-a dovedit a fi contra-productiv în istoria Creştinismului. 
Evoluţia în cunoaştere este mai mult decât necesară, dar tocmai din acest motiv 
Creştinismul trebuie să rămănă deschis, din punct de vedere al evoluţiei în înţelegerea 
sa. În fapt, fiecare descoperire nouă s-a închis în ea însăşi, prezentîndu-se pe sine ca pe 
‘ultima’ revelaţie posibilă şi în felul acesta transformându-se în ideologia unei instituţii 
bisericeşti. Tot aşa s-a întâmplat şi cu Protestantismul, sau cu Neo-Protestantismul. 
Orice descoperire ‘nouă’ în Biblie a tins la eliminarea a ceea ce era deja stabilit, adică a 
‘vechilor’ tradiţii. S-a dat la o parte şi ceea ce era bun şi ceea ce era mai puţin bun. De 
exemplu o dată cu principiul ‘Sola Scriptura’ s-a aruncat la coşul de gunoi ideea de 
tradiţie a Bisericii uitându-se că Scriptura însăşi, adică N.T. a fost scrisă după 
aproximativ 50 de ani, de la data când s-au întîmplat evenimentele, în principal, tot în 
baza unei tradiţii orale care circula, în legătură cu viaţa şi misiunea lui Isus, pe pămănt. 
În ceea ce mă priveşte, consider că nu trebuiesc măturate, în nici un fel, tradiţiile 
Creştinismului, dar nici nu trebuiesc absolutizate sau ‘mumificate,’ în aşa fel încât să 
devină piedici în calea revelaţiei continue a lui Dumnezeu. Vreau să subliniez, cu toată 
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insistenţa necesară, că mesajul cuprins de această carte nu reprezintă o nouă doctrină, ci 
doar constatarea relativităţii şi imperfecţiunilor doctrinelor creştine, deja existente. 
Consider că este timpul să depăşim cu toţi faza diviziunilor doctrinale, din istoria 
Creştinismului şi să ne ridicăm la o nouă etapă în care unitatea, expresia dorinţei lui 
Isus, să revendice diviziunile relative, în mod ne justificat accentuate, de logica 
instituţională bisericească. Dacă cineva are convingerea personală că doctrina, sau 
tradiţia, instituţiei bisericeşti, de care aparţine, fie aceasta cea Penticostală, Baptistă, 
Ortodoxă, Romano Catolică, etc., este cea ‚adevărată’ şi toate celelalte doctrine şi 
tradiţii sunt greşite, în întregime sau în parte, îmi pare rău dar personal nu îl pot însoţi în 
această convingere. Consider că adevărul se află răspândit între doctrinele tuturor 
confesiunilor creştine, dar că, în acelaşi timp, fiecare dintre acestea conţine, în mod 
inevitabil şi erori. De ce, în mod inevitabil? Afirm acest lucru deoarece orice doctrină, 
pentru a se putea închide în ea însăşi, pentru a se putea învălui cu ea însăşi, are nevoie 
să se ‘acopere’ cu elemente care să nu facă notă discordantă cu tezele sale de bază. Din 
dorinţa de a obţine această concordanţă şi continuitate în interiorul lor, doctrinele sunt 
obligate să ‘potrivească’ anumite aspecte ale învăţăturilor lor astfel încât toate 
elementele constitutive ale acestoe să se afle, între ele, într-o înşiruire cât mai logică. 
Doctrinele sunt sisteme logice de gândire ale căror elemente nu pot fi în ne concordanţă 
unele cu celelalte. De exemplu, dacă alegem să optăm pentru botezul în apă, exclusiv al 
maturilor, de aici se desprind importante consecinţe teologice, cum ar fi faptul că 
naşterea din nou a copiilor trebuie să înceapă cu naşterea din Spirit, în lipsa naşterii din 
apă. Este o inversare a conţinutului învăţăturii lui Isus care a spus că naşterea din nou 
este o naştere din apă şi din Spirit. (Ioan 3; 5) Cu toate că această ordine, naşterea din 
Spirit şi din apă, ar putea fi considerată mai puţin definitorie pentru procesul în sine, 
totuşi trebuie să observăm că Isus a folosit o altă ordine. Avem în N.T. cel puţin un 
exemplu în care mai întâi s-a pogorât Duhul Sfânt asupra persoanelor respective şi 
numai după aceea aceste persoane au fost botezate în apă. (Faptele Apostolilor 10; 47) 
Aş face totuşi observaţia că între cele două momente s-a scurs un foarte scurt interval de 
timp. Dacă se avansează opinia că ordinea stabilită de Isus nu se schimbă, rămâne o 
zonă obscură în legătură cu naşterea din nou a copiilor, între momentul naşterii lor 
biologice şi momentul botezului lor în apă.         

Biblia nu conţine o singură interpretare şi încercarea de a aduce toate învăţăturile 
la un numitor comun, în scopul de a construi o doctrină funcţională, pentru o anumită 
instituţie bisericească, duce în mod automat, la forţare şi deformare. Biblia deţine o 
mare varietate de învăţături şi există doar o cale de a le pune pe toate împreună şi 
anume, interpretarea tuturor opţiunilor similare ca opţiuni echivalente şi raportarea 
tuturor variantelor posibile la spiritul unitar al textelor ei. Biblia are o expresie literală, 
dar are deasemenea şi un spirit. Toate regulile şi elementele Bibliei trebuiesc înţelese în 
spiritul Creştinismului şi din punctul acesta de vedere nu există indeterminare în 
conţinutul ei. Spiritul Bibliei este dragostea de Dumnezeu şi de oameni şi cine urmează 
această cale nu poate greşi. Doctrinele sunt oarecum înşelătoare, deoarece putem afirma 
cu acelaşi drept fie o interpretare a textelor, fie cealaltă şi lucrul acesta ne poate face să 
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devenim pasionaţi şi chiar fanatici în legătură cu opţiunea pe care o preferăm. Ajungem 
să credem că ştim ceva şi putem deveni intoleranţi cu toţi ceilalţi, bazându-ne pe 
cunoştinţa noastră. Dovedim, în felul acesta, că încă nu cunoaştem, aşa cum trebuie să 
cunoaştem fenomenul creştin, adică într-un mod spiritual. Dragostea spirituală nu poate 
înşela, pentru că acesta este spiritul care se degajă din totalitatea textelor Bibliei. Din 
cauza părerilor şi doctrinelor diferite oamenii s-au certat, s-au luptat, s-au urât şi s-au 
ucis, pentru că au scăpat din vedere spiritul Creştinismului. 

Dacă luăm, ca şi un prim exemplu, botezul în apă o să putem înţelege foarte bine 
jocul prin care se construiesc doctrinele Bisericilor instituţionale şi diviziunile artificiale 
dintre anumite Biserici corporatiste. Martin Luther, Ulrich Zwingli sau Johannes 
Calvin, mari reformatori şi fondatori ai confesiunilor Protestante şi Reformate erau 
adepţii botezului copiilor. Ceea ce este semnificativ pentru logica instituţională este 
faptul că Neo-Protestanţii îi critică cu vehemenţă pe Creştinii Ortodocşi şi Romano-
Catolici, de altfel şi Greco-Catolicii sunt văzuţi ca aparţinând de aceeaşi categorie, 
pentru că aceştia îi botează pe copiii sugari, dar cu toate acestea şi Luther făcea acelaşi 
lucru. Neo-Protestanţii se declară urmaşi ai reformei lui Luther dar pe Ortodocşii şi pe 
ceilalţi care îi botează pe copii îi consideră ca şi cum nu ar fi fost de fapt botezaţi 
niciodată, adică din acest punct de vedere ca pe adevăraţi păgîni. Adică pe Luther, care 
era adeptul botezului copiilor îl consideră un mare reformator dar botezul în apă care se 
săvărşeşte în Biserica corporatistă Ortodoxă, cea Romano Catolică, etc, îl consideră 
lipsit de valabilitate şi deci acesta ar trebui repetat, după părerea lor la maturitate.   

Încerc să stabilesc dacă botezul în apă trebuie, în mod obligatoriu, aplicat copiilor 
sau exclusiv persoanelor cu discernământ şi ce ne spune în primul rând Biblia despre 
acest lucru. Botezul în apă, în N.T. îşi are originile odată cu misiunea lui Ioan 
Botezătorul. 

„Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, 
au început să iasă la el; şi mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.” 
[(Matei 3: 5-6); ref. 194 în Biblia Ortodoxă] 

Este puţin probabil ca Ioan să fi botezat şi copii, cu atât mai mult cu cât înaintea 
botezului se făcea o mărturisire a păcatelor pe care copii, la o vârstă prea fragedă, nu ar 
fi avut de ce să o facă. Cu toate acestea, nu avem nici un indiciu sigur şi indiscutabil 
asupra vârstei de la care Ioan îi boteza pe locuitorii din Ierusalim. Isus Cristos însuşi a 
fost botezat de Ioan la o vârstă a maturităţii, dar cum ar fi putut fi botezat ca şi copil 
dacă El, imediat după acel moment, şi-a început misiunea pe pământ. Putea un copil să 
îndeplinească ceea ce a realizat Isus şi să moară pe cruce pentru salvarea umanităţii? Cu 
toate acestea ipoteza că Ioan Botezătorul a botezat şi copii, la rugămintea părinţilor lor, 
nu poate fi exclusă şi cel puţin N.T. nu ne oferă elemente indiscutabile, care să poată fi 
folosite pentru a formula o afirmaţie sau o negaţie definitivă. 

„Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar 
Ioan căuta să-l oprească. <<Eu, >> zicea el,<<am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi 
Tu vii la mine? >> Drept răspuns, Isus i-a zis: <<Lasă-mă acum, căci aşa se cade să 
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împlinim tot ce trebuie împlinit. >> Atunci Ioan L-a lăsat.” [(Matei 3: 13-15); ref. 195 în 
Biblia Ortodoxă] 

În toate cele trei evanghelii sinoptice (Matei, Marcu şi Luca) botezul lui Isus este 
povestit în mod foarte asemănător. În Evanghelia după Ioan nu ni se spune că Isus 
Cristos a intrat în apa botezului, iar cel care a văzut Duhul Sfânt a fost Ioan, care a 
mărturisit despre acest lucru. În această evanghelie nu reiese clar că toţi cei care se aflau 
în locul în care Isus a venit la Ioan, au văzut Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel 
asupra lui Isus, dar este precis exprimat faptul că Ioan a avut această viziune. Toate 
patru evanghelii vorbesc despre acest eveniment al întâlnirii dintre Isus şi Ioan 
Botezătorul şi nu există niciun motiv ca cineva să pună la îndoială acest lucru. 
Reprezintă faptul că Isus s-a botezat la maturitate o dovadă indiscutabilă, că toţi 
credincioşii trebuie să se boteze în apă, atunci când sunt maturi? Bineînţeles că nu. Isus 
Cristos a îndeplinit misiunea Sa la o vârstă a maturităţii şi nu ar fi existat o legătură 
coerentă între misiunea lui Ioan Botezătorul şi activitatea Sa, dacă cele două nu s-ar fi 
desfăşurat într-o strânsă legătură una cu cealaltă, adică dacă Isus ar fi fost botezat când 
era copil. De altfel, la vârsta copilăriei, Isus a fost tăiat împrejur ca orice copil Evreu şi 
dacă nu ar fi procedat în felul acesta nu ar mai fi putut îndeplini misiunea Sa, pentru că 
nimeni nu l-ar fi luat în serios.  

Pentru Evrei, tăierea împrejur era un ritual foarte important şi cine nu îl parcurgea 
nu era considerat că face parte din poporul Evreu. Cum putea Isus să reformeze religia 
iudaică şi să aducă pe poporul său la o înţelegere corectă a lui Dumnezeu, dacă nici 
măcar nu ar fi făcut parte din acest popor, adică dacă nu ar fi fost tăiat împrejur la vârsta 
prescrisă de tradiţia iudaică? Cum şi-ar fi făcut Isus primii adepţi printre Evrei, dacă El, 
nefiind tăiat împrejur, conform Religiei Iudaice, nici măcar nu ar fi fost socotit Evreu? 
Probabil că ar fi fost imposibil, deoarece Evreii nu ar fi primit niciodată o religie, pe 
care să o considere cu totul străină, faţă de tradiţiile lor. Cei doi s-au cunoscut şi Ioan a 
mărturisit despre Isus că El este trimisul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii şi 
botează cu Duhul Sfânt. Mărturia lui Ioan Botezătorul reprezintă o dovadă în plus a 
legitimităţii misiunii lui Isus Cristos şi o pregătire a poporului Evreu pentru aceasta. Cei 
care se întreabă, de ce Isus nu a fost botezat ca şi copil ar trebui să nu uite că El a fost 
Evreu şi a fost crescut în respectul tradiţiei Evreieşti şi, în plus, că numai o dată cu 
misiunea Sa pe pământ, oamenii au fost botezaţi în numele Lui.  

Să ne punem următoarea întrebare: “Ce şanse de supravieţuire ar fi avut Isus dacă 
ar fi fost botezat ca şi copil şi s-ar fi ştiut despre El, că urmează să îndeplinească 
misiunea pe care a îndeplinit-o? În ce fel ar fi putut Isus să îşi îndeplinească misiunea, 
ca şi copil, sau ce sens ar fi avut botezul lui, ca şi copil, dacă din momentul botezului 
până la începerea misiunii Lui, ar fi trecut o lungă perioadă de timp? Începerea misiunii 
lui Isus a fost conexată cu activitatea lui Ioan Botezătorul, prin urmare în virtutea a ceea 
ce avea de realizat pe pământ Isus trebuia botezat la maturitate.  

La vârsta la care copii sunt botezaţi, în unele confesiuni creştine, Isus Cristos a 
fost dus de părinţii Săi în Egipt, pentru a nu fi găsit şi ucis de Irod, deci ar fi fost 
imposibil ca Isus să fie botezat în apă ca şi copil, chiar dacă Ioan Botezătorul şi-ar fi 
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început misiunea mai devreme. Cu toate că N.T. nu precizează, în mod explicit, avem 
toate motivele să bănuim că Isus Cristos a urmat ritualul iudaic al tăierii împrejur. 
Botezul lui Isus are specificul său şi este un eveniment care ne arată, că trebuie ca orice 
Creştin să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, dar nu ne spune 
nimic în legătură cu vârsta recomandată pentru botez.  

„Apoi le-a zis: ‘Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi 
osândit.” [(Marcu 16: 15-16); ref. 196 în Biblia Ortodoxă] 

A recomandat Isus prin acest text numai botezul maturilor sau acesta permite în 
egală măsură şi botezul copiilor? Evident că urmau să fie botezaţi numai cei care vor fi 
crezut, deoarece botezul se făcea prin liberul consimţământ al persoanei în cauză şi nu 
cu forţa. Dar dacă părinţii doreau ca şi copiii lor să fie botezaţi, în baza faptului că ei 
erau răspunzători de soarta veşnică a copiilor lor, atâta vreme cât aceştia erau încă 
minori? Dacă părinţii sunt în măsură să ia orice decizii pe care ei le apreciază ca fiind 
potrivite, în legătură cu bunăstarea copiilor lor, de ce li s-ar interzice să se pronunţe în 
ceea ce priveşte viitorul etern al copiilor lor? Este adevărat că fiecare om trebuie să ia o 
hotărâre personală în ceea ce priveşte legătura sa cu Dumnezeu şi lucrul acesta se poate 
face numai în cunoştinţă de cauză şi cu deplin discernământ, dar tot adevărat este că 
acest mecanism nu este împiedicat cu nimic, dacă copilul este botezat de mic. Cu alte 
cuvinte, se reduce relaţia cu Dumnezeu numai la botezul în apă, sau este botezul în apă 
aspectul cel mai important al credinţei creştine? Personal, în baza textelor Bibliei, 
consider că dacă o persoana a fost botezată ca şi copil, în urma deciziei părinţilor săi, 
nimic nu poate să împiedice acea persoană, ca prin viaţa sa şi prin mărturisirea sa de 
credinţă, făcută în principal prin faptele sale, să ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi să 
fie născut din nou. Botezul în apă este asumat şi poate fi confirmat fie explicit fie 
implicit adică, în cel de al doilea caz prin credinţa personală şi atitudinea faţă de 
Dumnezeu a celui în cauză. Botezul făcut copiilor, când aceştia nu îşi puteau manifesta 
propriul discernământ, este asumat şi confirmat de aceştia când ajung la maturitate deci 
lipsa iniţială de discernământ este compensată de acceptarea sau respingerea botezului 
în apă, o dată cu atingerea vârstei maturităţii. Această acceptare sau respingere se face 
prin practicarea credinţei creştine de către cel în cauză. Afirmaţia că botezul copiilor nu 
este valabil deoarece aceştia nu au discernământ este discutabilă, deoarece 
discernământul poate fi exprimat ulterior de vreme ce efectele simbolice ale botezului 
urmăresc un om toată viaţa sa.  

Din nefericire, prea mulţi credincioşi consideră că mărturisirea publică trebuie să 
fie una formală, din gură, şi nu una făcută prin atitudini de viaţă practice. Consider că 
mărturisirea prin modul de viaţa de fiecare zi, înseamnă mult mai mult decât o 
declaraţie verbală, câte odată fără acoperire.    

„ Şi vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi.” [(Faptele 
Apostolilor 10: 27); ref. 198 în Biblia Ortodoxă] 

„Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Duhul Sfânt peste toţi 
cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au 
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rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste neamuri. Căci îi 
auzea vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: <<Se poate opri 
apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?>> Şi a poruncit 
să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos. Atunci l-au rugat să mai rămână 
câteva zile la ei.” [(Faptele Apostolilor 10: 44-48); ref. 198 în Biblia Ortodoxă] 

Printre cei mulţi se aflau oare şi copii şi de la ce vârstă în sus? Biblia, categoric, 
nu ne spune acest lucru, deci nu putem să răspundem doar în această bază nici pozitiv şi 
nici negativ la această întrebare. În cazul în care Corneliu era căsătorit şi avea şi copii, 
bănuiesc că nu i-ar fi ţinut pe aceştia departe de un moment atât de important. Dar iată 
ce zicea apostolul neamurilor despre botezul în apă: 

„Mul ţămesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi 
Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. Da, am 
mai botezat şi casa lui Ştefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.” [(1 
Corinteni 1: 14-15); ref. 199 în Biblia Ortodoxă] 

Când se referă la casa lui Ştefana este de presupus că în ea se aflau şi copii, de 
altfel dacă ar fi fost vorba numai de persoane mature apostolul Pavel s-ar fi referit la 
fiecare pe nume aşa cum a făcut cu Crisp şi Gaiu.  

Un caz similar este cel care ni se relatează în Faptele Apostolilor: 
„În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un rău, unde credeam că 

se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor cari erau adunate 
laolaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o 
femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima ca să i-a aminte la 
cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: 
<<Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea, >> Şi ne-
a silit să intrăm.”  [(Faptele Apostolilor 16: 13-15); ref. 200 în Biblia Ortodoxă] 

La modul la care apostolul Pavel privea femeile, adică în spiritul specific Evreilor, 
este puţin probabil că odată cu Lidia să fi fost botezat vreun bărbat, fără ca acesta să fie 
specificat cu numele, sau măcar menţionat ca soţ al Lidiei. Aceasta din urmă se afla 
într-un loc, unde apostolul Pavel presupunea că se afla un loc de rugăciune, dar ce loc 
de rugăciune putea fi acela, în care erau adunate numai femei? Probabil că nu era 
exclusiv un loc de rugăciune, ci un loc în care femeile desfăşurau o anumită activitate 
lucrativă pe care o îmbinau şi cu rugăciuni. Dacă erau adunaţi şi bărbaţi, de ce nu au 
fost menţionaţi? Din toate femeile prezente, numai una din ele a fost gata să se boteze, 
fie că celelalte erau deja botezate fie că nu au fost convinse în acel moment că trebuie să 
facă acel pas important. 

Femeile erau adunate la râu, probabil să spele rufe, după obiceiul acelor vremuri. 
De ce la râu? Pentru că în caz contrar este greu de acceptat că în locul unde ele se aflau 
exista pregătit un baptizeriu. Dacă nu s-ar fi aflat lângă un râu, ci într-o casă particulară 
pentru rugăciune şi pentru diverse activităţi specifice, de exemplu cusut sau tors, trebuie 
să presupunem că în acea casă existau condiţii pentru botezul prin scufundare. Dacă nu, 
întrebarea este: a fost Lidia botezată prin scufundare sau stropire? Aveau cu ele şi copii 
pe care nu aveau cu cine să îi lase şi probabil unele dintre ele supravegheau copiii, în 
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timp ce altele munceau. Nu erau bărbaţi în locul acela, pentru că textul face referire 
numai la femei. Erau femei şi desigur copii lor care se jucau în jurul lor. Lidia a fost 
botezată împreună cu casa ei, adică cu copii ei, de vreme ce se presupune că soţul ei nu 
se afla în acel loc. A fost botezată probabil în râul lângă care se afla, împreună cu casa 
ei, adică cu copii ei, sau a fost botezată într-o casă particulară. În orice caz, într-o 
adunare consacrată exclusiv acestui scop, dacă în locul acela exista aşa ceva, de 
exemplu o peşteră etc., Lidia nu s-ar fi dus fără soţul ei, dacă aceasta ar fi fost căsătorită 
şi soţul ei în viaţă. De altfel, într-un loc de rugăciune destinat în mod special acestui 
scop, este puţin probabil că s-ar fi adunat pentru rugăciune numai femei. De ce 
presupun acest lucru? Datorită statutului pe care femeile îl aveau în societatea din acele 
vremuri. Dacă soţul Lidiei, un bărbat ne credincios, a preferat să nu fie botezat în acel 
moment? Atunci ar însemna că textul este greşit, deoarece se subliniază că Lidia a fost 
botezată ea şi casa ei. În acest caz, din nou, luându-se în considerare modul în care erau 
privite femeile, dacă soţul Lidiei s-ar fi botezat, alături de ea, lucrul acesta ar fi fost în 
mod obligatoriu consemnat. Lidia avea şi locuinţa ei, unde ulterior i-a invitat pe Pavel şi 
pe cei care erau cu el. Dacă era la casa ei, Lidia nu trăia cu părinţii săi, deci prin “casa 
ei,” care a fost botezată, nu se pot înţelege părinţii acesteia sau alte rude. Alte rude fraţi, 
surori etc., nu făceau parte din casa ei, ci din casa părinţilor săi. Cu toate acestea, în 
acest text nu se spune clar că au fost botezaţi şi copii, cu toate că se prezintă cu un mare 
grad de probabilitate această posibilitate. Chiar dacă ar fi fost botezaţi şi copii, nu avem 
nici un indiciu în legătură cu vârsta acestora. Textul pe care l-am prezentat, reprezintă 
un argument Biblic pentru aceia care susţin că nu este o problemă de a îndeplini botezul 
în apă asupra copiilor. Nu reprezintă un argument Biblic covărşitor, dar prin deducţie 
poate fi luat în considerare în contextul temei discutate.   

În secolul al treilea, Origen scria că “în concordanţă cu uzajul din Biserică botezul 
se dă chiar şi copiilor.” (Holilies on Leveticus, 8:3:11, 244 e.n.) Conciliul din 
Cartagena, în 253 e.n., condamna opinia că botezul trebuie oprit pentru copii, pană în 
ziua a opta de la naştere. În Interpretarea Literală a Genezei 10:23:39, 408 e.n., 
Augustin din Hippo scria că: “obiceiul Bisericii de a boteza copii nu este de dispreţuit... 
şi nici nu trebuie crezut că tradiţia sa este altfel decât apostolică.” Pe de altă parte, 
persoane credincioase, ridicate la rang de sfinţi de către unele Biserici instituţionale, s-
au botezat la maturitate, cu toate că proveneau din familii de credincioşi. De exemplu, 
Sfântul Ioan Crisostom (Gură de aur) s-a botezat la 25 de ani, Sf. Grigore de Nazianz la 
28 de ani şi Sf. Vasile cel Mare la 26 de ani. Părinţii lui Vasile cel Mare au fost 
consideraţi foarte buni Creştini, tatăl său fiind profesor de retorică şi mama lui, Emilia, 
a fost fiică de mucenic creştin. Cei doi părinţi au avut 10 copii, din care 4 au fost 
canonizaţi de Biserica instituţională Ortodoxă. 

În acelaşi timp, argumentul Baptiştilor este acela că botezul în apă este o alegere 
pe care trebuie să o facă fiecare om în parte. Botezul poate fi oferit cuiva numai în urma 
credinţei lui personale în Dumnezeu. Textul din Marcu capitolul 16, versetele 15-16 ne 
spune că: “Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit.” Pot avea copii credinţă, dacă nu 
au discernământ? Copii au ceea mai puternică şi cea mai pură credinţă. De ce afirm 
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acest lucru? Pentru că în ei nu există nimic, care să umbrească chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, după care a fost creat omul şi pentru că Isus nu s-a ferit să se întrupeze într-
un copilaş, adică în însăşi personificarea nevinovăţiei. Isus Cristos ne-a spus că trebuie 
să avem credinţă ca şi un copilaş. (Matei 18: 3) Cu adevărat, copilaşii au o încredere 
totală în părinţii lor. 

Un alt argument Biblic al Baptiştilor este textul în care a fost botezat în apă 
famenul etiopian. 

“Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: <<Uite apă; 
ce mă împiedică să fiu botezat?>> Filip a zis: <<Dacă crezi din toată inima, se 
poate.>> Famenul a răspuns: <<Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu>>.” 
[(Faptele Apostolilor 8: 36-37); ref. 201 în Biblia Ortodoxă] 

Din acest exemplu s-a tras o concluzie generală. Este totdeauna nevoie ca botezul 
în apă să urmeze acelaşi exemplu. Adică este obligatorie o mărturisire a credinţei din 
inimă, în caz contrar persoana respectivă nu poate fi botezată în apă. Un exemplu tipic 
de generalizare fictivă în care o situaţie particulară este transformată într-o regulă 
generală.   

Pe de altă parte, se poate vedea în textul din 1 Corinteni 1: 14-15, că încă de la 
început, botezul în apă a fost folosit de credincioşi ca un mijloc de diviziune şi este în 
continuare la fel. Este incredibil cât de puţine texte în N.T. vorbesc despre botezul în 
apă şi cât de important a devenit acesta în a-i separa pe Creştini. Pentru Pavel, botezul 
în apă era ceva pur simbolic şi nu reprezenta preccuparea sa principală. (1Corinteni 17)  
Pentru Creştinii Neoprotestanţi botezul în apă la maturitate este cel mai important 
subiect de predicare, considerat a fi piatra de temelie a salvării personale. Toate celelalte 
elemente ale credinţei derivă din această “hotărâre pentru Dumnezeu,” ca şi cum cineva 
nu s-ar putea decide pentru a trăi creştineşte dacă a fost botezat când era copil. Este 
vorba despre o strategie prin care se consolidează anumite instituţii bisericeşti. De fapt, 
toate mişcările Neoprotestante îşi au originile în “descoperirea” făcută în Biblie, că o 
persoană trebuie în mod necesar să fie matură atunci când se botează şi că botezul în 
apă săvârşit asupra copiilor pur şi simplu nu are valabilitate. Nu este valabil, pentru că 
cei mici nu ştiu ce li se întâmplă, atunci când sunt botezaţi şi nu ei au hotărât ce vor să 
aleagă, adică dacă să îl urmeze sau nu pe Isus.  

Personal, în baza textelor Bibliei, consider că dacă părinţii au dreptul de a decide 
soarta copiilor lor în probleme lumeşti, atunci când aceştia sunt încă minori şi au 
obligaţia de a le oferi îndrumare, respectând libertatea lor de alegere în probleme 
spirituale, au calitatea şi de a îi orienta în viaţa spirituală. De altfel, hotărârea luată de 
părinţi este provizorie, deoarece cel care a fost botezat când era copil, poate să decidă 
pentru sine când ajunge la maturitate şi anume, dacă confirmă sau infirmă prin viaţa sa 
botezul care s-a efectuat asupra sa. Pe de altă parte, consider că avem, în acest caz, în 
faţa noastră un exemplu tipic de problemă pe care Biblia nu o soluţionează cu claritate 
şi de aceea rămâne la latitudinea conştiinţei celor în cauză, de a hotărî pentru ei şi copii 
lor ce vor să facă. 
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A împiedica oamenii să îşi boteze copii, pe temeiul inexistent al faptului că Biblia 
spune clar că trebuie botezaţi la maturitate, este o dovadă de autoritarism în probleme 
spirituale şi o încercare de manipulare. Biblia nu clarifică această problemă de o 
manieră clară şi definitivă, în aşa fel încât să nu mai fie nevoie de interpretare pentru 
soluţionarea ei, sau să nu mai fie nevoie de decizia personală pe care fiecare este chemat 
să o ia, în acest caz bazându-se pe conştiinţa sa luminată de Dumnezeu. Este nevoie de 
conştiinţa individuală a fiecărui credincios în aplicarea învăţăturilor creştine, deoarece 
nu există reţete precise prin care se fac lucrurile automat. Bisericile instituţionale şi-au 
arogat fiecare “monopolul” adevărului, fiecare se pretinde deţinătoarea cunoaşterii 
supreme dar, în realitate, fiecare se bazează pe texte Biblice disparate, întrucât N.T. 
vorbeşte foarte puţin şi ne sistematic despre botezul în apă. De ce este o încercare de 
manevrare a conştiinţelor? Pentru că este vorba de prozelitism. Oamenii sunt 
determinaţi să schimbe o confesiune creştină cu alta şi pentru aceasta ei trebuie 
rebotezaţi, pentru falsul considerent că botezul copiilor nu este valabil. De ce fals 
considerent? Pentru că este vorba doar de o posibilă inerpretare a textelor Biliei, de o 
opine în legătură cu acest subiect, şi nu de un adevăr evident şi bine demonstrat. Biblia 
ne spune, cu claritate, că omenii care doresc să fie mântuiţi, trebuie să parcurgă ritualul 
botezului în apă, dar nu specifică fără urmă de îndoială, dacă acest botez se poate 
practica numai maturilor sau şi copiilor. Este o chestiune legată de o opţiune personală. 
În orice caz, nu există un adevărat absolut în legătură cu botezul în apă, dar instituţiile 
bisericeşti au inventat un astfel de adevăr absolut şi au transformat opiniile 
reprezentanţilor lor în dogme cu valoare de adevăr imuabil. Bătălia care are loc de mult 
timp este pentru ocuparea unui teritoriu, care nu este trecut pe hărţi, acela pentru 
spiritele oamenilor. Inamicul nr. 1 este conştiinţa umană liberă şi responsabilă şi de 
aceea Bisericile instituţionale fac tot posibilul de a înlocui acest agent esenţial cu dogme 
şi regulamente instituţionale. 

Dacă un copil a fost botezat cu botezul în apă, fără să fie întrebat, dar atunci când 
ajunge la maturitate, doreşte să urmeze calea credinţei creştine prin viaţa curată pe care 
o duce, nu înseamnă aceasta o asumare şi confirmare matură, conştientă şi pe deplin 
responsabilă a propriului său botez? Accept că nu avea discernământ în momentul 
botezului, dar dacă atunci când a dobândit acest discernământ, doreşte în mod liber să îl 
urmeze pe Isus, de ce nu reprezintă acest fapt o confirmare şi deci o manifestare a 
discernământului său, care legitimează botezul, care s-a împlinit asupra sa? De ce astfel 
de oameni sunt descurajaţi şi determinaţi să creadă că, în realitate, ei nici nu au fost 
botezaţi, deoarece erau prea mici pentru aceasta? În loc să reprezinte o modalitate de a 
propovădui Creştinismul, prin atitudinea lor, reprezentanţii Bisericilor instituţionale 
Neoprotestante îi descurajează pe Creştinii altor confesiuni în a practica Creştinismul cu 
toată inima. Îi manevrează pe aceştia, în aşa fel încât ei să devină adepţii şi membrii 
acestor Biserici instituţionale, dar nu o fac cu sinceritate şi din grija faţă de soarta eternă 
a oamenilor, ci pentru a îşi asigura un portofoliu cât mai semnificativ de membri. 
Folosesc cuvântul portofoliu cu sensul de: totalitate a acţiunilor, a efectelor de comerţ 
etc., care se află în evidenţa operativă a unei bănci. Bisericile instituţionale au devenit 
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adevărate bănci de oameni şi îi consideră pe aceştia un fel de titluri de valoare, pe care 
luptă să le dobândească şi se străduiesc să nu le piardă. 

Biserica instituţională Romano-catolică a rezolvat problema discernământului, 
prin aceea, că ajuns la o vârstă a maturităţii, cel care a fost botezat în apă când era copil, 
trece printr-un proces de confirmare a acestui botez. Este o soluţie perfect valabilă, care 
clarifică în totalitate problema botezului în apă. Cu toate acestea Romano-catolicii vor 
trebui să fie botezaţi în apă din nou, dacă vor să devină membri ai Bisericii 
instituţionale Baptiste sau a celei Penticostale. De ce? Pentru că aşa sunt regulile. 
Acestea sunt, din păcate, regulile instituţiilor bisericeşti şi nu ale lui Dumnezeu. Iată 
care este regula lui Dumnezeu, exprimată de apostolul Pavel: 

„Există un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Există un singur 
Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care 
este în toţi.”  [(Efeseni 4: 6); ref. 202 în Biblia Ortodoxă] 

Nu şi pentru instituţiile bisericeşti. Pentru ele există atâtea botezuri câte confesiuni 
creştine sunt şi tot atâtea imagini false despre adevărata Biserică a lui Dumnezeu. De ce 
nu este acceptat botezul în apă Ortodox? Pentru ca în felul acesta cultele să prospere, 
asigurându-se de mulţimea membrilor lor. Nu este corect faţă de Dumnezeu şi de 
învăţăturile Bibliei, dar cui îi pasă? Interesul instituţional este pe primul loc şi în nici un 
caz nu primează ceea ce este legat de viaţa veşnică a credincioşilor. 

În epistola către Romani, apostolul Pavel descrie foarte bine simbolistica botezului 
în apă. 

„Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El pentru ca, 
după cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa să trăim o viaţă nouă.”  
[(Romani 6: 3-4); ref. 203 în Biblia Ortodoxă] 

De ce nu au copii voie să înceapă o viaţă nouă, spirituală încă din fragedă pruncie? 
Pentru că acest lucru afectează negativ interesele instituţiilor bisericeşti. Toate cultele 
Neoprotestante s-au format prin disjungerea Bisericilor instituţionale tradiţionale şi 
poate că aceasta este o evoluţie normală a Creştinismului. Dar nu dovedeşte tocmai 
acest lucru, că închiderea abuzivă a învăţăturilor despre Dumnezeu, în perimetrul limitat 
al unor instituţii bisericeşti şi al unor doctrine, nu este un lucru natural, evident nici 
supra natural, ci este o situaţie artificială? Împotriva acesteia se revoltă însăşi nevoile 
cunoaşterii lui Dumnezeu, care rupe din când în când zăgazurile? Singura problemă este 
că în acest mod, adică încercând să îi atragă pe Creştini de la o denominaţiune la alta, se 
creează iluzia, că schimbând o confesiune creştină cu alta, individul uman îşi asigură un 
loc în veşnicie prin însuşi acest fapt. Iese din marea masă a “păcătoşilor” şi intră într-o 
colectivitate mai selectă, care s-a botezat la maturitate, adică l-a primit conştient pe Isus 
Cristos în viaţa lor. Aceasta este o naivitate care serveşte bine interesele instituţiilor 
bisericeşti. Schimbarea unui botez în apă cu altul, a unei confesiuni cu alta, nu înseamnă 
absolut nimic, ci ceea ce are cu adevărat relevanţă este a deveni o făptură nouă prin 
naşterea din nou şi în felul acesta a deveni membru al Bisericii celor născuţi din 
Dumnezeu. Poate un membru al Bisericii instituţionale Ortodoxe, Romano-catolice sau 
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Protestante, care botează copii când sunt mici, să fie născut din nou? Aceasta este 
întrebarea cheie şi la aceasta răspunsul pe care îl dau este fără echivoc: categoric da. 
Este posibil ca un Creştin, înscris în cartea vieţii, de la întemeierea lumii, să fie în 
acelaşi timp membru al Bisericii instituţionale Ortodoxe sau al celorlalte sus amintite şi 
în acelaşi timp să fie membru al Bisericii Spirituale Unice? Răspunsul este bineînţeles 
afirmativ şi valabil pentru orice altă confesiune creştină, ne enunţată mai sus. 

Apostolul Petru, cu ocazia evenimentului de la ziua Cincizecimii, prin care Duhul 
Sfânt s-a pogorât asupra celor care erau de faţă, a spus: 

„Pocăiţi-vă,” le-a zis Petru, <<şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci 
făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe 
acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru>>.” [(Faptele 
Apostolilor 2: 38-39); ref. 204 în Biblia Ortodoxă] 

Este evident că textul îi include şi pe copii alături de părinţii lor. Prin “copii 
voştri” se poate înţelege şi urmaşi, adică generaţiile viitoare, dar şi copii în sensul 
vârstei. Pe de altă parte, s-ar putea pune întrebarea, ce păcate are un copil dacă trebuie 
să se boteze, pentru a fi curăţat de ele. În afară de păcatul original, dacă acceptăm 
existenţa lui, copii nu au păcate, pentru că ei nu conştientizează importanţa a ceea ce 
fac. Botezul în apă nu este numai pentru spălarea de păcate, dar şi pentru renaştere 
spirituală şi copii sunt chemaţi la renaşterea spirituală în aceeaşi măsură ca şi adulţii. 

„Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage 
pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: <<Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi 
nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. >> După ce Şi-a pus mâinile 
peste ei, a plecat de acolo.” [(Matei 19: 13-15); ref. 205 în Biblia Ortodoxă] 

Se pune întrebarea, de ce nu a botezat Isus pe copilaşi ci numai a pus mâinile peste 
ei, de vreme ce atât de multă lume susţine că ei trebuie botezaţi? Isus Cristos nu a 
botezat pe nimeni nici copii şi nici maturi, deci nu se poate trage nici o concluzie din 
atitudinea Sa cu privire la vârsta recomandată pentru botezul în apă.  

„I-au adus şi nişte copilaşi, ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut 
lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau. Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a 
zis: <<Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este 
a unora ca ei. Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un 
copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea>>.” [(Luca 18: 15-17); ref. 206 în Biblia 
Ortodoxă] 

De ce se refuză celor mici şansa ca, încă de copii, atunci când personalitatea lor 
este în formare, să beneficieze de această viaţă nouă în Cristos? Mai mult decât atât, 
dacă procesul naşterii din nou este legat şi de naşterea din apă, de ce nu se dă şansa 
celor mici, să beneficieze cât se poate de devreme de această renaştere spirituală? Nu 
este şi aceasta o modalitate de a îl îndepărta pe om de Dumnezeu? Aşa cum am arătat 
răspunsurile se află în logica instituţională. Ce este mai important pentru o instituţie 
bisericească, viaţa veşnică a oamenilor sau propăşirea ei ca şi organizaţie religioasă 
creştină? Cred că varianta a doua se impune de la sine. Pe lângă problema 



 265 

discernământului mai sunt şi alte argumente de luat în seamă. Ce se întâmplă cu un 
copil care nu a fost niciodată botezat în apă şi ajungând la o vârstă a discernământului, 
moare înainte de a fi botezat? Ce se întâmplă cu un copil, pentru care părinţii au luat 
decizia de a nu îl boteza în apă şi care nu va fi niciodată convins de credinţa părinţilor 
lor? Nu vor fi niciodată botezaţi în apă în numele lui Isus Cristos şi acest lucru îi pune 
exact pe aceeaşi poziţie, cu cei care au fost botezaţi în apă când au fost copii dar nu au 
fost născuţi din nou şi nu au practicat credinţa creştină.  

În ambele cazuri, acela de a îşi boteza copii şi acela de a nu îi boteza în apă, 
părinţii sunt aceia care hotărăsc pentru copii lor, adică persoana fără discernământ, care 
este copilul, este supusă deciziei luată de un altul în numele ei în ambele situaţii. Cu alte 
cuvinte, discernământul copiilor este înlocuit cu decizia părinţilor şi în cazul în care 
aceştia sunt botezaţi de mici şi în cazul în care nu sunt. De ce? Pentru că există 
posibilitatea ca acei copii, dacă ar fi fost în cunoştinţă de cauză, să fi dorit pentru ei să fi 
fost botezaţi de mici. Sunt atât de mulţi credincioşi Ortodocşi, Romano-catolici, Greco-
catolici, Protestanţi, etc., care sunt mulţumiţi că au fost botezaţi de mici copii şi care, în 
nici un caz nu ar vrea să schimbe acest lucru, dacă ar putea-o face. Aşa că ideea că 
fiecare trebuie să hotărască pentru sine, cu deplin discernământ, se aplică în ambele 
cazuri numai maturilor, toţi copii fiind supuşi voinţei părinţilor lor. A nu îţi boteza 
copilul în apă, este o decizie tot atât de importantă pentru viitorul copiilor ca şi aceea de 
a îi boteza în apă când sunt mici şi amândouă poartă marca unei mari responsabilităţi. 

Bisericile instituţionale Neoprotestante au înlocuit botezul în apă cu o 
binecuvântare, al cărui text l-au desprins direct de pe paginile V.T., dar care nu ţine loc 
de botez. Dacă copii nu au discernământ, de ce sunt supuşi unui act ritualic, pentru care 
nu şi-au dat acordul? De unde se ştie dacă aceştia au dorit sau nu să fie supuşi unui 
astfel de ritual? În orice caz, este limpede faptul că altcineva a hotărât pentru ei, ca ei să 
fie prezentaţi lui Isus Cristos, cu toate că ei poate vor fi atei, sau vor îmbrăţişa o altă 
credinţă decât cea creştină. Este o plasă de siguranţă în cazul în care copilul moare, fără 
să fie botezat în apă. Cu toate acestea, este o falsă protecţie deoarece nimeni nu poate 
intra în Împărăţia cerurilor dacă nu se naşte din apă şi Duh Sfânt. Isus Cristos nu a 
binecuvântat copii, pentru a înlocui botezul în apă pentru ei, ci pentru a sublinia nevoia 
ca orice om să devină la fel de curat ca şi ei, din punct de vedere moral. Fără să 
analizeze prea mult lucrurile, mulţi Ortodocşi” cad în plasa” instituţiilor bisericeşti 
Neoprotestante şi sunt repede convinşi, că dacă nu se botează la maturitate, nu vor fi 
mântuiţi. Temerea aceasta este falsă, dar ei ar trebui să fie cu adevărat îngrijoraţi în 
legătură cu naşterea din nou, pe care este adevărat că puţini preoţi şi duhovnici o explică 
corespunzător. Din acest motiv este bine ca fiecare să cerceteze pentru sine Scripturile 
şi nu să se lase condus de o “călăuză oarbă” care, fie că nu ştie nici el, sau ea, despre ce 
este vorba, fie ştie, dar nu este în politica Bisericilor instituţionale de care aparţin, să 
abordeze acest subiect. 

“L ăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor 
cădea amândoi în groapă.”  [(Matei 15. 14); ref. 207 în Biblia Ortodoxă] 
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Acesta este un exemplu evident, despre modul în care instituţiile bisericeşti 
înlocuiesc învăţăturile lui Isus Cristos cu datinile lor. O prevedere a V.T. este luată şi 
scoasă din context şi este folosită pentru a construi o doctrină, prin care diferite Biserici 
instituţionale propăşesc. Aceasta se întâmplă, pentru că reprezentanţii Bisericilor 
instituţionale neglijează în mod deliberat învăţăturile despre necesitatea naşterii din nou 
a credinciosului. Un Creştin regenerat spiritual devine incomod pentru instituţiile 
bisericeşti, pentru că el nu mai este adeptul lor fidel, ci este în exclusivitate discipolul 
lui Dumnezeu, un ucenic care spune adevărul. 

Botezul în apă este o parte din procesul naşterii din nou şi trebuie privit în acest 
context. A îl scoate din context şi a îi conferi o importanţă de sine stătătoare, este o 
manieră prin care instituţiile bisericeşti monopolizează simbolurile Creştinismului şi le 
folosesc pentru a îşi asigura agendele lor de lucru. Naşterea din nou îi priveşte pe 
credincioşi indiferent de vârstă, este un proces pe care Dumnezeu îl determină în om de 
la cea mai fragedă vârstă. Isus, la vârsta de 12 ani, vorbea cu înţelepţii în Templu 
Evreiesc şi nu făcea aceasta de la El, ci de la Tatăl. După standarde umane, nu avea 
vârsta unui discernământ deplin, dar fiindcă vorbea de la Dumnezeu, înţelepciunea Lui 
era admirată de toţi cei înţelepţi. Discernământul în materie spirituală ne este dat de 
Dumnezeu şi îl avem încă înainte de a ne naşte, deoarece, prin acesta, noi încă de la 
întemeierea lumii am sperat în Cristos. (Efeseni 1: 12) 

Membrii Bisericii celor înscrişi în Ceruri nu au hotărât în viaţa aceasta să îl 
urmeze pe Cristos, ci mult înainte de a se naşte şi aceasta este învăţătura Bibliei şi nu 
perdeaua de fum pe care Bisericile instituţionale o creează în faţa credincioşilor. Aceşti 
credincioşi nu sunt dependenţi de un discernământ exprimat în public în legătură cu 
botezul lor în apă, deoarece, fără niciun public, ei l-au ales pe Cristos de la întemeierea 
lumii. Aş vrea să fiu bine înţeles, calitatea de membru al adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu nu are nimic a face cu apartenenţa la o anumită Biserică instituţională sau 
alta, ci totul este bazat pe planul Lui. Fie că am fost botezaţi ca şi copii fie că am decis 
să facem lucrul acesta când eram maturi, faptul acesta, în sine, nu schimbă cu nimic 
lucrurile, deoarece noi am sperat deja în Cristos de la întemeierea lumii. Adică noi, cu 
discernământul pe care l-am avut atunci, am ales încă din acea perioadă, să îl urmăm pe 
Cristos. Noi ne-am pronunţat, înainte de a ne naşte, în proiectul lui Dumnezeu asupra 
alegerii noastre, deci am făcut lucrul acesta cu discernământ.  

“...ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în 
Cristos.” [(Efeseni 1: 12); ref. 208 în Biblia Ortodoxă] 

Dacă noi mai dinainte am nădăjduit în Cristos, oare nu ne-am manifestat 
discernământul necesar în legătură cu alegerea credinţei noastre încă înainte de a ne 
naşte pe acest pământ, adică înainte de a fi botezaţi ca şi copii? Dacă textul, mai sus 
citat, ne spune că noi l-am ales pe Cristos, încă înainte să ne naştem, din punct de 
vedere biologic, de ce atunci discernământul personal este legat cu atâta stricteţe de 
botezul în apă, lucru practicat ca o emblemă a doctrinelor lor, de către Bisericile 
Neoprotestante? Textul citat, care se află în Efeseni este întărit de textul din Romani şi 
din Apocalipsa lui Ioan. (Romani 8; 28-30; Apocalipsa lui Ioan 17; 8) Textul din 
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Efeseni este întărit de întregul eşafodaj al N.T., în care se poate observa că Dumnezeu 
nu a lăsat lucrurile la întîmplare, dimpotrivă toate lucrurile sunt cunoscute de El mai 
dinainte de a se întâmpla. Aceasta nu exclude libertatea noastră de alegere, dar în 
realitate Dumnezeu ştie felul în care noi vom alege, desigur în mod liber şi i-a în 
considerare acest fapt. Noi l-am ales pe Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii şi 
atunci când am fost botezaţi în apă, aceasta nu este decât urmarea firească a alegerii 
noastre iniţiale. Biblia trebuie privită în întregul său şi nu ca un mijloc pentru 
construcţia de noi instituţii bisericeşti, care profită în primul rând organizatorilor.  

Pe de altă parte, cei care botează copii în apă şi nu se ocupă mai departe de nevoia 
lor de a fi născuţi din nou, se dovedesc la fel de superficiali şi dezinteresaţi de destinul 
veşnic al acestora, ca şi aceia care cer să fie botezaţi, odată ajunşi la maturitate, dar după 
aceea nu parcurg, până la capăt, drumul renaşterii lor spirituale. Întrucât naşterea din 
nou are ca sursă directă pe Dumnezeu şi deci nu poate fi taxată financiar, deci nu 
reprezintă o sursă de venituri, Bisericile instituţionale nu mai fac nici o preocupare din 
aceasta, ci o lasă cu totul deoparte. Fiecare Creştin ar trebui să se procupe personal de 
mântuirea sa, deoarece nu poate lăsa pe mâna funcţionarilor bisericeşti o misiune atât de 
importantă. Aceştia din urmă sunt interesaţi, în primul rând, să îşi rotunjească veniturile 
proprii, şi de aceea au inventat tot felul de tradiţii care aduc bani. Totul se face pentru 
un preţ, cu toate că Biblia ne spune că mântuirea este darul fără plată a lui Dumnezeu. 
(Romani 6; 23) Înţeleg că întreţinera unei infrastructuri instituţionale bisericeşti este o 
sarcină costisitoare, dar mântuirea fiecărui individ în parte este o finalitate cu mult mai 
importantă şi ar trebui să i se acorde o prioritate absolută. În Împăraţia Cerurilor nu vor 
intra clădiri impozante ci fiinţe umane.   

 Situaţia se prezintă exact la fel, atunci când un Protestant sau un Neoprotestant 
doreşte să devină membru al Bisericii instituţionale Ortodoxe sau Romano-catolice. Li 
se va cere să se boteze din nou, în cadrul instituţiilor bisericeşti respective şi să se 
supună tuturor regulilor lor. Cu toate că afluxul în momentul de faţă este de la cele din 
urmă către cele dintâi, totuşi nici posibilitatea expusă acum nu este exclusă. Personal, 
afirm în această carte că acela care a fost botezat în apă, când era copil, nu mai are 
nevoie să mai fie botezat încă o dată, la maturitate, şi aceasta deoarece cel botezat şi-a 
manifestat discernământul, alegându-l pe Cristos, încă înainte de întemeierea lumii şi că 
propria sa viaţa, trăită în Cristos, reprezintă o manifestare indiscutabilă a 
discernămîntului său. Susţin de asemenea opinia că acela sau aceia care nu au fost 
botezaţi, ca şi copii, trebuiesc să se boteze, atunci când devim maturi, dacă nu există 
nici un impediment, în acest sens. Pot fi salvaţi membrii altor religii dacă nu au ajuns să 
fie botezaţi în apă cu botezeul creştin? Acesta este un subiect vast care nu poate fi 
cuprins de intenţia lucrării de faţă. Întrebarea este desigur legitimă dar răspunsul nu este 
unul foarte simplu. Aş dori totuşi să constat că mântuirea unor persoane nu este 
apanajul nici unui om, ci exclusiv a lui Dumnezeu.    

Cert este că botezul în apă, săvârşit fie într-una, fie în cealaltă dintre Bisericile 
instituţionale, este la fel de valabil. Fie că au fost botezaţi când erau copii, sau când erau 
adulţi, credincioşii au exact aceeaşi şansă de a fi mântuiţi, cu condiţia să parcurgă 
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întregul proces al naşterii din nou. Aceştia vor parcurge negreşit acest proces, dacă sunt 
scrişi în cartea vieţii înainte de întemeierea lumii. Pe de altă parte, botezul în apă, fie al 
copiilor, fie al maturilor, nu are nicio valoare în raport cu mântuirea, dacă cei în cauză 
nu sunt născuţi din nou, din Dumnezeu. Pentru copiii care au fost botezaţi în apă, dar nu 
au ajuns la maturitate şi în felul acesta nu au putut confirma acest botez, sau pentru 
aceia care nu au fost botezaţi de loc în apă, ci doar binecuvântaţi, înainte de decesul lor, 
numai Dumnezeu este în măsură să hotărască soarta lor veşnică.  

Ceea ce susţin, în cele de mai sus, este că pentru apartenenţa la adevărata Biserică 
a lui Dumnezeu, botezul copiilor şi cel al maturilor este în mod egal valabil şi că nimeni 
nu trebuie să schimbe confesiunea creştină în care se află cu o alta, pentru ca să fie 
salvat. Dacă, totuşi, doreşte să frecventeze alte adunări creştine, în nici un caz nu trebuie 
să se boteze din nou în apă, dacă a fost botezat când era copil, pentru că Biblia o spune 
fără nici un fel de confuzie: există un singur botez. A considera fie botezul copiilor, fie 
cel al maturilor, ca ne fiind valabil, din cauza vârstei, nu reprezintă nimic altceva decât 
pretextul pentru a constitui o nouă organizaţie religioasă creştină, dacă acesta este 
elementul principal de deosebire faţă de organizaţile de acelaşi tip, deja existente.  

“Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” [(Efeseni 4: 5);  ref. 
209 în Biblia Ortodoxă] 

Altele sunt condiţiile principale ale mântuirii şi nicidecum botezul în apă la 
maturitate. Toţi cei salvaţi sunt înscrişi în cartea vieţii, de la întemeierea lumii. În afară 
de cazul că renunţă de bunăvoie la mântuire, situaţie puţin probabilă, aceştia vor fi 
spălaţi prin sângele lui Cristos şi salvaţi prin meritele sale. (1Corinteni 6; 11) Nu are 
nicio importanţă dacă au fost botezaţi copii, după uzanţa Bisericii timpurii sau la 
maturitate, după cum recomandă confesiunile Neoprotestante, toţi cei care au fost scrişi 
în cartea vieţii, vor parcurge un proces al naşterii din nou, vor deveni fiinţe spirituale şi 
în felul acesta îşi vor ocupa locul care le-a fost pregătit, de moştenitori ai Împărăţiei 
Cerurilor. Toţi ceilalţi se vor lupta între ei, ca să stabilească, când trebuie să fie botezat 
un credincios şi nu se vor înţelege niciodată, pentru că Biblia nu este destul de precisă 
în această privinţă şi pentru că fiecare doreşte să îşi menţină statul care produce avantaje 
personale. În Biblie nu se acordă botezului în apă un rol central, aşa cum o fac cultele 
Neoprotestante şi de aceea nici nu există precizări detaliate. Se acordă, însă, un rol 
primordial regenerării naturii umane, despre care vorbesc nenumărate texte Biblice şi de 
asemenea este rezervată o atenţie deosebit de mare dragostei spirituale, despre care este 
scris aproape în fiecate epistolă a N.T., aparţinînd apostolului Pavel sau celorlalţi 
apostoli. Bisericile corporatiste Neoprotestante au schimbat accentul şi aceasta este o 
strategie subtilă şi interesată. Botezul în apă este o condiţie necesară, dar nu suficientă şi 
trebuie privit în conexiune strânsă şi indivizibil ă cu întregul proces al naşterii din nou. 
Botezul în apă nu este decât începutul naşterii din Dumnezeu şi dacă se rămâne la 
această fază, procesul mântuirii este ne terminat şi deci, fără efect salvator.  

Desigur se vorbeşte despre botezul în apă al credinţei, dar în realitate credinţa se 
manifestă în foarte multe feluri nu doar prin botez. Cine crede şi se va boteza va fi 
mântuit. (Marcu 16; 16) Întrebarea este: cine a fost botezat şi crede nu va fi mântuit? 
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Cred că ambele posibilităţi sunt la fel de valabile. Cine crede şi se va boteza în apă sau 
cine este botezat în apă şi va crede, în ambele cazuri, vor fi mântuiţi, dar numai dacă 
sunt născuţi din nou. În orice caz, în ceea ce îi priveşte pe copii aceştia au credinţa lor. 
Lui Isus i-au fost aduşi nişte copilaşi şi unii au încercat să îi împiedice să ajungă la El, 
probabil considerând că sunt prea mici ca să înţeleagă ce se întâmplă. Cu toate acestea 
Isus nu i-a considerat prea mici şi i-a dat chiar exemplu pentru atributul de credincios. 
(Matei 19; 13-15) O credinţă pusă în ei de Dumnezeu, care nu poate fi umbrită de 
capcanele lumii. Dacă noi trebuie să primim credinţa ca nişte copilaşi, adică cu puritatea 
lor sufletească şi cu încrederea lor, nu înseamnă oare că în această puritate şi în această 
încredere se află credinţa? Copii nu îşi pot exprima credinţa dar aceasta nu înseamnă că 
nu o au. Credinţa nu este doar o problemă de discernământ, este în primul rând o 
problemă de har. Cu alte cuvinte credinţa este unul din darurile Duhului Sfânt. 
(1Corinteni 12; 9) Sunt convins că acest dar îl primesc în primul rând copiii, tocmai 
pentru că ei nu pot să discernă singuri ceea ce cred. Credinţa nu este legată doar de 
raţiunea umană, care presupune discernământ, este legată de activitatea Duhului Sfânt  
asupra întregii fiinţe umane.   

Cum ar fi dacă copilul dvs., să zicem în vârstă de 3 ani, v-ar spune dintr-o dată că 
el, sau ea, crede în Cristos? Cu puţinele sale cuvinte ar spune, de exemplu: „Îl iubesc pe 
Isus.” Nu ar însemna lucrul acesta că acel copil crede în Dumnezeu, chiar dacă nu are 
deplin discernământ şi nu înţelege încă multe lucruri despre credinţa creştină? Vi s-ar 
părea aceasta o experienţă imposibilă, sau mai degrabă una probabilă? În aceeaşi 
situaţie s-ar putea afla un copil mai mare, până la 14 ani. Să nu uităm că până la această 
vârstă copii sunt socotiţi că nu au discernământ, iar de la 14 ani în sus, până la 18 ani, se 
presupune că aceştia au un discernământ în formare. Este nevoie de discernământ 
pentru exprimarea credinţei creştine proprii şi dacă da ce fel de discernământ este 
necesar? Este de ajuns un discernământ în formare sau se impune un discernământ 
deplin? Este discernământul spiritual echivalent cu cel  juridic? Nu este mai degrabă 
nevoie de discernământ pentru a separa binele de rău, decât pentru a exprima, o puritate 
spirituală inerentă oricărui nou născut. Copilul foarte mic are o încredere totală în 
părinţii lui, altfel nici nu ar putea supravieţui. Instinctual, acesta ştie că se poate încrede 
deplin în părinţii săi şi caută să intre imediat într-o relaţie cu ei. Acest copil are aceeaşi 
credinţă care se cere de la noi, în relaţia noastră cu Dumnezeu. Are deci copilul credinţă 
creştină sau nu? Este limpede, mai întâi, că acesta are credinţă, iar în al doilea rând că 
această credinţă este ceea care este cerută de Dumnezeu, de la orice om.  

Când apar primele dezamăgiri ale copilului începe să se instaureze şi necredinţa 
acestuia şi nu doar în părinţi, dar chiar şi în Dumnezeu, pentru că iniţial părinţii lui 
fireşti joacă şi rolul de imagine a Tatălui Ceresc. Consider că orice fiinţă umană care se 
naşte pe pământ are la început o sensibilitate spirituală excepţională care îl face să fie 
puternic atras de Dumnezeu. (Matei 18; 3) Copilaşii sunt întorşi la Dumnezeu. 
Condiţiile existenţiale ulterioare sunt responsabile pentru obliterarea acestei deschideri 
iniţiale. Discernământul spiritual nu este echivalent cu cel juridic. Primul este înnăscut, 
cel de-al doilea este dobândit. Primul este înscris în natura spirituală a omului, cel de al 
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doilea se formează prin educaţie. Faptul că există o astfel de natură spirituală a omului, 
mi se pare un lucru indiscutabil de vreme ce, într-un fel sau altul, toţi oamenii de pe 
pământ au o înclinaţie spirituală, exprimată într-o multitudine de religii. Versetul în care 
ni se spune că cine crede şi se va boteza va fi mântuit se aplică şi copiilor. (Marcu 16; 
16) Copii cred şi au credinţa cea mai pură, un exemplu de credinţă în Dumnezeu şi nu 
este nici o problemă dacă sunt aduşi de alţii la Cristos. (Matei 19; 13-15) Botezul în apă 
asupra copiilor nou născuţi practicat de Ortodocşi, Romano Catolici, Protestanţi, sau 
Reformaţi nu este în nici un fel o problemă şi nu împiedică cu nimic mântuirea 
personală, a respectivelor persoane. 

Dacă spunem că nu putem moştenii credinţa oare ce trebuie să înţelegem prin 
această afirmaţie? În realitate, credinţa o 'moştenim' de la Dumnezeu. Dacă putem sau 
nu moşteni credinţa de la părinţi, este o cu totul altă problemă. Epistola atribuită 
apostolului Pavel 2 Timotei 1; 5, ni se spune cele ce urmează: "Îmi aduc aminte de 
credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi 
sunt încredinţat că şi în tine." Epistola se adresa lui Timotei. Credinţa nu se moşteneşte, 
genetic, între părinţi şi copii lor fireşti, dar se transmite prin educaţie.  

Sufletul nostru de copil îl primeşte pe Dumnezeu, mintea vine după suflet. Copiii 
au credinţă pentru că ştiu să primească şi că aşteaptă cu încredere totul de la cei din 
jurul lor. Copii au o credinţă înnăscută, nu dobândită. Orice copil se naşte credincios, 
educaţia şi experienţa unei vieţi ostile îl face câteodată să renunţe la credinţă. Tot 
educaţia îl poate face să îşi dezvolte credinţa. Unde scrie în Biblie despre copilaşi că ei 
nu au credinţă? Credinţa vine prin auzire, dar nu numai prin auzire. Credinţa vine şi prin 
citire şi vine de asemenea prin experienţa directă cu Dumnezeu. Exemple de experienţă 
directă cu Dumnezeu. Exemplu lui Pavel. Exemplul sutaşului şi al celor care îl păzeau 
pe Isus, atunci când a fost răstignit. (Matei 27; 54) Exemplul tâlharului de pe cruce. 
Ologul din naştere a avut credinţă în numele lui Isus fără să fi auzit credinţa şi a fost 
vindecat de Petru şi Ioan. (Faptele Apostolilor 3; 16) Copii au o credinţă personală, fără 
auzirea credinţei. De ce? Păcatul nu a avut timp să altereze imaginea lui Dumnezeu din 
ei. Păcatul original, pentru cine crede în el, trebuie spălat prin botez, cât mai curând. 

Textul din Marcu 16; 16 nu este complet, în sensul că în acest text nu se vorbeşte 
despre naşterea din nou. Din acest motiv unii cred că este de ajuns să te botezi în apă la 
maturitate şi cu aceasta misiunea noastră s-a cam încheiat. Trebuie să fim atenţi cu aceia 
care încearcă să facă dintr-un singur text baza unei doctrine creştine. Personal consider 
că în acest text Isus nu a tratat despre rebotezare, deci despre obligativitatea botezării la 
maturitate. De ce? Petru că Isus, în acele momente se adresa unei lumi păgâne care 
urma să primească mesajul Său. Evident că El se adresa, în acel context, în primul rând 
persoanelor mature, care trebuiau să facă o alegere, dar prin aceasta nu se exclude deloc 
ca părinţii să dorească să îşi boteze şi copii. Desigur că cei mici nu se puteau boteza în 
apă, înaintea părinţilor lor dar aceasta nu înseamnă că nu se puteau boteza în apă o dată 
cu părinţii lor. Textul nu trebuie înţeles restrictiv, atâta vreme cât, cel în cauză, adică cel 
botezat în apă ca şi copil, are posibilitatea să îşi manifesta credinţa sa în Dumnezeu, 
când ajunge la maturitate, în multe alte feluri nu numai prin botez. Dacă credinţa în 
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Dumnezeu s-ar putea manifesta numai prin botezul în apă şi prin nimic altceva, atunci, 
fără îndoială, botezul la maturitate al tuturor ar fi obligatoriu. Nu este cazul, noi ne 
manifestăm credinţa în Dumnezeu, în fiecare zi, prin tot ceea ce suntem, prin ceea ce 
spunem şi prin ceea ce facem. 

Observaţiile mele privitoare la botezul în apă ar putea să ridice următoarea 
întrebarea legitimă: “Bazat pe faptul că am afirmat că noi l-am ales pe Cristos încă 
înainte de întemeierea lumii nu consider eu că botezul în apă este atât de ne important 
încât nici nu mai trebuie practicat?” În mod categoric, nu consider acest lucru. Am 
afirmat că noi l-am ales pe Cristos încă înainte de întemeierea lumii, în sensul că noi am 
sperat încă de atunci în El, pentru a exprima ideia că noi ne-am manifestat 
discernământul şi libertatea de alegere, în acel stadiu, dar acţiunea propriu zisă, pentru 
care ne-am dat acordul, urma să fie îndeplinită în viaţa aceasta, pe pământ. Prin urmare, 
botezul în apă este un eveniment, recomandat de Isus, pentru a se realiza în drumul pe 
care îl avem de parcurs, pe pământ. Cu toate acestea, tâlharul de pe cruce a fost salvat 
de către Isus fără botezul în apă, fără îndoială pe temeiul faptului că acesta a sperat încă 
înainte de întemeierea lumii în Cristos. (Luca 23; 42-43) Mă întreb câte sute, mii, sau 
milioane de ‘tâlhari’ vor mai fi salvaţi de El în acest mod? Poate că ar trebui să 
observăm mai precis ce este cu adevărat esenţial şi ce este mai puţin esenţial în credinţa 
creştină, ceea ce este dictat de proiectul mântuirii şi ceea ce este stabilit din 
considerente legate de interesele Bisericilor instituţionale.  

Ca o concluzie la această secţiune vreau să precizez că personal nu vreau să 
stabilesc, ca pe o normă definitivă şi obligatorie, când este mai bine ca o persoană să fie 
botezată sau să se boteze în apă, adică atunci când este copil, sau când ajunge la 
maturitate. Dacă aş face acest lucru aş repeta aceaşi eroare, pe care o săvârşeşte, în mod 
curent, Bisericile corporatiste. Ceea ce afirm, cu toată convingerea şi cu toată 
resposabiliatea este că această problemă, în sine, nu este relevantă pentru salvarea nici 
unei persoane. Mântuirea vine prin credinţă, nu prin fapte, nu prin ritualuri, deci nu prin 
“Lege,” adică nu printr-o lege ritualică nouă, stabilită de către diversele doctrine 
creştine. Ambele variante, ale botezului în apă, sunt egale ca valoare spirituală şi 
opţiunea în sine este secundară pentru salvare şi depinde de convingerea fiecărei 
persoane pe care din cele două posibilităţi o alege. Accentul deosebit care se pune pe 
acest aspect este determinat de interese pur instituţionale, de prezervare a identităţii 
confesiunilor creştine şi de păstrare şi multiplicare a membrilor lor. Un lucru însă se 
poate susţine cu siguranţă şi anume că acela care a fost botezat când era copil nu are 
nevoie să mai fie botezat încă o dată pentru a îndeplini cerinţele credinţei creştine. Dacă 
totuşi el sau ea doreşte să facă acest lucru, pentru că i se pare că acesta ar fi un început 
mai radical al unei vieţi de practică creştină desigur că are deplină libertate să o facă. 
Acest lucru nu trebuie privit ca fiind determinant în general dar poate avea relevanţă 
pentru o anumită persoană, care este gata să facă orice pentru credinţa sa. Apostolul 
Pavel ne spune că există un singur botez şi prin urmare al doilea botez va fi făcut din 
considerente exclusiv subiective şi nu ca o condiţie a mântuirii.  

   Rebotezarea cu botezul în apă este contrară învăţăturii  Bibliei 
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Nicăieri, pe parcursul N.T. nu am găsit un text care să legitimizeze botezul de 
două ori, al unui credincios, în numele Tatălui, Fiului şi a Duhului Sfânt. (Matei 28; 19) 
Dacă cel credincios a fost botezat în apă, atunci când era copil Biblia nu ne îndeamnă să 
îl botezăm la maturitate. Această concepţie, despre rebotezarea credincişiolilor, a făcut 
mai mult rău şi a produs mai multe diviziuni de cât multe alte subiecte de controversă. 
Este limpede că alegerea momentului în care o persoană doreşte să fie botezată în apă 
depinde de conştiinţa fiecăruia. O dată botezat credinciosul nu mai trebuie rebotezat şi 
N.T. este foarte clar în această privinţă. Există un singur Domn, o singură credinţă, un 
singur botez. (Efeseni 4; 5)  

Există o istorie a celor care au propovăduit şi propovăduiesc rebotezarea în apă. 
‘Novatian, un slujitor al bisericii luase atitudine împotriva a ceea ce el considera 
îndepărtarea de la învățătura lui Cristos. El nu a acceptat ca valabil botezul bisericii pe 
care el o considera apostată. Novatian a botezat pe cei care se alăturau organizaţiilor 
creştine de care aparţinea şi el, chiar dacă ei fuseseră deja botezaţi.  Aceeași învățătură o 
găsim şi la donatişti. Ei botezau pe cei ce se alăturau Bisericii chiar dacă fuseseră 
botezați. Donatiștii subliniau lipsa disciplinării membrilor în biserica de stat. Mulți au 
crezut că biserica de stat era biserica adevărată chiar dacă ea nu îi excludea pe membrii 
păcătoşi şi neascultători, nefiind preocupați de problema păcatului în Bisericile lor. În 
fapt, nici unii nici alţii nu erau Biserica adevărată întrucât prin aşa zisa disciplinare 
Donaştii înălcau principiiul lui Cristos, de a nu judeca păcatele spirituale ale oamenilor. 
Încercând să fie ‚mai buni,” decât biserica de stat Donatiştii au făcut un exces într-o 
direcţie greşită, excluzându-i pe cei care făceau păcate spirituale, din ‚Biserică.’ Numai 
că organizaţiile lor nu erau adevărata Biserică a lui Dumnezeu, deoarece aceasta din 
urmă este o entitate spirituală şi nu o organizaţie omenească. În Bisericile instituţionale 
anabaptiste se consideră că cei care păcătuiesc şi nu se pocăiesc trebuie excluşi şi ocoliţi 
până când se pocăiesc. Când organizaţiile respective au insistat asupra rebotezării celor 
convertiţi, ei au fost numiţi anapabtişti. Cuvântul Anabaptist are înţelesul ‘rebotezat,’ 
sau cel care rebotează, el fiind compus din ana, care în latină înseamnă re şi baptist care 
înseamnă botezat.42  

Pentru Anabaptişi botezul era valabil numai pe baza pocăinţei sincere şi a 
mărturisirii credinţei. Dacă deci copii nu aveau nici un motiv să se pocăiască, pentru că 
nu au făcut păcate, şi nu îşi puteau mărturisi credinţa, ei nu puteau să fie botezaţi în apă. 
Apare totuşi problema păcatului originar, care în economia Bibliei se considera a fi 
păcatul lui Adam şi Eva şi care se transmite asupra fiecărui om venit în lume. De ce 
sunt oamenii muritori ? Pentru că au păcătuit de la început, prin ne ascultare faţă de 
Dumnezeu. (Geneza 3 ; 23) Cei care susţin teza păcatului originar afirmă despre copii 
că aceştia sunt afectaţi de acest păcat originar, la fel ca şi adulţii şi de aceea au şi ei 
nevoie să fie botezaţi în apă. Cu cât mai repede sunt curăţaţi de păcatul originar cu atât 
mai bine. Aceasta din urmă concepţie este susţinută de aceia care propovăduiesc botezul 
copiilor. Există sau nu păcat originar şi se transmite el ereditar ? Dacă da, atunci 
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însemnă că părinţii au dreptul să îi scape pe copii lor cât mai curând posibil de efectele 
păcatului originar. Dacă nu, atunci înseamnă că cei mici, în principiu, nu ar avea nevoie 
să fie botezaţi în apă deoarece ei personal nu au săvârşit nici un păcat. Cu toate acestea 
şi Isus a fost botezat, de Ioan Botezătorul în apă, cu toate că nu săvârşise nici un păcat. 
Botezul în apă a lui Isus este mai degrabă un îndemn pentru botezul în apă al copiilor 
mici, pentru că El ne-a arătat că acesta se aplică şi unei persoane care nu are nici un fel 
de păcat. Botezul în apă nu este în primul rând o urmare a pocăinţei ci o consecinţă a 
dorinţei de a fi cu Cristos. Dorinţa de a fi cu Cristos, pentru copii lor, o manifestă 
părinţii acestora. Cred Anabaptiştii în păcatul originar şi dacă nu, pe ce bază ? ”Păcatul 
original” – în conceptul anabaptist acest termen nu există, bazându-se pe textul Biblic 
din Ezechiel 18:20 unde scrie: ”Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va 
purta nelegiuirea tatălui său, și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea 
celui neprihănit va fi peste el, și răutatea celui rău va fi peste el.” Conceptul unei 
”depravări totale” este inexistent anabaptiștilor, noi nu suntem vinovați de păcatul lui 
Adam. 

Există deosebiri între Anabaptişti şi Reformaţi. Iată câteva dintre ele: 

• « Biblia – ei au fost de acord cu reformaţii în ce privește autoritatea 
Scripturilor, însă nu au fost de acord cu interpretarea ei. Anabaptiștii s-au 
concentrat pe învățăturile Domnului Isus Cristos, astfel că 
”Cristocentrismul” a devenit un simbol specific Anabaptist care a afectat 
interpretarea Scripturilor. Ei au început totul de la Isus, interpretând totul 
prin El. Ei au acuzat pe reformaţi de folosirea Vechiului Testament în 
punerea deoparte a unor pasaje Nou Testamentale.  

• Mântuirea – pe când reformaţii credeau mântuirea prin credință și iertarea 
păcatelor, anabaptiștii puneau accent pe o renaștere și putere de a trăi ca 
ucenici ai lui Isus. În conceptul anabaptist, Duhul Sfânt din credincioși îi 
învață să urmeze pe Cristos, să-l asculte și să se încreadă în El.  

• Biserică – este unitatea ucenicilor, insistând pe o diferențiere între cei 
credincioși și necredincioși. Ei au refuzat botezul copiilor mici considerat a 
fi nebiblic. Anabaptiștii au provocat dominarea clerului, lipsa de disciplină și 
de constrângere în problemele de credință. Întâlnirile anabaptiste erau 
carismatice în formă și nestructurate, concentrați în studiul Bibliei. Se 
întâlneau când puteau, în case, prin păduri, la câmp, chiar și pe nave.  

• Evanghelism – ei s-au înrolat în activități misionare în toată Europa. Hans 
Hut, un evanghelist anabaptist a călătorit mult predicând pe Cristos și 
plantând biserici, o caracteristică a practicilor anabaptiste. (Network, 2008)  
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Relația baptistă-anabaptistă este confuză, atâta timp cât unii istorici au ajuns să 
considere pe anabaptiști a fi înaintașii baptiștilor. Datele istorice au separat aceste 
două denominații, cu toate că prin nume ar fi o asemănare. Realitatea istorică a 
demonstrat existența unei relații precare, demonstrată în anul 1624, când bisericile 
baptiste din Londra au declarat anatema pe anabaptiști. Chiar și în zilele noastre 
relațiile baptiste cu organizațiile de anabaptiști nu au o prioritate sau asemănare de 
caracter și ideologie. (Melton, 1994) S-a scris mult pe acest subiect și se poate găsi 
cu ușurință pe internet. »43 

Pocăinţa umană sinceră vine numai în urma puterii de convingere pe care Duhul 
Sfânt o exercită asupra noastră. (Ioan 16 ; 8) Dar botezul în apă nu este doar un simbol 
al pocăinţei de păcatele săvârşite, ci este, în primul rând, expresia dorinţei de a fi 
regenerat spiritual, adică născut din nou. Mărturisirea credinţei nu începe şi nu se 
termină cu botezul în apă, ci ea însoţeşte pe un credincios, toată viaţa sa. A reduce 
mărturisirea de credinţă doar la botezul în apă este o simplificare, după părerea mea, 
greşită. Desigur nu este nici un fel de problemă, este chiar recomandat ca o persoană să 
se boteze la maturitate, atunci când nu a fost botezată ca şi copil numai că este 
important ca această persoană să parcurgă tot procesul naşterii din nou. Cu toate că 
personal consider că este bine ca acest proces să înceapă cât mai devreme, totuşi 
Dumnezeu îi cunoaşte pe cei care sunt mântuiţi şi El este acela care se ocupă de 
mântuirea lor. Consider că nu există o normă obligatorie în ceea ce priveşte momentul 
botezului în apă şi alegerea acestei moment depinde fie de părinţii celui în cauză fie de 
el sau de ea însăşi, de la caz la caz. Prin urmare, ambele variante sunt acceptabile, în 
conformitate cu Biblia şi faptul de a construi doctrine şi chiar confesiuni creştine din 
acest aspect este departe de intenţiile lui Isus Cristos. Raţional şi normal ar fi ca orice 
Biserică instituţională să permită membrilor ei să îşi aleagă fiecare momentul botezului 
în apă, în conformitate cu propriile convingeri şi nu să le impună membrilor propriile 
lor doctrine. Nici unii nici alţii nu deţin adevărul absolut, prin urmare credinţa 
personală, revelaţia proprie, a fiecărui credincios, este aceea care trebuie să decidă când 
se botează în apă, sau dacă îşi botează sau nu copii. Pe de altă parte, rebotezarea nu este 
deloc o învăţătură a Bibliei astfel încât, dacă cineva a fost botezat în apă, ca şi copil 
mic, nimic nu îl împiedică, dar absolut nimic, să urmeze o viaţă de credinţă şi să fie 
născut din nou, fără să se mai boteze în apă. Din cauza învăţăturilor privitoare la botezul 
în apă Creştinii sunt divizaţi între ei, dar credincioşii creştini, care sunt născuţi din nou, 
nu ar trebui să sufere această fractură. Consider că a venit vremea să demascăm 
puţinătatea valorică a doctrinelor şi dogmelor care stau la bază diviziunii între Creştinii 
şi să le acordăm importanţa pe care acestea o merită, adică una cu totul secundară şi fără 
efecte practice asupra salvării celor credincioşi. Doctrinele şi dogmele, în general, îi 
separă pe Creştini între ei cu toate că Isus s-a rugat pentru unitatea lor deplină. Sunt 
doctrinele şi dogmele de credinţă un lucru negativ? Consider că un lucru cu totul 
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negativ este absolutizarea acestora şi ridicarea lor la rangul de adevăruri incontestabile. 
Doctrinele şi dogmele de credinţă sunt păreri, opinii despre credinţa în Dumnezeu şi 
nimic altceva şi dacă ar fi cu adevărat inspirate de Dumnezeu nu s-ar contrazice, unele 
cu celelalte. Mulţi vor spune că unele doctrine şi dogme sunt inspirate şi altele nu sunt 
dar întrucât este practic imposibil de stabilit care sunt cele inspirate şi care nu sunt 
inspirate este mai indicat să le acordăm fiecăreia acelaşi statut, adică acela de opinie şi 
nicidecum de adevăr absolut.  

La ora actuală există o mare concurenţă între Creştini pentru a afla cine are dreptate. 
Fiecare se consideră îndreptăţit să îşi acorde singur dreptate şi să îi elimine pe ceilalţi. 
Mândria intelectuală îi conduce pe cei mai mulţi Creştini, o mândrie bazată pe opinii şi 
nu pe adevăruri absolute şi Creştinismul devine, din ce în ce mai mult, un teren de 
confruntare doctrinară şi din ce în ce mai puţin un loc unde se poate experimenta o 
autentică trăire spirituală. Cine are dreptate? Aceia care înţeleg relativitatea tuturor 
părerilor despre Dumnezeu şi care se iubesc unii pe alţii, cum i-a  iubit pe ei Cristos. 
Subiectul botezului în apă este foarte vast dar în ceea ce mă priveşte consider că acest 
subiect la fel ca orice altă tematică a credinţei creştine se limitează doar la opinii şi 
nicidecum nu ar trebui să fie în măsură să îi dezbine pe Creştini între ei. Un credincios 
creştin ar putea găsi sprijin intelectual în toate învăţăturile creştine, indiferent de 
orientarea lor, dar sprijinul spiritual autentic vine doar de la Dumnezeu. Personal aş 
putea fi de acord, împreună cu Anabaptiştii, că studiul Creştinismului trebuie pornit de 
la persoana lui Isus, deoarece el este fondatorul Creştinismului. Mai sunt de acord cu ei 
şi în legătură cu faptul că un adevărat credincios trebuie să fie condus, în mod personal, 
de Duhul lui Dumnezeu. Sunt de acord, de asemenea, că în interiorul Bisericilor 
instituţionale există credincioşi şi ne credincioşi. Nu sunt însă de acord asupra 
rebotezării în apă a celor care au fost botezaţi în apă, când erau copii. Consider că 
acesta nu este o învăţătură Biblică şi contrazice principiul unui singur botez, pe care îl 
găsim cuprins în Efeseni 4; 5. De asemenea, mă bazez şi pe faptul că în N.T. nu avem 
nici un singur exemplu de persoană botezată de două ori, în numele Tatălui, Fiului şi al 
Duhului Sfânt şi chiar Isus, care a fost botezat cu botezul lui Ioan Botezătorul nu a mai 
fost rebotezat în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, a doua oara. Cu alte 
cuvinte, El a considerat botezul lui Ioan valabil.  

Am găsit puncte comune cu învăţăturile multor Biserici instituţionale, dar şi multe 
puncte cu care nu sunt de acord. Ceea ce afirm eu este că nici o doctrină nu este perfectă 
sau completă, că putem avea orice păreri, pe care ne conduce conştiinţa noastră să le 
avem, dar că nu suntem mântuiţi în baza părerilor noastre, sau a doctrinelor, sau a 
dogmelor, în care credem, ci suntem mântuiţi în baza a trei lucruri şi anume: 1) Am 
sperat în Cristos, înainte de întemeierea lumii şi în felul acesta numele noastre sunt 
scrise în ceruri. 2) Avem o legătură personală cu Cristos, bazată pe o dovadă, sau dovezi 
de putere. 3) Parcurgem procesul de naştere din nou. Numai cei născuţi din Dumnezeu 
pot intra în Împărăţia Cerurilor. Toate celelalte învăţături sunt secundare în raport cu 
aceste principii. Credinţa noastră ne mântuieşte, dar credinţa am avut-o încă înainte de 
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întemeierea lumii şi o reînoim, reafirmăm şi o trăim din nou, o dată născuţi pe acest 
pământ. Credinţa fără fapte este moartă, dar faptele bune fără credinţă în Dumnezeu nu 
sunt, în mod necesar, mântuitoare. Nu suntem judecaţi după fapte, ci după credinţă, ceea 
ce înseamnă că faptele noastre sunt judecate în raport cu credinţa pe care o conţin. 
Credinţa noastră înseamnă aspiraţia către o Persoană şi nu doar recunoaşterea unui fapt.  
Ateii pot săvârşii fapte bune dar în realitate ei au respins posibilitatea existenţei lui 
Dumnezeu, dacă fac din aceasta o profesiune de credinţă. Pentru agnostici însă faptele 
bune pot fi un semn că agnosticismul lor nu este complet. Există şi grade de credinţă? 
Exesistă credinţa martirilor şi credinţa credincicioşilor ‚obişnuiţi?’ Personal, sunt 
convins că orice credinţă autentică duce până la urmă la credinţa martirilor. Nu trebuie 
însă să fim martiri ca să ne exprimăm credinţa, afară de cazul când suntem martirizaţi, 
ci trebuie să avem o dragoste ca a lui Cristos, pentru a fi ucenicii Lui. Puse în balanţă, 
faptele bune şi cele rele nu se compensează reciproc. De exemplu, putem fi nişte 
oameni foarte generoşi şi cumsecade dar dacă am comis un accident de circulaţie tot 
trebuie să plătim pentru el. Dumnezeu ne iertă de faptele noastre rele dacă le regretăm, 
în mod sincer.  

Părerile mele nu reprezintă desigur o nouă doctrină, sau dogmă creştină deoarece         
ceea ce afirm eu este chiar respingerea fundamentelor prin care o doctrină sau dogmă să 
poată fi impusă asupra celorlalţi. Părerile oamenilor în probleme de credinţă sunt 
esenţiale şi esenţială este şi comunicarea lor. Transformarea acestor păreri în seturi de 
norme obligatorii, în instituţii religioase şi impunerea lor altor oameni este un lucru 
profund greşit la care ar trebui renunţat. Anabaptiştii, au crezut şi cred în continuare că 
învăţătura lor este ceea corectă şi tot astfel cred şi Baptiştii, Ortodocşi, Romano 
Catolicii, Greco Catolicii, etc. Ce este de făcut? Fiecare credincios are dreptul şi chiar 
datoria de a avea propriile sale păreri în problema credinţei sale şi orice combinaţie de 
păreri trebuie să fie acceptabilă. Nu există erezii şi nimic nu ar trebui să fie considerat 
erezie dacă este rodul unei minţi căutătoare de Dumnezeu. De ce ne este frică de erezii? 
Pentru că ele pun în pericol o instituţie bisericească sau alta. Şi dacă Arie a crezut sincer 
în părerea sa, sincer dar greşit, nu trebuia eliminat? Nimeni nu trebuie eliminat. 
Căutarea lui Dumnezeu trebuie să rămână liberă. Orice om are dreptul de a fi convins 
mai mult de anumite afirmaţii şi mai puţin de altele. Avem multe de învăţat de la 
Părinţii Bisericii, dar şi de la Luter, Calvin, Zwingli, dar şi de la Anabaptişti, Baptişti, 
Penticostali, Ortodocşi, Romano Catolici, Greco Catolici şi alţii. Renunţarea la 
intoleranţă şi iubirea celor care au alte convingeri decât noi sunt calea către o unitate 
mai vizibilă a Bisericii. Suntem chemaţi să ne iubim duşmanii, dar câte odată nu ne 
putem iubi fraţii, deoarece au alte păreri decât noi. Cei care sunt născuţi din nou  sunt 
deja în unitate, unul cu celălalt, dar diviziunile doctrinare între Bisericile instituţionale, 
fac totul să îi dezbine şi pe aceştia. Unitatea Creştinilor născuţi din nou este subminată 
de diviziunile Bisericilor instituţionale. Adevărata problemă a Creştinismului nu este 
problema momentului când ar trebui ca o persoană să fie botezată în apă, ci este 
problema mândriei celor care cred că ştiu mai bine decât alţii, cum trebuie să fie 
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practicate, diferite acte de cult. Acest tip de mândrie este un fenomen interesant şi este 
responsabil de sufocarea spirituală a Creştinismului.  

Înţeleg foarte bine că multe dintre poziţiile adoptate de Anabaptişti sau alţii au fost 
o reacţie prin care au încercat să se opună unor instituţii bisericeşti devenite din ce în ce 
mai autoritare şi din acest motiv toate aceste luări de poziţie trebuiesc analizate şi prin 
această prismă. Cu alte cuvinte, unele luări de poziţie pot fi o încercare de a contracara 
acest gigant, această fiară care câteodată şi-a scos colţii într-un mod deosebit de 
ameninţători. Cu cât suportul politic a fost mai mare cu atât fiara a devenit mai 
periculoasă. Ce este această fiară? Este o autoritate care sub masca religiei exercită 
puterea sa opresoare asupra indivizilor lipsiţi de apărare. Puterea comunistă era o glumă 
faţă de o putere care este legitimată prin religie. De ce? Cine se poate opune acelora 
care pretind că vorbesc în numele lui Dumnezeu? Au încercat Waldenzii şi au avut 
foarte mult de suferit pentru aceasta. Cu toate acestea opresiunea şi intoleranţa sunt o 
problemă de principiu. Nimeni nu este scutit de ea dacă încearcă să impună propriile 
păreri asupra celorlalţi. De exemplu, în ziua de astăzi Bisericile instituţionale 
Penticostale sau Baptiste au devenit la rândul lor instituţii bisericeşti puternice, 
comparabile cu cele Ortodoxe, Romano Catolice, Protestante etc. Nu puţine sunt 
manifestările de intoleranţă şi dogmatism religios şi chiar dacă persecuţiile nu mai sunt 
fizice ele îmbracă de multe ori forme mai subtile şi periculoase. Un exemplu ar fi 
excluderea, din rândurile lor, a acelora care au alte păreri decât cele oficiale. 

   Despre botezul cu Duhul Sfânt 
În ceea ce priveşte botezul cu Duhul Sfânt, mai multe aspecte trebuiesc scoase în 

evidenţă. În primul rând, există un grad foarte diferit în care acest botez este subliniat şi 
prezentat credincioşilor de la o Biserică instituţională la alta. Singura persoană în 
măsură să săvârşească acest botez este Isus Cristos personal. Botezul cu care botează 
Isus personal este cel cu Duhul Sfânt şi cu foc, nu cel cu apă. (Matei 3; 11) Botezul cu 
apă este practicat de oameni, în numele lui Dumnezeu. A dat El Bisericii puterea de a 
efectua acest botez în locul Lui şi fără ştirea Sa? Duhul lui Cristos este însuşi Isus şi 
numai El hotărăşte în cine doreşte să locuiască. Niciun om pe faţa pământului nu îl 
poate înlocui pe Isus Cristos, în a stabili pentru El şi în locul Lui, în cine să locuiască 
El. Acest lucru depinde exclusiv de relaţia personală pe care Isus Cristos o are cu 
fiecare credincios în parte, de la întemeierea lumii. Pretenţia Bisericilor instituţionale de 
a îl înlocui pe Isus Cristos în toate lucrurile este o mare aroganţă. Este ca şi cum El nu 
ar mai exista decât ca personaj istoric, nu ar fi viu în momentul de faţă. Bisericile 
instituţionale se prezintă ca şi moştenitoarele de drept ale învăţăturii lui, şi ele 
acţionează ca şi cum ar ţine locul lui Isus Cristos în momentul de faţă, pe pământ. 
Bisericile instituţionale, creează impresia că sunt ca şi Fiul lui Dumnezeu, în momentul 
de faţă, adică sunt înlocuitoarele lui Cristos pe pământ. Nimeni nu declară lucrul acesta 
în mod deschis, dar mulţi reprezentanţi ai Bisericilor instituţionale lasă să transpară 
această pretenţie într-un mod bine deghizat. Aceasta este “taina fărădelegii” şi acesta 
este Anticristul. Înlocuirea lui Isus Cristos cu o instituţie bisericească, în viaţa 
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credinciosului, este cauza care determină apostazia instituţiilor şi declinul spiritual al 
indiviziilor. 

După părerea mea, bazată pe textele Bibliei, nici una dintre variantele prezentate 
de doctrinele Bisericilor instituţionale nu face deplină lumină în ceea ce priveşte botezul 
cu Duhul Sfânt, care poate fi săvârşit numai de Dumnezeu, în mod direct. Unele 
doctrine Neoprotestante afirmă că botezul cu Duhul Sfânt este manifestat atunci şi 
numai atunci când respectivul credincios vorbeşte în limbi, de cele mai multe ori 
neînţelese. Numai că, prin referirea pe care o fac la ziua Cincizecimii, aceste doctrine nu 
sunt consecvente. Ele consideră numai vorbitul în limbi ca semn al botezului cu Duhul 
Sfânt nu şi desfăşurarea limbilor de foc. Dacă însă ar fi să fim consecvenţi ar trebui 
considerate ambele semne, pentru că ele s-au întâmplat împreună la Cincizecime, unul 
dintre semne întărindu-l pe celălalt. Este nevoie de aceasta, în cazul când pretindem că 
cea ce s-a întâmplat la Cincizecime este repetabil în ceea ce este botezul cu Duh Sfânt. 

După cum ne informează apostolul Pavel „... limbile sunt un semn nu pentru cei 
credincioşi, ci pentru cei necredincioşi...” (1 Corinteni 14: 22) Prezenţa Duhului Sfânt 
afectează, de regulă, pe cei credincioşi, care aşteaptă în mod conştient această prezenţă, 
şi nu pe cei necredincioşi, deci pentru cei dintâi vorbitul în limbi nu poate fi considerat 
un semn al primirii botezului cu Duhul Sfânt. Prin urmare, pentru necredincioşi poate fi 
un semn că ceva neobişnuit se petrece în locul în care se roagă credincioşii şi în felul 
acesta ei sunt puşi în situaţia de a-şi pune întrebări, aşa cum s-a întâmplat şi în ziua 
Cincizecimii. 

„To ţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: <<Ce vrea să 
zică aceasta>>?” [(Faptele Apostolilor 2: 12); ref. 210 în Biblia Ortodoxă] 

În realitate, evenimentul din ziua Cincizecimii şi cel petrecut cu sutaşul Corneliu 
nu sunt, în mod necesar, repetabile exact în aceeaşi formă. Aceasta nu înseamnă că 
pogărârea Duhului Sfânt asupra indivizilor nu este repetabilă, ea se repetă tot timpul, s-a 
repetat în trecut şi se va întâmpla şi în viitor. Nu trebuie să ne aşteptăm să se repete 
exact în aceeaşi formă, adică cu manifestarea limbilor de foc sau a vorbitului în limbi, 
ca şi elemente obligatorii.   

 Aceasta nu înseamnă ,desigur, că în zilele noastre nu se manifestă sau nu trebuie 
să se manifeste darurile Duhului Sfânt. Dimpotrivă, manifestarea acestor daruri, 
împreună cu roadele Duhului Sfânt, este o dovadă sigură a prezenţei lui Dumnezeu într-
o anumită persoană. Mai mult decât atât, fără aceste manifestări spirituale, Biserica 
celor înscrişi în Ceruri nu îşi poate îndeplini misiunea. Există un moment de la care unul 
dintre aceste daruri începe să se manifeste, dar aceasta nu înseamnă o repetare a zilei 
Cincizecimii, în cazul respectiv, ci o treaptă de evoluţie spirituală.  

Darul vorbitului în limbi nu însoţeşte întotdeauna celelalte daruri spirituale şi este 
greşit să îl considerăm ca fiind singurul semn, sau semnul obligatoriu al prezenţei 
Duhului Sfânt în fiinţa umană. Momentul în care darurile încep să se manifeste, poate fi 
numit umplerea sau botezul cu Duhul Sfânt. Ori de câte ori un dar spiritual supranatural, 
dintre cele enumerate de apostolul Pavel, se manifestă în spiritualitatea unui credincios, 
putem vorbi de botezul cu Duhul Sfânt, indiferent care dar se manifestă. Biblia nu 
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vorbeşte în nici un loc de un semn al botezului cu Duhul Sfânt, adică un semn care este 
altceva decât darul Duhului Sfânt de a vorbi în limbi înţelese sau neînţelese. Nu există 
un semn şi un dar al vorbitului în limbi, diferit unul de celălalt, deoarece vorbitul în 
limbi este totdeauna un dar care vine de la Dumnezeu. Semnul vorbitului în limbi este 
darul vorbitului în limbi, aşa cum semnul prorociei este darul prorociei. Semnul este un 
dar, dacă este primit de la Duhul Sfânt şi nu există nici măcar un singur loc în Biblie 
unde să se facă vreo deosebire între cele două, adică între semnul vorbitului în limbi şi 
darul respectiv. Darurile Duhului Sfânt, însoţite de roadele Lui, sunt un semn, atunci 
când apar la un credincios.  

Doctrina cu privire la vorbitul în limbi, ca semn obligatoriu al botezului cu Duhul 
Sfânt, prezintă numeroase neconcordanţe. O contradicţie este şi aceea că atunci când 
sunt botezaţi cu Duhul Sfânt, Creştinii aparţinând anumitor culte vorbesc în limbi 
neînţelese şi de foarte rare ori în limbi înţelese. La Cincizecime, atunci când s-a pogorât 
Duhul Sfânt, cei prezenţi au vorbit doar în limbi înţelese, deci fenomenul a fost deosebit 
de convingător şi clar manifestat pentru cei care au fost martorii lui. A avut utilitatea şi 
puterea unui adevărat miracol. Este ca şi cum, dacă mă aflu într-o ţară îndepărtată, în 
care nimeni nu vorbeşte limba mea, cineva ar începe să îmi transmită mesaje în limba 
ţării de unde vin, fără să cunoască această limbă. 

„Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; 
pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii 
către alţii: <<To ţi aceştia cari vorbesc, nu sunt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind 
fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut>>?”  [(Faptele Apostolilor 2: 
6-8); ref. 211 în Biblia Ortodoxă] 

Vorbitul în limbi înţelese, pe care cel care le vorbeşte nu le-a învăţat, este o 
binecuvântare pentru toată lumea, dar din păcate, limbile ne înţelese sunt cele mai 
răspândite. Apostolul Pavel nu era un mare adept al folosirii, în adunările creştine, a 
limbilor ne înţelese şi a sfătuit în legătură cu limitarea folosirii lor, în afara situaţiei 
când există şi cineva să le tălmăcească. 

În Faptele Apostolilor, la capitolul 10, se relatează cazul sutaşului Corneliu care, 
în urma propovăduiri lui Petru, a vorbit în limbi împreună cu toţi cei care se aflau în 
locul acela. Nu ni se spune că ar fi fost vorba de limbi ne înţelese. Aceasta a fost ca un 
fel de repetare a zilei Cincizecimii, de data aceasta pentru alte neamuri decât Evreii, 
deci un eveniment la fel de excepţional ca şi cel petrecut la Ierusalim. Din acest motiv 
este total greşit ca cineva să se aştepte, ca acest eveniment să se repete, ori de câte ori o 
anumită persoană este botezată cu Duhul Sfânt, exact în aceeaşi formă. Pogorârea 
Duhului Sfânt este consemnată în Biblie de două ori, ca eveniment care s-a produs, în 
mod separat, o dată pentru Evrei, în ziua Cincizecimii la Ierusalim şi o dată pentru alte 
neamuri, cu ocazia convertirii sutaşului Corneliu. În cel de al doilea caz enumerat, 
evenimentul care s-a produs a fost o dovadă că Pogorârea Duhului Sfânt este valabilă şi 
pentru neamuri. 

De atunci, botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment care se produce în viaţa 
credinciosului, atunci când Dumnezeu revarsă asupra acestuia darurile Duhul Sfânt. 
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Poate fi vorba despre oricare din darurile enumerate de apostolul Pavel, inclusiv de 
darul vorbitului în limbi. Prin urmare, cel care este botezat cu Duhul Sfânt nu are 
nevoie, în mod obligatoriu, să vorbească în alte limbi, dar poate foarte bine să le 
vorbească, dacă Dumnezeu i-a dat acest dar. Nu este posibil ca darul vorbitului în limbi 
să se manifeste în toate cazurile, de umplere cu Duhul Sfânt, deoarece acesta este doar 
unul dintre mai multe daruri şi acestea sunt repartizate între credincioşi şi nu se 
manifestă toate la toţi credincioşii, în acelaşi timp. Este adevărat că apostolul Pavel avea 
mai multe daruri, dar tot el este acela care ne comunică că nu toţi credincioşii vorbesc în 
alte limbi. (1 Corinteni 12: 29-30)  

Dacă un Creştin are darul cunoştinţei sau al învăţării, dar nu vorbeşte în alte limbi, 
oare nu a primit botezul cu Duhul Sfânt? Oricare dar spiritual, în lipsa vorbitului în 
limbi, este un semn al umplerii sau botezului cu Duhul Sfânt, adică al momentului când 
Dumnezeu consideră pe credinciosul respectiv suficient de matur, să poată utiliza aceste 
daruri pentru folosul celorlalţi credincioşi. (1 Corinteni 12: 7) Darurile rămân atributele 
Duhului Sfânt, prezent în individul uman şi nu devin, ca să mă exprim astfel, 
proprietatea celui în cauză, care poate dispune de ele după bunul său plac. Darurile 
Duhului Sfânt sunt darurile Sale şi El lucrează prin intermediul acestor daruri din 
interiorul fiinţelor umane. Când Duhul Sfânt nu mai locuieşte într-un om, atunci nici 
darurile Lui nu mai locuiesc în acea fiinţă umană.  

Apostolul Pavel remarcă faptul că sunt mai multe daruri spirituale şi printre 
acestea este şi vorbitul în limbi, ca un dar distinct. (1 Corinteni 12: 10) Este unul dintre 
daruri şi nu are un statut de numitor comun, adică nu este obligatoriu să apară în toate 
cazurile de botez cu Duhul Sfânt, întrucât nu este descris ca un însoţitor constant al 
celorlalte daruri spirituale. Dacă este unul dintre daruri, nu este darul care dovedeşte 
botezul cu Duhul Sfânt în toate cazurile, pentru că nu toţi care au primit acest botez au 
unul şi acelaşi dar. Darurile sunt diferite pentru persoane diferite. Nu trebuie confundată 
prezenţa Duhului Sfânt în fiinţa umană cu momentul în care încep să se manifeste 
darurile. Umplerea cu Duhul Sfânt este un moment al procesului naşterii din nou şi nu 
poate fi înţeles decât în legătură cu acesta. Nu este sfârşitul procesului şi nici începutul 
lui şi nu este un scop în sine, ci mai degrabă un mijloc care foloseşte la realizarea 
procesului naşterii din nou, atât pentru sine cât şi pentru ceilalţi. Mai întâi, Duhul Sfânt 
pregăteşte terenul pentru posibilitatea exercitării darurilor sale. 

Acest dar al vorbitului în limbi este enumerat printre celelalte şi Apostolul Pavel 
nu îi acordă un statut aparte, în afară de faptul că este un semn pentru necredincioşi. 
Pavel precizează cele afirmate mai sus în epistola către Corinteni.  

„Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare în parte mădularele lui. Şi Dumnezeu a 
rânduit în Biserică, întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei 
ce au darul tămăduirilor; ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi. Oare toţi 
sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 
Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?” [(1Corinteni 
12: 27-30); ref. 212 în Biblia Ortodoxă] 
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Dacă este totuşi să dăm un răspuns la întrebarea retorică a apostolului, acesta este 
în mod evident negativ. Cu toate că toţi cei enumeraţi mai sus de apostolul Pavel au fost 
botezaţi, în mod indiscutabil, cu Duhul Sfânt, altfel nu ar avea cum să aibă darurile 
respective, nu toţi vorbesc în limbi. Dacă nu toţi vorbesc în alte limbi acesta nu poate fi 
un semn obligatoriu al botezului cu Duhul Sfânt.  

Deasemenea, pentru înţelegerea corectă a lucrurilor trebuie realizat că în procesul 
renaşterii spirituale, momentul în care credinciosul primeşte unul sau altul din darurile 
spirituale, nu este decât o etapă a unui parcurs de schimbare profundă a fiinţei umane. 
Darurile sunt date pentru a facilita apariţia roadelor Duhului Sfânt şi, deasemenea 
trebuie precizat că darurile fără roade nu au şanse de permanentizare. Ceea ce contează, 
este ca fiinţa umană să devină o făptură nouă. Darurile nu sunt decât un mijloc şi nu un 
scop în sine, iar scopul este transformarea spirituală a persoanei. Prin urmare, cultele 
care susţin că dovada obligatorie a botezului cu Duhul Sfânt este vorbitul în limbi, ar 
face bine să reanalizeze textele Bibliei, sus menţionate. Care este deci dovada Botezului 
cu Duhul Sfânt? Prezenţa oricăror daruri, din cele enumerate de apostolul Pavel, este 
dovada prezenţei Duhului Sfânt, dar numai în strânsă legătură cu roadele Lui. Prorocia 
este considerată un semn pentru credincioşi, însă darul tămăduirilor sau al săvârşirii de 
minuni nu poate fi considerat cu nimic mai puţin important. Trebuie spus că insistenţa 
asupra darului vorbitului în limbi are menirea, de a induce în eroare pe credincioşii din 
alte confesiuni creştine. De exemplu, dacă un Creştin Ortodox, sau Romano-catolic are 
un dar deosebit al întrajutorărilor, ceea ce se întâmplă, în practică, destul de des, dacă 
respectiva persoană nu vorbeşte în limbi ne înţelese, înseamnă acest lucru că acesta sau 
aceasta nu are umplerea cu Duhul Sfânt? După doctrina Penticostală, exact acest lucru 
înseamnă. De ce se merge pe acest principiu? Pentru a îi determina pe credincioşii, 
aparţinînd de cele două confesiuni creştine sus amintite, să creadă că numai dacă devin 
membrii ai cultului Penticostal, pot primi botezul cu Duhul Sfânt. Este fals şi periculos. 
Orice credincios născut din Dumnezeu, indiferent de confesiunea creştină de care 
aparţine, manifestă darurile şi roadele Duhului Sfânt. Să luăm un alt exemplu. Dacă un 
membru al Bisericii instituţionale Penticostale vorbeşte în limbi ne înţelese, dar nu 
manifestă roadele Duhului Sfânt, înseamnă aceasta, în mod necesar, că acesta sau 
aceasta a primit umplerea cu Duhul Sfânt? Să nu scăpăm din vedere faptul că darul 
vorbitului în limbi ne înţelese nu se poate controla, dacă nu este însoţit de tălmăcirea 
acestor limbi şi că de fapt, în aceste condiţii, acest dar nu foloseşte cu nimic celorlalţi. 
Cu toate acestea, apostolul Pavel ne informează că darurile Duhului Sfânt sunt date spre 
folosul altora. Consider că este vizibilă în epistola 1 Corinteni o reacţie a lui Pavel la 
excesul folosirii glosolaliei, adică vorbitului în limbi neînţelese, prin aceea că acesta 
încearcă să limiteze acest fenomen pe cât posibil şi chiar să îl interzică, în cazul că nu 
este nimeni care să traducă aceste limbi. Acelaşi exces se remarcă şi în zilele noastre în 
cadrul instituţiei bisericeşti Penticostale şi el este datorat lipsei de control în verificarea 
veridicităţii lui. Acest fenomen a devenit un mijloc uşor de a atrage pe membrii altor 
confesiuni creştine, cărora Biserica instituţională Penticostală le oferă cu generozitate 
puterea lui Dumnezeu. Darurile spirituale trebuiesc cultivate de toţi credincioşii, 



 282 

indiferent de confesiunea creştină de care aparţin, şi orice funcţionar bisericesc, preot 
sau pastor, care interzic desfăşurarea liberă a puterii lui Dumnezeu în instituţiile 
bisericeşti pe care le conduc sau ordonează, îşi asumă o mare răspundere, de care ar 
trebui să fie conştienţi. Aceştia, dimpotrivă ar trebui să stimuleze manifestarea darurilor 
şi roadelor Duhului Sfânt prin faptul de a explica credincioşilor importanţa deosebită a 
acestora. Aceasta este singura cale posibilă, pentru o regenerare spirituală, atât de 
necesară în cadrul instituţiilor bisericeşti, care, de multe ori par moarte din punct de 
vedere spiritual, pentru că le lipseşte tocmai manifestarea puterii lui Dumnezeu.  

“Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi 
păstraţi ce este bun.” [(1 Tesaloniceni 5: 19-21); ref. 213 în Biblia Ortodoxă] 

Cu toate acestea cea mai bună cale de creştere spirituală nu sunt darurile, ci este 
dragostea spirituală. Aceasta este desigur şi cea mai bună dovadă a botezului săvârşit de 
Isus Cristos, deoarece ea este turnată în inimile oamenilor prin Duhul Sfânt. Fără 
dragoste nu suntem nimic din punct de vedere spiritual, chiar dacă am avea darul 
prorociei şi am cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi de acea dragostea spirituală este 
esenţa Creştinismului. (1 Corinteni 13: 2) 

De ce ţin unele Biserici instituţionale atât de mult la vorbitul în limbi neînţelese ca 
semn al botezului cu Duhul Sfânt? Este o doctrină care favorizează anumite Biserici 
instituţionale. Darul vorbitului în limbi ne înţelese, mai ales atunci când nu este însoţit 
de traducerea acestor limbi, pe înţelesul celor prezenţi, poate fi uşor contrafăcut şi imitat 
şi aceasta poate oferi multora un confort spiritual. Este o modalitate, de a îi atrage pe 
credincioşii care caută minuni şi care doresc în mod justificat să simtă puterea lui 
Dumnezeu. Prozelitismul joacă, din nou, un rol important. Puterea lui Dumnezeu este o 
mare atracţie pentru credincioşi şi din acest motiv aceştia se îndreaptă în locurile unde 
ea se manifestă, în mod autentic sau chiar falsificat. Este normal ca orice Creştin să 
caute puterea lui Dumnezeu, dar acesta sau aceasta o poate şi ar trebui să o găsească în 
sine. Este vorbitul în limbi ne înţelese o dovadă autentică, a puterii lui Dumnezeu, 
prezente în om, atâta vreme cât nu se vede o schimbare profundă a caracterului celui în 
cauză şi nu există manifestările dragostei spirituale? Personal, mă îndoiesc de acest 
lucru. Celelalte daruri sunt de multe ori neglijate. Darul înfăptuirii minunilor, sau al 
vindecărilor dovedite nu apare la fel de frecvent, darul cunoştinţei se rezumă la o 
exegeza simplistă a Bibliei şi darul prorociei este suspectat, din cauza numeroşilor 
prorocilor falşi. Cei care cred cel mai puţin în acest dar spiritual, al prorociei, sunt, de 
multe ori, aceia care pretind că îl promovează. Promovarea lui reală ar fi un extraordinar 
suport pentru mântuirea oamenilor. 

Aş vrea să subliniez, încă o dată, că darurile Duhului Sfânt sunt o emblemă 
constantă şi o prezenţă vie şi permanentă pentru toţi aceia care fac parte din adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu. Ele nu sunt, în nici un fel, monopolul vreunei instituţii 
bisericeşti, cu toate că Biserica instituţională Penticostală încearcă să demonstreze 
contrariul. Există desigur şi teza că Biserica instituţională Penticostală, fiind mai 
spiritualizată, adică în ea se propovăduieşte, în mod special, botezul cu Duh Sfânt, 
acesta fiind şi considerentul principal pentru care această instituţie bisericească a fost 
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înfiinţată, toţi aceia care sunt în planul de mântuire al lui Dumnezeu, sunt scoşi de El 
din celelalte confesiuni creştine şi pregătiţi, în cadrul acestei instituţii bisericeşti, pentru 
naşterea din nou. Personal resping această teză din mai multe motive. În primul rând, 
Biserica instituţională Penticostală, în realitate, nu propovăduieşte şi nu explică 
îndeajuns naşterea din nou, care este o noţiunea mult mai cuprinzătoare decât botezul 
sau umplerea cu Duh Sfânt. În al doilea rând, se poate constata, fără îndoială, că în toate 
confesiunile creştine s-au regăsit şi se regăsesc persoane cu o înaltă spiritualitate, fie 
credincioşi născuţi din nou, fără nici o însărcinare instituţională, fie preoţi sau duhovnici 
de mare valoare spirituală, fie călugări cu o viaţă şi o trăire morală înaltă, dedicaţi 
credinţei creştine. A acorda monopolul spiritualităţii unei singure denominaţiuni este un 
lucru fals şi periculos cu atât mai mult cu cât se poate de asemenea observa că în toate 
confesiunile creştine, absolut în toate, sunt şi persoane care nu sunt regenerate spiritual.                   

 Darurile şi roadele Duhului Sfânt sunt o ofertă din partea lui Dumnezeu pentru 
Creştini, fără nici nu consideraţie specială asupra Bisericii instituţionale, pe care aceştia 
o frecventează. Ortodocşii, născuţi din nou, Romano-catolicii, renăscuţi spiritual, 
Greco-catolicii, Evangheliştii, Reformaţii, Anglicanii, ceilalţi Protestanţi şi toţi 
Neoprotestanţii etc. regeneraţi spiritual ar trebui să manifeste darurile şi roadele 
Duhului Sfânt. Dacă nu se întâmplă acest lucru, este pentru că sunt opriţi de către 
funcţionarii bisericeşti, să manifeste puterea lui Dumnezeu, care se află în ei. 

El doreşte să dea tuturor, cu plăcere, aceste comori spirituale. (Luca 11: 11-13) 
Problema darurilor spirituale a devenit un motiv de separare între Bisericile 
instituţionale, adică un argument de diviziune între o confesiune creştină şi cealaltă. 
Biserica celor înscrişi în Ceruri este Biserica Duhului Sfânt şi nu ar fi deloc greşit să o 
numim pur şi simplu în felul acesta. El este liantul, lucrătorul principal şi Cel care face 
ca această Biserică să fie o unitate. În realitate, teoretic, puterea lui Dumnezeu este 
recunoscută de toţi Creştinii, dar în practică este privită cu suspiciune în multe Biserici 
instituţionale, în mod paradoxal chiar şi în cea Penticostală. Minunile sunt atât de rare şi 
de neobişnuite, pentru unii membri ai instituţiilor bisericeşti, încât este ceva cu totul 
extraordinar atunci când ele se produc.  

Creştinii sunt gata să parcurgă lungi pelerinaje, sau să stea la cozi interminabile, 
pentru a vedea sau atinge vreo relicvă, cu toate că ceea ce trebuie să facă, este doar să 
ceară de la Dumnezeu darurile spirituale. Numai că aceste daruri sunt date pentru 
folosul altuia, deci ele nu pot fi înţelese în mod egoist. (Iacov 4: 1-3) Puterea lui 
Dumnezeu este legată de unii credincioşi, de prezenţa unor obiecte de cult, icoane, 
moaşte sau relicve şi aceasta nu este pusă, în mod corect, pe seama exprimărilor 
concrete ale relaţiei personale dintre om şi Dumnezeu. Se consideră că puterea lui 
Dumnezeu se manifestă în mod condiţionat, numai atunci când de faţă este o icoană, 
care reprezintă chipul lui Dumnezeu sau rămăşiţele pământeşti ale unei persoane 
credincioase, care a decedat, recunoscută ca atare de o instituţie bisericească sau alta. 
Lucrul acesta confirmă foarte bine ceea ce apostolul Pavel spunea în legătură cu faptul 
că în vremurile din urmă, va exista o formă de evlavie, dar oamenii vor tăgădui puterea 
lui Dumnezeu. În practică, a condiţiona puterea lui Dumnezeu de diverse obiecte de 
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cult, înseamnă, de fapt, o stratagemă a Bisericilor instituţionale, care deţin aceste 
obiecte de cult şi care presupun, desigur, în mod fals, că au luat în proprietate puterea 
lui Dumnezeu. 

Căteva considerente legate de problema imaginilor şi statuilor în Bisericile 
instituţionale 

Această observaţie îmi permite să ating un subiect extrem de controversat şi 
anume acela al imaginilor sau statuilor care sunt folosite în anumite Biserici 
instituţionale, sub formă de obiecte pentru folosinţă de cult. În V.T. avem o interdicţie 
categorică de a face un chip cioplit sau asemănarea vreunui lucru care să îl reprezinte pe 
Dumnezeu. Lucrul acesta mi se pare foarte logic, atâta vreme cât este imposibil de 
pictat sau reprezentat, într-o formă sculpturală, infinitul însuşi. Dumnezeu este infinit, 
prin urmare nu are o formă. O astfel de formă ar reprezenta o delimitare, o 
circumscriere a infinitului însuşi şi aceasta este o absurditate. A da o formă la ceea ce 
nu are această formă, reprezintă o simplificare şi o vulgarizare. În aceeaşi măsură 
înseamnă şi o prezentare deformată, calitativ necorespunzătoare a unei realităţi care este 
însăşi Existenţa, adică El este cel ce Este. Tot ceea ce este, Este El şi nu avem nicio 
măsură pentru o astfel de realitate. Nu poate fi măsurată, nu poate fi determinată după 
criteriile obişnuite, deci nu poate fi reprezentată.  

Pe de altă parte, Dumnezeu Tatăl şi-a creat propria Sa imagine atunci când s-a 
întipărit în Fiul Său, Isus Cristos. Fiul este imaginea Tatălui şi aceasta există dinainte de 
întemeierea lumii, adică din veşnicie. Care este motivul sau motivele posibile pentru 
care Dumnezeu Tatăl, care nu are nici o formă, a luat o formă, rămâne deschis unei 
analize. Este desigur extrem de interesant de a specula asupra acestor motive. Ce nevoie 
avea Dumnezeu să se întipărească într-o formă, după care au fost creaţi oamenii? Isus 
Cristos reprezintă chipul şi asemănarea după care a fost creat omul. Acesta din urmă nu 
putea fi creat după asemănarea Tatălui, deoarece o fiinţă finită nu se poate asemăna fizic 
cu însuşi infinitul. 

Care este raportul dintre finit şi infinit? Există infinitul în afara şi independent de 
formele finite, sau numai în relaţie cu ele? Cred că marea eroare săvârşită de unii 
filozofi creştini este aceea că l-au ridicat pe Dumnezeu deasupra existenţei. Probabil, 
una dintre cele mai mari probleme ale omului este aceea de a concepe şi deci, de a 
înţelege infinitul. Limitarea aceasta împinge pe mulţi la necredinţă. Bisericile 
instituţionale, în încercarea lor de a prelua în proprietate întreaga tematică legată de 
Dumnezeu şi de a o controla, s-au străduit să prezinte o imagine a Lui, astfel încât 
aceasta să rămână sub controlul lor. Ştiinţa modernă, însă, deschide o nouă cale pentru 
înţelegerea lui Dumnezeu, o cuprindere chiar mai bună decât cea care se bazează pe 
mitologia Bibliei. Acest lucru se întâmplă, deoarece ştiinţa vorbeşte pentru prima dată 
corect despre perspectiva infinită a existenţei. În acelaşi timp, ştiinţele moderne şi mai 
ales astrofizica, ne oferă o viziune, chiar dacă incompletă, a dimensiunilor uriaşe ale 
universurilor în care se desfăşoară existenţa noastră.  

Mitologia Bibliei ne conduce către un Dumnezeu antropomorfizat, adică o 
proiecţie idealizată o omului, care conţine toate caracteristicile umane, dar ridicate la 
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cote absolute. Bunătate şi putere absolută, atotştiinţă, omniprezenţă, etc. În timp ce 
aceste caracteristici spun câte ceva despre ceea ce înseamnă Dumnezeu, ele totuşi ne ţin 
departe despre ceea ce este El cu adevărat. Dumnezeu are toate aceste caracteristici şi 
multe altele, dar nu în modul în care omul le deţine, ci ele sunt de fapt bazate pe logica 
existenţei Sale infinite. Existenţa este conştientă de sine şi creatoare, ea cuprinde totul 
în acelaşi timp, ceea ce o face omniprezentă şi bunătatea ei este determinată de 
parametrii pe care noi, aici pe pământ, încă nu îi înţelegem. Dumnezeu este 
atotputernic, dar la rândul Lui se supune, şi El, unei rigori a logicii, spre exemplu El nu 
ar putea face niciodată un cerc care este pătrat. Ar putea crea oricând un cerc sau un 
pătrat dar legile logicii, a “identităţii” sau a “noncontradicţiei,” în exemplul dat, nu le-ar 
putea încălca.  

Dumnezeu nu poate fi nedrept, căci dacă ar fi astfel, nu ar mai avea nicio 
autoritate morală asupra celorlalte componente ale existenţei. Dar de ce are nevoie 
Dumnezeu de autoritate morală, nu este de ajuns puterea lui nemărginită, pentru a 
controla universul sau multiversul? Moralitatea este marea problemă a oricărei religii. 
Fără etică, existenţa lui Dumnezeu nu ar avea nici o conexiune cu fiinţa umană, întrucât 
morala îl face pe om responsabil în faţa lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ucide o 
fiin ţă, doar pentru că nu se supune voinţei Lui, este drept sau nedrept? Cu ce se 
deosebeşte, această imagine a lui Dumnezeu, de aceea a unui monarh absolut, de care 
istoria umanităţii nu a dus lipsă? Cu toate acestea, în limbajul său alegoric, V.T. ne 
sugerează să ne supunem unui astfel de Dumnezeu, deoarece, în caz contrar, vom suferi 
consecinţe dezastruoase. De ce face acest lucru? Nu pentru că Dumnezeu este un 
monarh absolut ci pentru că, în vremea când, aceste texte se adresau oamenilor, norma 
era conducerea societăţilor umane, cu o autoritate care era exercitată într-un mod 
absolut şi astfel, pentru oamenii de atunci, acesta era singurul termen de referinţă. 
Dumnnezeu este un suveran, dar nu ca suveranii pământeşti, dar cum se poate vorbi de 
El oamenilor altfel decât în termenii pe care ei îi folosesc în mod usual. Totuşi folosirea 
unui astfel de limbaj şi a unei astfel de comparaţii denaturează realitatea relaţiilor dintre 
Dumnezeu şi om. De altfel, Isus ne-a învăţat să îl numim pe Dumnezeu Tată, ceea ce 
este cu totul altceva decât stăpân, domnitor, monarh sau şef. Nicăieri în V.T. nu ni se 
spune să îl numim pe Dumnezeu Tată, dimpotrivă El este văzut ca un stăpân, căruia 
omul trebuie să i se supună ne condiţionat. Există o istoricitate a limbajului folosit de 
V.T., conduită de limbaj, tonalitate şi atitudine faţă de oameni, care suferă transformări 
în N.T. În acest mod, în evanghelii Isus nu ne mai numeşte robi, adică aşa cum ne 
numea V.T., ci ne numeşte prieteni. (...) O dată intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu, nu 
mai suntem nici măcar prietenii lui Isus ci suntem fraţii şi surorile sale. (...) Aceeaşi 
limitare a limbajului funcţionează şi în problema imaginilor. Imaginea generată de V.T. 
în legătură cu Dumnezeu, este departe de realitatea Lui şi de aceea a fost nevoie de 
naşterea lui Isus Cristos pe pământ, ca să corecteze această imagine. Cu alte cuvinte, 
orice imagine am face despre Dumnezeu Tatăl, este foarte departe de realitate şi 
antropomorfizată şi, prin urmare, astfel de caracteristici ar avea şi o imagine pictată sau 
sculptată. A face o imagine care să îl reprezinte pe Dumnezeu Tatăl este de-a dreptul o 
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absurditate, dacă aceea imagine îşi propune să definească cumva realitatea Tatălui 
Ceresc. Cum poate să picteze cineva o realitate infinită? Cum poate să picteze cineva o 
realitate care, prin natura Sa nu poate avea o formă definită? Evident nu se poate, altfel 
decât printr-un simbol, dar există pericolul confusiei dintre o astfel de reprezentare 
deformată şi eronată şi realitate.  

Prin Isus Cristos, Dumnezeu şi-a creat propria lui imagine şi în felul acesta nimeni 
nu ne poate împiedica, ca la rândul nostru să reproducem această imagine într-o pictură 
sau sculptură. Este vorba desigur de imaginea Fiului lui Dumnezeu, care este exprimată 
printr-un om. După părerea mea însă, urmărind învăţătura Biblică, orice om este 
imaginea lui Dumnezeu, din momentul în care El s-a întrupat în om. Omul este icoana 
lui Dumnezeu, cel puţin în formă. În caracter, însă, numai cei care sunt născuţi din nou 
sunt cu adevărat imaginea spirituală a lui Dumnezeu. Nu este niciun păcat să pictezi sau 
să sculptezi un om ca imagine a Fiului lui Dumnezeu. Nu trebuie să scăpăm însă din 
vedere că aceste imagini vor fi totdeauna reproduceri şi nu originalul şi că nimeni nu a 
făcut un portret a lui Isus Cristos, atunci când acesta a trăit pe pământ. Toate aceste 
reproduceri sunt făcute din imaginaţia artistului şi reflectă mai mult percepţia acestuia 
decât realitatea lui Dumnezeu. Dacă vom privi pruncul, de exemplu, pictat de Dosso 
Dossi va fi foarte diferit de acela pictat de Titian, Boticeli, Andrea dell Verrocchio, 
Donatello, etc. Fiecare imagine, în parte, va reflecta modelele din viaţă, folosite de artist 
şi specificul naţionalităţilor în mijlocul cărora acesta a trăit. Nici aceasta nu este de fapt 
o problema, numai că nu se poate face comparaţia cu fotografiile de familie, deoarece 
acestea reproduc, cu fidelitate, chipurile celor care sunt departe de noi. De fapt, fiind 
consecvenţi cu învăţătura lui Isus, fiecare din noi ar trebui să îl vadă în semenul sau pe 
El. (Matei 25: 40; 25: 45) Discutând cu preoţi Ortodocşi sau Romano-catolici mi s-a 
explicat că icoanele sunt folosite în scopul de evocare şi aducere aminte a Persoanelor 
Trinităţii. 

Pentru cele două confesiuni creştine, sus amintite, icoanele reprezintă ceva 
asemănător cu o fotografie de familie, în faţa căreia te rogi şi care te ajută să îţi aduci 
aminte de cei dragi. Să nu uităm însă că fotografiile respective se datorează doar 
imaginaţiei pictorului în cauză şi că, de fapt, familia despre care vorbim este întreaga 
omenire. Rămân la părerea că Tatăl, adică Dumnezeu infinit, nu poate fi cuprins într-o 
imagine, pe când Fiul şi Duhul Sfânt pot. Imaginea pe care Biblia o dă Duhului Sfânt 
este aceea a unui porumbel şi bineînţeles nu are de ce să fie nici o problemă pictarea în 
acest mod a Duhului Sfânt, de vreme ce însăşi Biblia o face. Rămâne însă mai multe 
probleme legate de faptul de a te ruga, sau a plânge în faţa fotografiilor de familie. În 
primul rând, orice om face apel la fotografii, pentru a-şi aminti de cineva, numai atunci 
când respectivul membru de familie este absent. Pentru un Creştin renăscut spiritual, 
Dumnezeu este o prezenţă permanentă şi locuieşte în persoana celui în cauză. A îţi 
aminti de Dumnezeul care locuieşte în tine prin mijlocirea unei icoane, mi se pare 
deplasat. Duhul Sfânt care locuieşte în noi, ne aminteşte de Dumnezeu tot timpul şi El 
mijloceşte şi conduce rugăciunile noastre. Nu este atribuţiunea icoanelor de a ne amintii 
de Dumnezeu, ci este misiunea Duhului lui Dumnezeu. De aceea, comparaţia dintre 



 287 

icoane şi pozele de familie, mi se pare deplasată, tot atît de deplasată însă mi se pare şi 
comparaţia dintre practicarea idolatriei în V.T., şi închinarea în faţa icoanelor în N.T. 
Închinarea în faţa icoanelor reprezintă o anumită depărtare a individului faţă de 
Dumnezeu şi o încercare de a îl aduce în actualitate pe o cale artificială. Singura cale 
autentică de a ne aminti de Dumnezeu, este chiar prezenţa Lui în noi, nu doar când 
suntem “în faţa fotografiilor de familie,” ci în fiecare moment al vieţii noastre. 
Deficienţa, nu constă, absolut de loc în a te închina în faţa icoanelor, ci constă în a îi 
face pe oameni să creadă că adevărata prezenţă a lui Dumnezeu se dobândeşte în 
prezenţa icoanelor şi nu în prezenţa Duhului Sfânt în om. Aceasta însă este o deficienţă 
mai mult a funcţionarilor bisericeşti care îi învaţă pe oameni greşit în ceea ce priveşte 
relaţia personală dintre Dumnezeu şi om. Imaginile au avut un rol determinant, atunci 
când tipăriturile erau o raritate, dar ele au contribuit şi la o înţelegere oarecum 
deformată a lui Dumnezeu Tatăl, care, nu de puţine ori a fost pictat ca un bătrân cu o 
barbă lungă, căruntă şi bineînţeles El nu poate, în nici un fel, fi redus la nimic. Este o 
exprimare alegorică, prin intermediul imaginii, care nu face bine înţelegerii lui 
Dumnezeu. 

Există şi tradiţia folosirii anumitor obiecte, în scopul activităţilor de cult şi chiar a 
acordării acestora de puteri miraculoase. Icoanele făcătoare de minuni sau statuile care 
săvârşesc miracole, îmbogăţesc pe aceia care le deţin şi deviază atenţia credincioşilor de 
la mecanismul real al mântuirii. În realitate, numai Dumnezeu face minuni şi o face 
direct sau prin aceia care au darul înfăptuirii minunilor, cât sunt încă în viaţă. Eu afirm 
că o dată cu Isus Cristos este chiar Dumnezeu acela, care şi-a realizat o imagine şi că 
deci a reproduce aceste imagini, nu este o problemă.  

Accept şi explicaţiile credincioşilor Ortodocşi sau Romano-Catolici, care susţin că 
ei nu se închină icoanelor, ci a ceea ce se află în spatele acestora, adică lui Dumnezeu. 
Dacă aş afirma că a te închina ‚în faţa icoanei lui Isus Cristos’ reprezintă o formă de 
idolatrie, atunci ce înseamnă a te închina lui Cristos personal? Dacă a te închina în faţa 
unei imagini simbolice a lui Isus este considerat a fi idolatrie, înseamnă că şi închinarea 
faţă de Cel care este reprezentat de imagine, în lipsa acesteia, ar putea fi pusă în 
discuţie. De ce? Simbolul şi ceea ce simbolizează sunt în directă legătură şi primul 
trebuie respectat ca fiind expresia celui de al doilea. Pur şi simplu, imaginile care îl 
reprezintă pe Isus, sau pe Fecioara Maria nu pot fi considerate idoli, sau dumnezei 
străini, căci a îi considera în acest fel se denigrează însăşi realitatea simbolizată. Pe de 
altă parte, icoanele sau statuile nu sunt ‚terminalele’ lui Dumnezeu, sufletele 
oameninlor sunt astfel de terminale. Toată această problemă a icoanelor şi statuilor ar fi 
bine să fie analizată cu detaşare şi obiectivitate şi nu cu patimă instituţională. Această 
problemă este cu mult mai puţin relevantă decât se susţine şi de fapt din punct de vedere 
al mântuirii nu are nici o relevanţă. Problema aici este însă de logică instituţională 
bisericească. Cu alte cuvinte, prin aceste icoane, sau prin moaştele sfinţilor, 
credincioşilor li se distrage atenţia de la adevăratul mecanism al mântuirii, adică nevoia 
naşterii din nou. Închinarea faţă de Dumnezeu trebuie să se facă în Duh şi adevăr. (Ioan 
4. 23); Închinarea în faţa icoanelor sau statuilor sau rămăşiţele pământeşti ale sfinţilor 
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nu ţin locul legăturii personale cu Dumnezeu Tatăl, prin Isus Cristos şi al renaşterii 
spirituale.  

Pe de altă parte, înţeleg la fel de bine pe aceia care au eliminat prezenţa icoanelor 
şi a statuilor din orice locaş de cult şi care în felul acesta afirmă faptul că nu este nevoie 
de locaşuri speciale de cult pentru ca un grup de Creştini să se adune împreună. Aceştia 
au dreptate deoarece adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o realitate spirituală şi nu o 
locaţie, care este îmbodobită în mod special cu icoane sau statui. Consider că în acest 
punct se poate spune, parafrazându-l pe apostolul Pavel, cei care se închină în faţa 
icoanelor sau statuilor să nu judece pe cei care nu se închină în faţa acestora, iar cei din 
urmă să nu îi judece pe cei dintâi. (...) Cine se închină lui Dumnezeu, numai Lui se 
închină şi numai El este în măsură să primească sau să respingă închinarea lor.     

Sfinţii morţi au fost născuţi din Dumnezeu, atunci când au fost în viaţă şi de aceea 
sunt consideraţi sfinţi, dar fiecare credincios care aspiră la mântuire, trebuie ca la rândul 
lui sau al ei să fie născut din nou, în mod personal, adică să fie sfinţi. Ortodocşii sau 
Romano-Catolicii îi consideră pe sfinţi oameni excepţionali şi din acest motiv apreciază 
viaţa acestora ca fiind greu de imitat. Cu toate acestea, numai aceia care ating 
standardul lor spiritual, au şansa mântuirii. Scopul pentru care oamenii sunt chemaţi la 
mântuire este sfinţenia. 

“În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără 
prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi 
prin Isus Cristos, după bună plăcere a voiei Sale,...” [(Efeseni 1: 4-5); ref. 214 în Biblia 
Ortodoxă] 

 Sfinţenia nu este o stare excepţională, care se adresează numai unora, ci este 
situaţia firească a tuturor membrilor adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. Nu există nici 
un mecanism descris de Biblie, prin care sfinţenia altora ni se atribuie nouă, dacă ne 
rugăm lui Dumnezeu în numele lor, sau dacă ne rugăm lor personal. Aceasta este o 
mare eroare, care înşeală pe mulţi credincioşi şi îi îndepărtează de adevărata Cale a 
mântuirii. Nu trebuie să ne rugăm la moaştele sfinţilor, ci mai degrabă este necesar ca 
trupurile noastre să fie temple ale Duhului Sfânt, deci locaşuri sfinte ale lui Dumnezeu. 
Carnea şi oasele, mintea şi inimile noastre trebuiesc să fie sfinte şi în acest caz nu mai 
avem nevoie să atingem oasele unor sfinţi morţi pentru a fi acceptabili în faţa lui 
Dumnezeu. Eroarea vine din partea Bisericilor instituţionale, care manevrează 
mulţimile de credincioşi în scopurile proprii organizaţiilor lor.  

De curînd am avut ocazia să vizitez Capela Sixtină, în Roma, pictată de 
Michelangelo. Era o aglomeraţie mare şi practic vizitatorii erau purtaţi de valul 
neîntrerupt de curioşi, care veneau să vadă acele picturi. Ce extraordinară pledoarie 
pentru Creştinism. Oameni, care probabil că niciodată nu ar fi avut interesul să atingă o 
Bibliei, unii venind din cele mai îndepărtate locuri ale lumii, în care alte religii sunt 
tradiţionale, ex. Budismul sau Hinduismul, se înghesuiau să vadă aceste realizări 
artistice. Faţă în faţă cu acele picturi, înţelegeau printr-un limbaj artistic, că Dumnezeu 
îl iubeşte şi îl caută pe om şi că îi oferă şansa mântuirii. Michelangelo a fost cel mai 
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cunoscut predicator Creştin din istoria umanităţii şi alături de el şi alţi pictori, cum ar fi 
Leonardo da Vinci.  

Arhitecţi excepţionali au vorbit umanităţii despre măreţia lui Dumnezeu, prin 
catedralele pe care le-au construit, cu toate acestea, pentru mine, toate acestea vorbesc 
atât despre gloria Creştinismului cât şi despre slăbiciunea lui. Glorie, pentru că a avut 
puterea şi determinarea să construiască toate aceste monumente de arhitectură şi opere 
de artă şi slăbiciune, pentru că a avut nevoie de astfel de realizări pentru a încerca să îşi 
impună valorile. Valorile Creştinismului sunt, în primul rând, spirituale şi nu materiale. 
Dumnezeu locuieşte în oameni şi nu în clădiri făcute de mâini omeneşti. Cu toate 
acestea, pictura creştină este o pledoarie în imagini pentru Creştinism şi nu de puţine ori 
imaginile vorbesc la fel de convingător ca şi cuvintele. În fapt, chipul lui Cristos, atârnat 
pe cruce, prezentat de Bassano sau Tintoreto, sau chipul apostolului Petru, din 
momentul crucificării cu capul în jos, pictat de Caravaggio, vorbesc mai bine decât 
orice descriere a Bibliei, despre sacrificiul făcut de Dumnezeu pentru oameni. 

Consider că cele două extreme, ambele urmând logica instituţională bisericească, 
atât a interzicerii cu desăvârşire a imaginilor şi artei creştine cât şi aceea de a transforma 
aceste imagini în obiecte de cult şi manipulare, sunt fundamental greşite. Imaginile 
artistice pot juca în continuare un rol important în transmiterea mesajului creştin, dar 
convertirea lor în obiecte de cult, “făcătoare de minuni,” la dispoziţia autorităţilor 
bisericeşti, care să fie expuse periodic, pentru a aduna mulţimile, este dăunătoare. 
Oamenii se calcă, câteodată literalmente, în picioare pentru a fi în măsură să atingă o 
icoană “f ăcătoare de minuni” sau rămăşiţele pământeşti ale unui sfânt, cu toate că 
pentru a fi martorul unui miracol, este de ajuns să te rogi în numele lui Isus Cristos, lui 
Dumnezeu. În astfel de momente nu prevalează spiritul Creştinismului, ci chiar opusul 
acestuia. Nici interzicerea şi nici exagerarea importanţei imaginilor nu este soluţia 
potrivită, ci soluţia este una de echilibru, în care imaginile sau muzica să fie lăsate să 
joace rolul lor în exprimarea conştiinţei spirituale a credincioşilor. Pentru a primi ceva 
de la Dumnezeu, trebuie doar să îi cerem, noi personal, direct, prin rugăciune, fără să 
avem nevoie de intermedierea niciunui obiect de cult sau de sprijinul vreunui sfânt 
decedat, adică fără aportul şi amestecul Bisericilor instituţionale, care au făcut de-a 
lungul timpului o afacere, din a vehicula şi manipula astfel de obiecte sau memoria unor 
persoane. 

“În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, 
orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în 
Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.”  [(Ioan 16: 
23-24); ref. 215 în Biblia Ortodoxă] 

Înainte de a încheia despre tema imaginilor şi a statuilor, în cadrul Creştinismului, 
aş dori să mai fac câteva observaţii. În trimul rând, trebuie precizat că faptele ritualice, 
oricare ar fi acestea nu sunt determinante pentru mântuire ci credinţa este singurul 
element hotărâtor. Îndreptăţirea nu vine prin fapte ca să nu se laude nimeni. (...) Prin 
urmare botezul în apă, folosirea obiectelor de cult, cina, etc., sunt aspecte ale unor 
tradiţii ritualice, care chiar dacă rolul lor, totuşi nu sunt determinante, deoarece credinţa 
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din inimă este factorul hotărâtor. Tâlharul credincios, de pe cruce, a putut să fie mântuit 
fără să fie botezat, dar tâlharul ne credincios nu a putut să fie salvat, fără credinţă. 

Nu prin săvărşirea botezului în apă, sau prin folosirea sau ne folosirea unor 
obiecte de cult se obţine salvarea ci prin credinţa în jertfa de răscumpărare a lui Isus 
Cristos. Expresia credinţei noastre o apreciază Dumnezeu şi nu se judecă după 
săvârşirea sau nu a unor fapte ritualice, cultice. Evident că dacă o persoană refuză, în 
mod sistematic, fără să aibă pentru aceasta măcar o motivaţie subiectivă, să aibă contact 
cu orice simbolistică creştină, aceasta poate fi o problemă, dar este problema sa 
personală şi în acelaşi timp problema lui Dumnezeu. De altfel credinţa personală este 
ceea care ne dictează asupra conştiinţelor şi nicidecum părerile celorlalţi oameni.                                     
Nu suntem mântuiţi prin propriile puteri, prin faptele noastre, nici măcar prin 
îndeplinirea ritualurilor şi a ceremonialurilor cultice, ci prin puterea şi faptele lui Isus. 
Prin urmare, închinarea în faţa icoanelor este tot una cu nimic.  

În al doilea rând, trebuie făcută deosebirea între închinarea la un obiect, căruia i se 
atribuie o putere în sine şi închinarea în faţa unui obiect, dar nu la obiectul în sine, ci la 
o putere care este deasupra acelui obiect şi pentru care obiectul respectiv nu reprezintă 
decât o reprezentare, mai mult sau mai puţin expresivă. Prin urmare “închinarea la 
icoane,” şi “închinarea în faţa icoanelor” sunt două lucruri diferite şi nu este doar o 
problemă de nuanţă. Nu trebuie făcută confuzia între închinarea poporului evreu, în 
lipsa lui Moise care se afla pe munte, închinarea deci la viţelul-zeitate, care se 
reprezenta doar pe sine şi închinarea în faţa unei icoane, care reprezintă, chiar dacă în 
mod inexact, chipul lui Isus. Simbolul crucii nu este Isus, dar propune rememorarea 
jertfei lui şi în felul acesta dobândeşte un respect deosebit. Ne rugăm câteodată în faţa 
crucii sau a unui crucifix, nu cu speranţa că obiectul în sine ne poate auzi, ci pentru a fi 
în cadrul unei atmosfere mai potrivite care să ne dirijeze gândurile către Persoana lui 
Isus. Este închinarea în faţa unui crucifix un păcat, dacă considerăm că pe un crucifix 
asemănător a fost răstignit Isus? Evident că un astfel de fapt nu poate fi calificat în acest 
fel. Este însă o problemă atunci când nu ne putem închina decât în faţa unui crucifix, al 
unei icoane, sau al unei statui, din motivele specificate mai sus. Crucifixul nu este 
necesar ca să ne amintească de Dumnezeu, lucrul acesta îl face Duhul Său cel Sfânt, dar 
nici nu există motive obiective pentru a îi caracteriza pe cei în cauză ca fiind idolatri. La 
fel se întâmplă şi în cazul imaginilor şi cu toate acestea trebuie să afirm că, după părerea 
mea, nevoia acută şi dependenţa cronică de astfel de stimulente trădează o lipsă de 
imaginaţie spirituală, poate chiar de trăire spirituală. Această lipsă de interioritate nu 
înseamnă în nici un caz un păcat ci o formă de stagnare.  

Trebuie de asemenea observat că închinarea la icoane este considerată de către 
instituţiile bisericeşti Neo-protestante o formă de idolatrie dar că în N.T., apostolul 
Pavel enumeră alte forme de idolatrie cum ar fi de exemplu goana după bani, la care se 
poate adăuga goana după putere şi autoritate, care sunt situaţii mai aproape de realitatea 
zilelor noastre şi de altfel foarte răspândite. Ce este mai idolatru, să te închini la icoane 
sau statui sau să faci politică religioasă şi să transformi adunările creştine în mini 
parlamente, unde se fac alegeri pentru poziţiile de autoritate aproape la fel ca şi pentru 
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Parlament? Idolii sunt obiecte, care după părerea lui Pavel sunt tot una cu nimic, dar 
cine se închină lor se închină dracilor. (...) Pe de altă parte, cine se închină în faţa unei 
icoane care reprezintă chipul lui Isus, se închină fără îndoială lui Dumnezeu, deoarece 
simbolul chipului lui Cristos nu poate fi interpretat, în nici un alt fel, decât ca fiind o 
reprezentare a Sa. Dacă simbolul pâini şi al vinului, care sunt folosite ca şi o 
reprezentare a trupului şi sângelui lui Isus Cristos, este acceptabil, de ce nu este acceptat 
simbolul crucii sau al chipului Său? Este vorba, încă o dată, de o politică instituţională 
bisericească, a unora care manipulează persoanele mai puţin informate şi le atrage către 
Bisericile lor instituţionale, convingându-le de adevărurile lor parţiale. În toate cazurile, 
fiecare persoană are dreptul să creadă conform convingerilor sale personale, care ar fi 
foarte bine să se bazeze şi pe o serioasă documentare. În felul acesta revin la principiul 
nevoi de a avea o credinţă personală. În mai toate cazurile aşa zişii cunoscători ai 
Bibliei, reuşesc să îi convingă pe alţii că au ‘dreptate,’ dar Biblia este o carte complexă, 
care trebuie studiată personal şi nu primită doar din spusele altora şi numai după aceea 
cel interesat este gata să ia o decizie.  

Din punctul de vedere al mântuirii, este total irelevant, dacă o anumită persoană se 
roagă lui Dumnezeu în faţa unei imagini, sau a unei statui, sau se roagă fără implicarea 
nici unei imagini, sau statui, atîta vreme cât aceea persoană nu se roagă imagini sau 
statui în sine ci lui Dumnezeu. Atunci însă când o persoană se roagă unui obiect, pe care 
îl consideră că are puteri supranaturale, în sine, independente de puterea lui Dumnezeu, 
atunci apare o problemă, deoarece aceea persoană nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci 
respectivului obiect. În optica V.T. dacă se închină cineva, în faţa unui obiect şi nu se 
închină lui Dumnezeu săvârşeşte o idolatrie. Se ne gândim la o persoană care şi-ar 
construi o statuie a unei zeiţe, în casa sa şi s-ar închina acesteia, să zicem în fiecare 
dimineaţă. Din puctul de vedere al Creştinismului aceasta se numeşte idolatrie. Dacă 
însă o persoană se roagă unei statui a Fecioarei Maria, în baza credinţei sale în 
Dumnezeu, de exemplu în cazul statuiei Fecioarei de la Lourdes, în Franţa, crezînd că în 
felul acesta va fi vindecată de diverse maladi, face faptul acesta din aceea persoană un 
idolatru, sau o idolatră? În principiu persoana respectivă îşi pune speranţa în Dumnezeu, 
dar crede că locul acela este special, nu se închină unui idol ci unui simbol creştin, se 
închină lui Dumnezeu, prin intermediul unei statui a Fecioarei Maria, crezînd că în felul 
acesta va fi vindecată. O mulţime de credincioşi, estimată la 200 de milioane de oameni 
a vizitat locaţia respectivă începând din anul 1860. Biserica Romano Catolică a 
recunoscut în mod oficial 67 de vindecări, considerate miraculoase. Vindecările sunt 
examinate pentru autenticitate şi sunt luate în considerare numai acelea care nu pot fi 
atribuite altui considerent decât puterilor vindecătoare manifestate prin apa din Grotă. 
Sunt organizate deplasări din întreaga lume pentru vizitarea Sanctuarului. Din ‘Grotto’ 
curg ape care fie sunt băute fie sunt folosite pentru îmbăiere şi despre care se crede că 
au proprietăţi tămăduitoare. Astăzi Lourdes are o populaţie de 15.000 de locuitori dar 
este în măsură să primească un număr de 5000000 de pelerini în fiecare sezon. Mă 
întreb de ce se menţine numărul de turişti la Lourdes, în fiecare an, dacă acolo nu se 
întâmplă nimic? Chiar dacă personal consider că nu am nevoie să mă deplasez în nici un 
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loc de pe pământ, în mod special, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, consider 
de asemenea o mare aroganţă faptul de a judeca credinţa celor care procedează în felul 
acesta şi îşi pun speranţele în deplasarea la Lourdes. Credinţa personală a oamenilor şi 
politica instituţiilor sunt două lucruri diferite şi ar fi bine să  se facă deosebirea între ele, 
cu toată claritatea. Chiar dacă o persoană îşi pune nădejdea într-un lucru, pe care alţii îl 
consideră inutil, totuşi nu săvârşeşte prin aceasta nici o greşeală capitală care să îl 
excludă de la salvare. Acest lucru îl afirm eu, dar nu şi instituţiile bisericeşti, care îi 
îngrădesc pe oameni, pentru a îi putea conduce pe drumul dorit de ele. Unele Biserici 
instituţionale, chiar dacă nu o afirmă deschis, dau de înţeles, fără echivoc, că dacă o 
persoană nu urmează prescripţiile lor, pilule lor amare, nu poate să trăiască veşnic. 
Creştinismul este frumos atunci când este liber şi când oricine doreşte poate beneficia 
fără restricţii de toate bogăţiile sale, aduse la suprafaţă de toţi oamenii cu adevărat 
spirituali, indiferent la care Biserica instituţională plătesc cotizaţiile şi chiar dacă, sau 
mai ales dacă nu sunt înscrişi pe „listele de alegători” ale nici unei Biserici 
instituţionale.  

Dumnezeu este cel care face minuni şi le poate face şi în momentul în care o 
persoană se roagă în faţa unei icoane, sau statui, dar icoanele sau statuile nu sunt 
investite cu puterea autonomă de a face minuni, când ‘doresc’ ele. Dacă cineva crede 
contrariul ar trebui să încerce să înţeleagă mecanismul instituţiilor bisericeşti, care au 
monopolizat proprietatea asupra acestor icoane şi statui, făcătoare de minuni şi pe care 
le utilizează după cum le dictează interesele lor instituţionale. Care este problema? 
Unele persoane cred, cu bună credinţă că, numai în prezenţa acelor icoane şi statui  
‘speciale,’ sau a moaştelor unor sfinţi, pot să fie vindecaţi, sau dificultăţile prin care trec 
pot să fie soluţionate, lucru care este o eroare gravă. Dumnezeu nu face minunile în 
baza icoanelor şi statuilor respective ci în baza credinţei celui în cauză. Acest lucru se 
poate vedea cu claritate şi din perspectiva minunilor săvârşite la Lourdes. Din 
aproximativ 200 de milioane de oameni, care au fost în pelerinaj la Lourdes au fost 
certificaţi ca vindecaţi 67 de persoane. Dacă minunile s-ar face pe bandă, în virtutea 
prezenţei statui sau a apelor tămăduitoare, probabil că ar fi vorba de incomparabil mai 
multe persoane vindecate. Este vorba însă de o foarte redusă minoritate, care este 
probabil separată, de imensa majoritate a vizitatorilor, printr-o altfel de credinţă, adică 
adevărata credinţă. Nu mă îndoiesc că pe lângă cei certificaţi de Biserica corporatistă 
Romano Catolică s-ar putea să mai fie şi alte persoane, ne certificate, dar chiar şi în 
acest caz vorbim de o minoritate restrânsă. Dumnezeu are milă de toată lumea, dar 
credinţa este ceea care prevalează.          

  Pentru vindecarea oricăror suferinţe şi pentru rezolvarea oricăror probleme 
rugăciunile făcute cu credinţă, în spaţiul personal, al locuinţei fiecăruia, sunt suficiente. 
De unde ştiu acest lucru? De la Isus Cristos şi tot de acolo, adică din învăţăturile Lui, 
poate oricine să ştie. “Ci tu, când te rogi, intră în odaiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te 
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 
6; 6) Ce se întâmplă dacă nu ai o icoană “f ăcătoare de minuni” cu tine? Nu se este nici o 
problemă şi poate chiar este mai bine, deoarece în felul acesta, cel în cauză, îşi 
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concentrează atenţia asupra lui Dumnezeu, nu asupra icoanei. ‘Inundaţia’ de icoane nu 
este de loc o garanţie a unei înalte spiritualităţi ci mai degrabă poate fi o compensare a 
lipsei unei spiritualităţi interioare autentice. De multe ori ceea ce nu există în interiorul 
persoanei umane este desfăşurat în afara acesteia, ca o perdea de fum artificială, în 
spatele căreia nu se află nici un foc. 

Cele spuse mai sus înseamnă că închinarea care se face în faţa unei icoane, statui, 
sau crucifix nu este un păcat în sine sau o idolatrie, înseamnă de asemenea faptul că a 
considera că numai închinarea în faţa acestor obiecte este în măsură să producă efectul 
scontat, este o condiţionare care leagă puterea lui Dumnezeu de obiecte şi în felul acesta 
este o contradicţie cu spiritul creştinismului. Prezenţa icoanelor, statuilor, sau moaştelor 
nu poate fi o condiţiei a manifestării puterii lui Dumnezeu, aşa cum nu a fost nici în 
vremea când Isus săvârşea minuni printre oameni şi nu existau nici un fel de astfel de 
icoane sau statui. Dumnezeu îndeplineşte minunile sale cu sau fără prezenţa unor icoane 
sau statui şi independent de ele, ceea ce contează, în mod primordial este credinţa celui 
în cauză. A confunda însă idolatria cu închinarea în faţa icoanelor sau statuilor este la 
fel de nociv şi păgubos, atâta vreme cât cel în cauză se simte confortabil în prezenţa lor. 
A te închina însă unui obiect în sine, fără legătură cu puterea lui Dumnezeu este, în 
perspectiva V.T., o idolatrie, dar în zona Creştinismului acesta este un fenomen care 
probabil este unul excepţional, dacă întradevăr se întâmplă. Cu alte cuvinte, personal nu 
am auzit niciodată de o persoană care să se închine statui unui idol păgân, sau unei 
zeităţi păgâne, sau statui vreunui animal şi totuşi să se declare, în acelaşi timp, Creştin. 
Dacă există o astfel de persoană, ar fi probabil vorba de ceva cu totul atipic şi fără nici o 
legătură cu ritualurile şi tradiţiile Bisericilor instituţionale Ortodoxă, Romano Catolică, 
sau Greco Catolică.  

Cu toate acestea se ridică întrebarea de a şti cum trebuie să calificăm o persoană 
care se închină direct unei persoane, de exemplu unui sfânt sau unei sfinte care a 
decedat. Persoana, care se roagă în acest caz, nu se mai roagă lui Dumnezeu direct, ci se 
roagă unei alte persoane decât lui Dumnezeu, adică sfântului sau sfintei respective. 
Consider că acest tip de rugăciune calcă principiile Creştinismului deoarece Isus a 
învăţat omenirea că trebuie să se roage numai lui Dumnezeu şi nimănui altcuiva. 
“<<Pleacă Satano,>> i-a răspuns Isus. Căci este scris: <<Domnului, Dumnezeului tău să 
te închini şi numai lui să îi slujeşti.” (Matei 4; 10) Când mă închin în faţa icoanei lui 
Isus Cristos şi prin El mă închin lui Dumnezeu nu este nici o problemă deoarece Cristos 
este mijlocitorul meu şi al tuturor oamenilor, în faţa lui Dumnezeu. Când mă închin în 
faţa icoanei unui sfânt sau a unei sfinte şi mă rog direct acelui sfânt sau acelei sfinte şi 
nu mă rog direct Persoanei lui Dumnezeu Tatăl sau a Persoanei lui Cristos este o mare 
problemă deoarece Biblia ne spune că trebuie să ne închinăm numai lui Dumnezeu şi nu 
oamenilor, fie aceaştia vii sau morţi. “Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. 
Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le 
arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: <<Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt 
un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii şi cu cei ce păzesc cuvintele din 
cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.>>.” (Apocalipsa lui Ioan 22; 8-9) Dacă îngerii 
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nu doresc să ne închinăm lor, de ce să ne închinăm oamenilor, chiar sfinţi care au murit? 
Chiar şi apostolul Pavel a avut în Listra o experienţă în care, la un moment dat, a fost 
adulat ca un zeu, în urma faptului că Dumnezeu a săvârşi o minune de vindecare prin 
prin el. (Faptele Apostolilor 14; 8-14)  Care a fost reacţia lui Pavel şi a lui Barnaba? 
“Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi 
vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşerte la Dumnezeul cel 
viu, care a făcut cerul pământul şi marea şi tot ce este în ele…” (Faptele Apostolilor 14; 
15) Dacă Pavel, în timpul vieţii sale, nu a permis să fie adulat ca un zeu, de ce îi facem 
noi icoană şi ne rugăm lui, nu este aceasta împotriva a ceea ce el ne-a transmis? 
Personal cred că este împotriva învăţăturilor sale.                      

Să revenim pentru un moment la exemplul crucifixului. După standardele V.T. 
crucifixul este un obiect, prin urmare succeptibil de a deveni un idol. Dacă în vechime 
un evreu s-ar fi închinat unui crucifix ar fi fost considerat un idolatru, deoarece crucea 
nu avea aceaşi semnificaţie ca şi în prezent, semnificaţie dobândită după ce Isus a murit 
pentru păcatele oamenilor pe un astfel de obiect. De fapt crucea, pentru evreul din 
vechime, nu avea nici o semnificaţie. Cu toate acestea să nu uităm că lumea noastră a 
devenit creştină după ce Constantin a primit o viziune în care a văzut soarele şi o cruce 
deasupra sa pe care scria “prin aceasta vei fi învingător.” Urmare a acestei vedeni 
împăratul a inscripţionat pe scuturile soldaţilor semnul crucii, care de atunci şi-a 
consolidat valoarea de simbol al Creştinismului. Dacă Dumnezeu s-a folosit de simbolul 
acestui obiect, care este crucea, de ce în ziua de astăzi sunt destui aceea care condamnă 
pe cei care se închină în faţa unui crucifix, sau îşi fac semnul crucii? Nu sunt oare 
aceştia ‘inventatorii’ de culte creştine care îşi formulează doctrine în spatele cărora să 
îşi poată promova interesele lor de grup? Ar trebui să înţelegem motivaţiile atât a celor 
care se închină în faţa icoanelor, a statuilor, sau a crucifixelor, cât şi a celor care nu fac 
lucrul acesta şi îl consideră greşit, dar nici unii nici ceilalţi nu au absolută dreptate şi 
acest aspect nu ar trebui să îi dezbine pe credincioşii creştini, între ei. Nimeni nu poate 
revendica un adevăr incontestabil, în această privinţă, dar fiecare are motivaţii 
instituţionale şi personale, pentru a promova punctul său de vedere. Este greu de pus în 
balanţă şi cântărite cele două opţiuni diferite, în legătură cu dezbaterea privitoare la 
icoane, statui sau crucufixe, pentru că ar trebui studiate exhaustiv toate consecinţele 
posibile ale respectivelor poziţii şi nimeni nu a făcut, după ştiinţa mea, prin comparaţie, 
lucrul acesta, până la capăt. Refuzul utilizării acestor obiecte de culte a fost mai degrabă 
o formă de protest, practicat de reprezentanţii Protestantismului şi ai Reformei la adresa 
opulenţei Bisericilor instituţionale, decât o condamnare a practicilor propriu zise. De 
asemenea este adevărat că de a lungul istoriei Creştinismului au fost mari dezbateri în 
legătură cu folosirea lor şi nici chiar Bisericile instituţionale Ortodoxă şi Romano 
Catolică nu se înţeleg, în totalitate între ele, în această privinţă. Cu toate acestea, un 
lucru se poate afirma cu deplină certitutine şi anume faptul că indiferent de varianta 
adoptată şansa mântuiri rămâne neschimbată şi ea depinde de credinţa fiecăruia şi de re 
naşterea spirituală, pe care trebuie să o parcurgă orice Creştin. Adevărata reformă nu 
presupune eliminarea icoanelor, a statuilor, sau a crucifixelor, ci eliminarea problemei 
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icoanelor, etc., adică a importanţei acestei probleme pentru mântuirea personală a 
indivizilor şi dirijarea atenţiei către aspectele cu adevărat esenţiale şi în primul rând 
către naşterea din nou, adică naşterea din Dumnezeu, fără de care nici un Creştin nu va 
vedea Împărăţia Cerurilor, fie că se închină în faţa icoanelor, etc., fie că nu se închină în 
faţa acestora.            

Rolul femeilor în cadrul Creştinismului  
O a patra problemă, care consider că trebuie abordată în acest context, este acea a 

rolului femeilor în cadrul Creştinismului. Acesta a fost, pentru multe secole, unul 
discriminat şi în ziua de astăzi mai sunt destule confesiuni creştine care folosesc femeile 
ca pe o uriaşă masă de manevră, ţinută sub ascultarea bărbaţilor, care sunt consideraţi 
“capul femeilor.” Toată această doctrină se bazează pe următoarele texte ale Bibliei 
dictate de apostolul Pavel, sau atribuite apostolului, fără ca el să fie în realitate 
adevăratul autor şi pe care le voi enunţa în continuare. 

„Supuneţi-vă unii altora în frica lui Cristos. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor 
voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Cristos este capul 
Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa 
şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele 
cum a iubit şi Cristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a 
curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,...” [(Efeseni 5: 21-26); ref. 216 în Biblia 
Ortodoxă] 

Nu este iubirea liantul reciproc dintre bărbat şi femeie? Oare bărbatul trebuie să îşi 
iubească soţia dar aceasta trebuie în primul rând să se supună, nu să îşi iubească 
bărbatul, cu aceaşi măsură? De ce această deosebire între cei doi? Are stăpânul  datoria 
să îşi iubească supusa, iar aceasta din urmă are în primul rând datoria să se supună, apoi 
desigur şi datoria să iubească? Acest text, prezentat mai sus, dă impresia că avansează o 
doctrină diferită decât cea pur Creştină, prin aceea că ea creează un intermediar între 
femei şi Dumnezeu, altul decât Isus Cristos şi anume soţul pentru soţia lui. Bărbaţii par 
a fi legaţi direct de Isus Cristos, dar femeile par a fi conectate, în conformitate cu textul 
citat, prin intermediul bărbatului. În conformitate cu teologia lui Isus ne-am aştepta ca şi 
femeile să fie legate direct de Dumnezeu prin Isus Cristos şi nu printr-un intermediar, 
care este soţul acestora. Această deosebire dintre bărbaţi şi femei Isus nu a făcut-o 
niciodată, dimpotrivă El a primit pe femei, ca şi pe bărbaţi, în egală măsură. Textul pe 
care Pavel, sau autorul lui original, l-a dictat sau l-a scris, într-un anumit context, a fost 
transformat într-un element de doctrină, atât de prezent în multe confesiuni creştine şi 
care ţine femeile departe de anumite activităţi creştine, considerate a fi exclusiv de 
resortul bărbaţilor. Într-un alt context, într-o altă epistolă dictată de apostolul Pavel, sau 
atribuită acestuia, apare o afirmaţie care în esenţa ei  contrazice textul menţionat mai 
sus. 

„Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus.” 
[(Galateni 3: 28); ref. 217 în Biblia Ortodoxă] 
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Dacă toţi sunt una în Cristos înseamnă că bărbaţii nu sunt capul femeilor şi că El 
este Capul atât al bărbaţilor ca şi al femeilor, în egală măsură. Unitatea perfectă, cerută 
de Cristos şi ierarhia nu merg împreună şi acesta este principala tensiune pe care 
epistolele atribuite apostolului Pavel o introduce în Biblie, prin anumite scrieri. 
‘Unitatea’ dintre stăpân şi supus este una, în modul cel mai academic spus, imperfectă. 
Ierarhia delimitează, deosebeşte, crează diviziuni, pe când unitatea înseamnă egalitate şi 
o perfectă armonie şi completare reciprocă. Dacă nu mai există deosebire între bărbat şi 
femeie, aşa cum Pavel ne informează în cel de al doilea text citat, în acest context, de ce 
atunci femeia este plasată într-o poziţie de subordonare, faţă de bărbat, de către 
apostolul Pavel? Este o contradicţie sau nu între texte? A uitat Pavel ceea ce a scris într-
o altă epistolă şi aflat într-o altă stare de spirit şi-a schimbat părerea, sau un alt autor a 
implementat în textele Bibliei o nouă doctrină? Cheia înţelegerii acestor texte este 
expresia în Cristos. Aşa cum am arătat deja apostolul Pavel, s-a adresat la două 
categorii diferite de Creştini. Una este constituită din Creştinii renăscuţi spiritual iar 
cealaltă este formată din Creştinii “lumeşti” sau ne renăscuţi spiritual. Fără îndoială că 
pentru Creştinii aflaţi în prima categorie, bărbatul nu mai este capul femeii ci Cristos 
este Capul femeii aşa cum este şi pentru bărbat, deoarece între bărbat şi femeie nu mai 
există nici o deosebire bazată pe gen. (Galateni 3: 28)  

Cristos este de fapt Capul fiecărui Creştin renăscut spiritual, în mod individual, 
adică al fiecăruia în parte şi prin aceasta este şi Capul Bisericii Spirituale Unice, care 
este formată din ansamblul acestor credincioşi. Creştinii sunt legaţi personal, fiecare în 
parte, de Cristos şi nu prin intermediul altora, fie ei şi soţi sau rude. Între ei, credincioşii 
născuţi din Dumnezeu, sunt legaţi prin acest centru spiritual, prin Isus Cristos, nu direct, 
scurcircuitând centrala. Femeia este legată de bărbatul ei prin intermediul lui Cristos şi 
nu invers, adică ea nu este legată de El prin intermediul bărbatului său, aceasta desigur 
când amândoi sunt în Cristos. Fiecare mlădiţă este legată direct de viţă, nu prin 
intermediul unei alte mlădiţe. Fiecare organ din corpul uman are o structură nervoasă 
care îl leagă direct de sistemul nervos central. Organele se asociază unele cu altele, în 
sisteme sau aparate, pentru îndeplinirea anumitor funcţii,  dar toate primesc comenzile 
direct de la cap.  

Un alt aspect, care poate lămări această ne concordanţă, din interiorul epistolelor 
atribuite apostolului Pavel, este acela că tot mai mulţi cercetători ai Bibliei au ajuns la 
concluzia că nu toate epistolele, care sunt atribuite lui Pavel, au fost scrise, sau dictate, 
de el. Unele din aceste scrieri sunt transmise sub pseudonim, adică atribuindu-se în mod 
greştit numele apostolului, ca şi autor al lor. Cele mai controversate epistole, din acest 
punct de vedere, sunt tocmai acelea care susţin raportul ierarhic dintre bărbat şi femeie 
şi anume epistolele către Timotei şi într-o anumită măsură şi epistola către Efeseni.    

Pe de altă parte, epistolele atribuite apostolului Pavel au încercat să stabilească o 
anumită ordine în ceea ce priveşte, relaţiile dintre Creştinii ne renăscuţi spiritual şi care 
să le permită acestora să parcurgă drumul renaşterii spirituale. Se pare că pentru ei, 
conducerea familiei de către bărbaţi ar fi dus la o anumită stabilitate, necesară pentru 
dedicarea spirituală. S-ar putea ca unii să nu fie prea convinşi de acest argument şi 
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această atitudine nu ar fi de criticat, întrucât chiar în ceea ce mă priveşte, găsesc primul 
dintre cele două texte citate problematic şi fiind la limita dintre claritate şi confuzie. Ce 
se întâmpla, de exemplu, în cazul familiilor în care soţiile erau credincioase şi bărbaţii 
lor nu? Ele au fost sfătuite de Pavel să nu se despartă de bărbaţii lor, dar dacă bărbatul 
erau capul femei cum funcţiona principiul subordonări unei femei credincioase faţă de 
un bărbat necredincios? Deveneau femeile în acest caz capul bărbatului? Apostolul 
Pavel nu face nici o referire la acest aspect şi trebuie spus că acest text creează mai 
multe probleme decât încearcă să clarifice.  

Dacă, în toate epistolele sale, apostolul Pavel se adresează Creştinilor, ca unor 
entităţi care au nevoie fiecare în parte de Cristos, pentru a fi mântuite, adică fiecare 
trebuie să fie în relaţie personală cu El şi să fie renăscut spiritual, în primul text mai sus 
menţionat se generează un Creştinism cu “două viteze” în care unii credincioşi, adică 
femeile, apar pe o poziţie subordonată. Aceasta este o poziţie iudaică clasică, care se 
pare că era atât de înrădăcinată în conştiinţa acelor care au scris unele din epistolele 
atribuite apostolului Pavel încât, nici chiar aceştia nu au fost în stare să se debaraseze de 
aceasta. De ce iudaică? Pentru că evreii privesc femeile ca fiind inferioare bărbaţilor din 
anumite puncte de vedere. 

Poate că toată discuţia ar rămâne nedecisă, dacă în unele epistole atribuite 
apostolul Pavel nu s-ar fi mers mai departe, cu elanul antifeminist şi nu s-ar fi susţinut 
deasemenea următoarele: 

„Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, 
fără mânie şi fără îndoieli. Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în 
chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu 
mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun 
că sunt evlavioase. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie 
să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a 
fost întocmit Adam şi apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a 
făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă 
stăruiesc cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.” [(1 Timotei 2: 8-15); ref. 
218 în Biblia Ortodoxă]  

Acest text foloseşte aceeaşi scuză pe care a folosit-o şi Adam, pentru greşeala lui 
şi anume aceea de a mânca din fructul oprit. Femeia a fost de vină. Cu toate acestea, 
Dumnezeu nu a acceptat această scuză şi i-a aplicat lui Adam aceaşi pedeapsă ca şi 
femei. Amândoi au fost consideraţi la fel de vinovaţi şi amândoi au fost alungaţi din rai. 
Femeia a fost ispitită de ‘şarpe’ şi bărbatul a fost ispitit de femeie. Amândoi au scuza 
‘ispitirii,’ atunci de ce face textul, mai sus citat, deosebirea între cei doi? În textul 
respectiv, femeia este văzută ca fiind mai vinovată decât bărbatul, dar aceasta este o 
contrazicere a Bibliei. Fiecare este răspunzător pentru atitudinea sa şi nimeni nu poate 
purta sarcina greşeşilor noastre. Există o singură excepţie, Isus a murit pentru greşelile 
noastre şi în egală măsură pentru greşeala lui Eva ca şi pentru greşeala lui Adam. Ce 
teologie propovăduieşte textul din 1 Timotei 2; 8-15? Una care este paralelă cu iertarea 
care vine prin jertfa pe cruce a lui Isus. Prin sacrificiul Său Isus a făcut ca atât Adam ca 
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şi Eva să fie iertaţi, în mod egal, prin urmare, orice teologie care face deosebirea între 
cei doi, nu corespunde crucii lui Isus, adică învăţăturilor şi misiunii Sale.      

Textul citat, chiar dacă s-ar referi numai la femeile ne renăscute spiritual, este 
totuşi extrem de problematic. Fiecare individ, masculin sau feminin, este mântuit 
individual, în funcţie de credinţa sa şi numele celor salvaţi, adică identificarea lor ca 
persoane este trecut, tot în mod individual, în cartea vieţii. Prin urmare, femeile nu pot 
răspunde pentru credinţa fiilor lor şi nici aceştia nu pot transfera meritele lor către 
mamele lor. Dacă acceptăm cazul contrar, suntem în afara învăţăturii creştine a 
îndreptăţirii prin credinţă. 

“Apoi i-a zis: <<Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit>>.” [(Luca 17: 
19); ref. 219 în Biblia Ortodoxă] 

Conflictul creat este între doctrina mântuiri prin credinţă şi cea a mântuiri prin 
fapte. Vreau să precizez că sunt deplin conştient de relaţia dintre credinţă şi fapte şi că 
apostolul Iacov ne spune că o credinţă fără fapte este moartă. În legătură cu acest aspect 
însă este vorba despre altceva şi anume despre mecanismul mântuirii. În epistola către 
Romani, la cap. 3, în versetele 21-26, acest mecanism al mântuirii este foarte limpede 
descris. „Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre 
ea mârturisesc Legea şi prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine 
prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o 
deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus. Pe El 
Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de 
ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în 
vemea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate 
neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe 
cel ce crede în Isus.” Dacă nu este nici o deosebire înseamnă că nu este nici o deosebire 
nici între bărbaţi şi între femei. Prin urmare şi femeile, la fel ca şi bărbaţii sunt socotite 
neprihănite prin credinţa în Isus şi nu prin fapte. De ce atunci mântuirea femeilor este 
condiţionată de faptul de a naşte băieţi şi nu fete şi de faptul ca aceşti băieţi să persiste 
ei înşişi în credinţa creştină? Voi dezvolta, la un moment dat, pe parcursul acestei 
secţiuni, răspunsul la această problemă.  

Pavel a fost un aprig susţinător al mântuiri care vine prin credinţă, nu prin fapte, 
dar în cazul femeilor, prin acest text care este atribuit lui, dar a cărei paternitate este 
controversată,  se leagă mântuirea femeilor şi se condiţionează de săvârşirea unor fapte, 
adică naşterea de fii. Mai mult, se condiţionează mântuirea femeilor chiar de credinţa 
altor persoane şi anume de fii acestora, care trebuie să stăruiască cu smerenie în 
credinţă, în dragoste şi în sfinţenie pentru ca mamele lor să fie mântuite. Să vedem ce ne 
spune apostolul Pavel despre mântuirea prin credinţă: 

„C ăci ce zice Scriptura? <<Avram a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit 
ca neprihănire.>> Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, 
ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos 
neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel şi David 
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numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. 
<<Ferice, >> zice el, <<de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror fapte 
sunt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul! >>.. De 
aceea credinţa aceasta <<i-a fost socotită ca neprihănire. >> Dar nu numai pentru el 
este scris că <<i-a fost socotită ca neprihănire; >> ci este scris şi pentru noi, cărora 
de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus 
Cristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din 
pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.”  [(Romani 4: 3-8; 22-25); ref. 220 în Biblia 
Ortodoxă] 

De ce nu se aplică acelaşi principiu şi femeilor credincioase? De ce nu sunt şi ele 
mântuite prin credinţă, ci prin naşterea de fii? Credinţa fără fapte este moartă ne spune 
apostolul Iacov. (Iacov 2; 26) El s-a referit la faptele pocăinţei şi nu se putea referi la 
situaţii care nu sunt sub controlul celui în cauză. Este posibil ca o femeie credincioasă 
să nască numai fiice nu şi fii. Acesta este un lucru care nu poate fi controlat, în mod 
firesc, de persoana în cauză, nu depinde de ea. Ce se întâmplă în acest caz? În mod 
principial, femeia credincioasă ar trebui să fie mântuită prin credinţa ei, şi astfel să fie 
socotită neprihănită şi nicidecum prin naşterea unor copii de gen masculin. De naşterea 
de fiice sau fii sunt egali responsabili şi bărbaţii şi femeile, de ce sunt făcute 
responsabile numai femeile? Materialul genetic, care generează naşterea unui copil, 
aparţine deci ambilor părinţi. De ce atunci această mare nedreptate de a se cere 
socoteală numai femeilor, în legătură cu genul copiilor născuţi? Naşterea de copii 
înseamnă acţiuni, fapte, dar mântuirea nu vine în nici un caz prin fapte, după cum ne 
informează apostolul Pavel. Mă refer la neprihănirea care ne este atribuită prin credinţa 
în Isus. “Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre 
ea mărturisesc Legea şi prorocii – şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine 
prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei care cred în El. Nu este nici o 
deosebire.” (Romani 3; 21-22) În consecinţă, femeile, fără deosebire faţă de bărbaţi sunt 
considerate neprihănite prin credinţă şi nicidecum prin naşterea de fi. Este vorba despre 
o contradicţie, ori toţi oamenii, fără deosebire, adică şi fără deosebirea dintre femei şi 
bărbaţi, sunt socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Cristos ori numai bărbaţii sunt socotiţi 
neprihăniţi prin credinţă şi femeile sunt socotite neprihănite prin naşterea de fii. 
Amândouă nu merg împreună. Este vorba despre o pură discriminare între bărbaţi şi 
femei datorată urmelor provenite din credinţa iudaică, o credinţă a faptelor, a Legii şi 
unde femeia avea un rol subordonat. Această discriminare este realizată de autorul 
epistolelei 1 Timotei, fie că acest autor este Pavel personal, sau altcineva. Îl preţuim 
probabil cu toţii pe apostolul Pavel pentru ceea ce ne-a transmis în legătură cu Isus 
Cristos, dar orice eroare, mai ales atunci când duce la o nedreptate, trebuie îndreptată. 
Problema este că nu este deloc sigur că Pavel a scris acele texte biblice.  

 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice 



 300 

Scriptura: <<Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine>>.”  [(Romani 10: 10-11); ref. 
221 în Biblia Ortodoxă] 

Textul de mai sus nu exclude în nici un fel nevoia de a săvârşi fapte creştineşti dar 
nu condiţionează mântuirea de săvârşire anumitor fapte. Nu este, desigur, cazul femeilor 
credincioase, după opinia exprimată în unele din epistolele atribuite apostolului Pavel, 
care trebuie să nască fii credincioşi, credinţa din inima lor nefiind de ajuns. Dar dacă 
aceste femei sunt născute din nou şi au darurile şi roadele Duhului Sfânt, nici în acest 
caz nu pot fi mântuite, chiar dacă nu nasc fii? Mai mult decât atât, în râvna de a da 
sfaturi, prin unele din textele atribuite apostolului Pavel fecioarele sunt sfătuite să nu se 
mărite, ceea ce este într-un complet dezacord cu faptul de a condiţiona mântuirea 
femeilor credincioase de naşterea de fii, care să fie credincioşi. Sunt practic două 
învăţături care se contrazic una cu cealaltă, în principiu, amândouă oferite de acelaşi 
apostol, sau în orice caz, de scrieri atribuite acestuia. În ceea ce priveşte pe femei, 
apostolul Pavel nu este consecvent cu propria lui învăţătură a îndreptăţirii prin credinţă, 
dacă epistolele care prezintă învăţături contrare au fost dictate toate de el. Scrierile sale, 
sau scrierile atribuite lui, trebuiesc criticate pentru aceasta, aşa cum şi Pavel l-a criticat 
pe apostolul Petru atunci când acesta a dat dovadă de ipocrizie.  

“Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în faţă, căci era de 
osândit.” [(Galateni 2: 11); ref. 222 în Biblia Ortodoxă] 

Atitudinea faţă de femei, conţinută în epistolele atribuite lui Pavel, nu este cu 
nimic mai puţin de criticat, decât a fost atitudinea lui Petru faţă de Neamuri la 
momentul respectiv, din acelaşi motiv. 

“Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci 
numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus, ca să fim socotiţi 
neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi 
socotit neprihănit prin faptele Legii.” [(Galateni 2: 16); ref. 223 în Biblia Ortodoxă] 

În unele din epistolele atribuite apostolului Pavel a fost diminuat foarte mult rolul 
şi importanţa femeilor, în cadrul Creştinismului. De ce au fost îndrumate numai 
fecioarele să nu se căsătorească dar nu şi tinerii bărbaţi? 

„Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, 
ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare... Dar cine a luat 
o hotărâre tare şi nu este nevoit ci este slobod să lucreze cum vrea şi a hotărât în inima 
lui să-şi păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine îşi mărită fata bine face şi 
cine n-o mărită mai bine face.” [(1 Corinteni 7: 25; 37-38); ref. 224 în Biblia Ortodoxă] 

De altfel, acest text este la rândul lui într-o directă contradicţie cu un altul, atribuit 
deasemenea apostolului Pavel, care ne spune: 

„Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, 
ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia 
unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor. Ei 
opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luat 
cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.”  [(1 Timotei 4: 1-3); ref. 225 în 
Biblia Ortodoxă]  
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Cum vor putea femeile credincioase să fie mântuite, dacă rămân fecioare şi de ce 
s-a hazardat apostolul Pavel să sfătuiască femeile să rămână fecioare, dacă tot el 
consideră că oprirea căsătoriei este o învăţătură provenită de la oamenii, care spun 
minciuni şi sunt însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor? Una dintre explicaţii este 
autoritarismul cu care apostolul Pavel vorbeşte Bisericilor pe care le-a iniţiat, dar pe 
lîngă aceasta, o altă explicaţie este faptul că probabil nu toate epistolele care sunt 
atribuite lui Pavel, îl au ca şi autor pe el. El s-a considerat totdeauna o personalitate 
importantă şi cu multă autoritate, care era în măsură să dea sfaturi, care să devină reguli 
obligatorii pentru credincioşii creştini. Chiar dacă scrierile care vin cu siguranţă de la el 
personal au fost inspirate de Duhul Sfânt, totuşi El a inspirat şi alte persoane nu numai 
pe apostolul Pavel şi de asemenea este posibil ca, chiar şi Pavel să fi folosit un exces de 
limbaj sau de atitudine, atunci când a transmis mesajele respective. O altă cauză a unor 
ne potiviri era convingerea personală a lui Pavel că revenirea lui Isus Cristos pe pământ 
este foarte aproape, atât de aproape încât nu mai are nici un sens ca oamenii să se mai 
căsătorească. 

“Iat ă ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, 
pentru ca cei ce au neveste, să fie ca şi cum nu ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar 
plânge; cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără ca şi cum nu ar 
stăpâni; cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul 
lumii acesteia trece.” [(1 Corinteni 7: 29-31); ref. 226 în Biblia Ortodoxă] 

Apostolul Pavel s-a înşelat în ceea ce priveşte revenirea rapidă a lui Isus Cristos 
pe pământ, dar acest eveniment se va întâmpla negreşit, la un moment dat. Învăţătura 
conţinută de unele din epistolele atribuite lui Pavel, privitoare la femeile credincioase, 
este în directă contradicţie cu doctrina îndreptăţirii prin credinţă şi pe bună dreptate 
trebuie desconsiderată. Transformarea femeilor în Creştini de categoria a doua nu a fost 
intenţia lui Isus Cristos. Mama Lui şi Maria Magdalena au fost la picioarele crucii când 
El a fost răstignit şi tot ele au fost primele persoane care s-au prezentat la mormântul 
Lui, după ce a fost răstignit. (Matei 28; 1-10) Aşa cum însuşi apostolul Pavel afirmă, de 
data aceasta cu deplină îndreptăţire, în Cristos nu mai trebuie făcută această 
discriminare între femei şi bărbaţi.  

Mulţi îl consideră pe apostolul Pavel, în mod greşit după părerea mea, un fel de 
“co-fondator” al Creştinismului, alături de Isus Cristos. Eu însă vreau să atrag atenţia 
asupra faptului că singurul fondator al Creştinismului este şi trebuie să rămână Isus 
Cristos. Multe din scrierile apostolului Pavel sunt foarte valoroase pentru înţelegerea 
Creştinismului, dar părerile sale sau acelea care sunt cuprinse în epistolele care îi sunt 
atribuite lui, cu privire la statul femeilor, nu sunt consecvente cu părerile despre 
credinţă pe care le-a exprimat. 

„Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris 
şi pre iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, 
când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles, pe 
care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre 
pierzarea lor.” [(2 Petru 3: 15-16); ref. 227 în Biblia Ortodoxă] 
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 Toate textele din Biblie trebuiesc analizate prin prisma învăţăturilor lui Isus şi a 
spiritului în care au fost anunţate. Ele trebuiesc acceptate numai atunci când acestea nu 
sunt în contradicţie cu ceea ce a spus Cristos. Unitatea Bisericii, importanţa dragostei 
spirituale sunt fără îndoială mesaje transmise de întemeietorul Creştinismului, dar 
discriminarea asupra femeilor nu face parte din spiritul Creştinismului, ci este o 
reminiscenţă a învăţăturilor iudaice. Prima formă de autoritarism nejustificat, din 
interiorul Creştinismului, este modul cum sunt privite femeile cu o ne disimulată 
condescendenţă. Dacă bărbaţii trebuiesc să îşi iubească femeile, cum a iubit Cristos 
Biserica, tot astfel trebuie să iubească şi femeile pe bărbaţi lor, căci atunci când Isus s-a 
adresat discipolilor Săi, cerându-le să se iubească unii pe alţii cum i-a iubit El, nu a 
făcut diferenţa între femei şi bărbaţi. Dragostea este legătura desăvârşirii nu autoritatea, 
cum ar fi cea a bărbaţilor asupra femeilor, sau a instituţiilor bisericeşti asupra 
credincioşilor. (Coloseni 3; 14) 

Femeile credincioase, la fel ca şi bărbaţii, fac parte, ca indivizi, ca şi persoane din 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Acestea nu sunt doar instrumente de procreere şi 
nici nu există nici un intermediar între ele şi Mântuitorul lor personal adică Isus Cristos. 
El este Capul fiecărui membru al Bisericii Spirituale Unice şi deci al întregii Biserici, în 
ansamblu. Aşa cum am arătat însă, adevărata Biserică a lui Dumnezeu este formată doar 
din aceia care sunt într-o legătură personală cu Dumnezeu, nu prin intermediar, adică 
soţia prin soţul ei. Soţiile la fel ca şi soţii lor, sunt legate direct de Isus Cristos şi numele 
lor au fost scrise şi ele în cartea vieţii de la întemeierea lumii. Femeile nu sunt doar 
apendice ale soţilor lor, adică trupuri fără cap, în aşa fel încât bărbatul lor să trebuiască 
să fie capul lor. Multe femei, în lumea noastră, sunt mai devotate credinţei decât 
bărbaţii lor, mai informate şi mai pregătite din punct de vedere spiritual să îi înveţe pe 
alţii. Ceea ce trebuie să predomine este pregătirea, talentul şi capacitatea spirituală şi în 
primul rând chemarea lui Dumnezeu şi nu genul. Isus a dat exemplu cu cele zece 
fecioare înţelepte şi nu a găsit cu cale să folosească, în acel caz, o pildă în care bărbaţii 
să fie protagoniştii. (Matei 25; 1-13)  

Faptul că Dumnezeu Tatăl este Capul lui Cristos este o metaforă nepotrivită, 
folosită în epistolele atribuite apostolului Pavel, atâta vreme cât avem un singur 
Dumnezeu cu o personalitate unitară. Dumnezeu însuşi, adică Trinitatea nu conţine în 
sine nici un element de subordonare, ci este o unitate perfectă, una, aşa cum s-a 
exprimat Isus Cristos. Apostolul Pavel ne spune altceva decât Isus în ceea ce priveşte 
legătura dintre acesta şi Tatăl. Isus Cristos a spus că El şi Tatăl sunt una. 

“Eu şi Tatăl una suntem.” [(Ioan 10: 30); ref. 228 în Biblia Ortodoxă] 
“M ă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie 

una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” [(Ioan 17: 21); ref. 229 în Biblia 
Ortodoxă] 

Personal, sunt un ucenic al lui Isus Cristos şi de la El îmi extrag seva spirituală. 
Fiecare cuvânt pe care l-a spus El, este o învăţătură preţioasă pentru mine şi nu am nici 
cea mai mică intenţie să mă las deturnat de la învăţătura Mântuitorului lumii, nici chiar 
de învăţătura unui apostol şi cu atât mai puţin de o învăţătură care este doar atribuită 
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acestuia. Cred că adevărata întoarcere la Dumnezeu este o întoarcere la Cristos. 
Întoarcerea la originile Creştinismului înseamnă o revenire la învăţăturile lui Isus şi 
adevărata reformă este nu doar o întoarcere la Biblie, “sola Scriptura,” ci o întoarcere la 
Cristos. În aceste condiţii formulez următoarea întrebare: dacă Isus Cristos a explicat 
clar că Dumnezeu este unul, o unitate perfectă, fără sus şi jos, fără superior şi inferior, 
fără Cap şi trup, unul şi identic cu sine, în El însuşi indivizibil, de ce s-a creat în 
epistolele atribuite apostolului Pavel, în interiorul Trinităţii o ierarhie, spunând că Tatăl 
este Capul lui Cristos? A făcut-o probabil pentru a impune ordine în comunităţile 
creştine nou create, dar aceasta nu este ordinea lui Dumnezeu, ci este ordinea 
oamenilor. Ordinea lui Dumnezeu este unitatea perfectă, sacrificiul de sine, lepădarea 
de sine toate bazate pe dragostea spirituală. Pe mine personal, aceasta m-a învăţat Isus 
Cristos şi eu aceasta propăvăduiesc oamenilor.     

 Dumnezeu este unul, în trei ipostaze diferite, este o singură Persoană, în sensul de 
personalitate, nu trei Persoane, cu trei personalităţi diferite. Trei Persoane cu trei 
personalităţi sunt trei Dumnezei dar Isus Cristos a spus că El şi Tatăl sunt una şi aceeaşi 
Persoană şi eu îl cred întru totul. Subliniez faptul că noţiunea de persoană are un alt 
înţeles, în limbajul curent, spre deosebire de limbajul teologic. ‘Prosopon,’ cuvântul din 
limba greacă, înseamnă “mască de teatru,” adică ipostază a aceluiaşi actor şi nu 
înseamnă nicidecum persoană în sensul pe care îl dăm în mod curent, acestui cuvânt.         
Tatăl este Fiul şi Fiul este Tatăl, în esenţă şi în conţinut. Dacă sunt una între ei nu există 
ierarhie. Consider că Biblia, în afara comparaţiei nefericite folosită de apostolul Pavel, 
nu conţine, în nici un fel, o doctrină în care ipostazele Trinităţii să fie puse într-o ordine 
ierarhică. În ce sens poate fi considerat Tatăl Capul lui Isus Cristos? Tatăl este acela 
care gândeşte şi Fiul cel care execută? În nici un caz. Toate lucrurile au fost făcute prin 
Cristos şi pentru El. Cred că este vorba de o expresie nepotrivită pe care apostolul Pavel 
o foloseşte în epistola către Corinteni. (1 Corinteni 11: 3) Fiul este Tatăl care şi-a luat 
pentru Sine o formă, adică este chiar Tatăl, adică infinitul care, păstrându-şi toate 
atributele infinite, în acelaşi timp şi-a construit pentru sine un trup. Este vorba de o 
valenţă posibilă numai pentru Dumnezeu, aceea de a fi finit şi infinit în acelaşi timp. 
Infinitul, ca atare, nu poate avea o formă care să-l limiteze dar se poate întrupa într-o 
formă, cum ar fi cea umană, care existând în acelaşi timp cu realitatea infinită, să îi 
conţină esenţa, caracterului personal. 

Este adevărat că la un moment dat Isus a spus că “Tatăl este mai mare decât 
Mine,” afirmaţie consemnată în Ioan, 14: 28. Cum trebuie să înţelegem că Tatăl este 
mai mare decât Fiul, deşi Tatăl şi Fiul sunt una? La o privire superficială este imposibil 
ca amândouă afirmaţii să fie adevărate deoarece ele se anulează sau se exclud reciproc. 
Aceste două afirmaţii, puse împreună creează impresia unei contradicţii, ireconciliabile. 
În baza opiniilor gînditorilor creştini, exprimate de-a lungul secolelor şi în baza luminii 
primite direct de la Dumnezeu, pot să afirm, în acord cu aceşti gânditori, că afirmaţia 
după care Tatăl este mai mare decât Fiul se poate înţelege prin aceea că Tatăl nu are nici 
un început dar Fiul a fost “născut” de Tatăl, la un moment dat. Aceasta înseamnă de fapt 
că Tatăl şi-a luat pentru sine o formă, cel mai probabil materială, rămânînd însă acelaşi 
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Dumnezeu infint, în conţinut, dar îmbrăcând şi o formă, “un Trup,” într-un univers al 
formelor, în care şi-a desfăşurat calitatea de Creator. Cuvântul “născut,” în acest 
context, este înşelător pentru că ne conduce la ideea a două Persoane diferite, în sensul 
pe care îl are în limbajul curent cuvântul persoană. Este vorba de fapt de o singură 
entitate, identică cu sine, în conţinut, în esenţă. Dumnezeu este unul pentru că acelaşi 
Tată infinit, este şi Fiul, cu diferenţa că Fiul are formă finită, un trup după care a fost 
creat omul. În loc de cuvântul “născut,” care a fost utilizat de conciliile Bisericii 
instituţionale, trebuie înţeles, pentru a ne păstra în spiritul învăţăturii lui Isus, “întipărit 
într-un trup,” “oglindit de către materie.” Să observăm în ce fel Tatăl şi Fiul sunt una. 

“Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: <<Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul 
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face 
Tatăl, face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi îi arată tot ce face; şi-I va 
arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. În adevăr, după cum Tatăl 
înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis>>.” 
[(Ioan 5: 19-23); ref. 230 în Biblia Ortodoxă] 

“C ăci după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în 
Sine.” [(Ioan 5: 26); ref. 231 în Biblia Ortodoxă] 

Fiul nu este o creaţie a Tatălui, adică El nu a fost creat, ci a fost “născut,” înţeles 
dincolo de limitările de rigoare conţinute de această noţiune. A fost “născut,” nu are nici 
o legătură cu naşterea aşa cum se înţelege, în mod obişnuit, pe pământ. Dacă am spune, 
de exemplu, că Fiul este “o emanaţie” a Tatălui, nu spunem de fapt nimic, pentru că nu 
avem nici cea mai vagă idee ce înseamnă, cu adevărat, în acest context, noţiunea de 
“emanaţie.” Fiul este “născut” din Tatăl, în sensul că Fiul este chiat Tatăl, dar îmbrăcat 
în materialitaea unui corp, a unei forme determinate. Fiul nu este subordonat, pe cale 
ierarhică Tatălui pentru că El nu este altcineva decât Tatăl, adică o Persoană care să fie 
supusă, unei alte Persoane. În măsura în care Tatăl este supus Lui însuşi, adică aşa cum 
omul este supus propriei lui conştiinţe, în acelaşi fel Fiul este supus Tatălui.  

Din acest punct începe orice discuţie despre adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi 
Bisericile instituţionale. Acest lucru se întâmplă deoarece este vorba despre două 
principii diferite şi anume cel de unitate şi cel de ierarhie. Sunt aceste două principii 
compatibile? După părerea mea, ele nu sunt, în fapt, în deplină concordanţă. De ce? 
Ierarhia presupune exerciţiul autorităţii, pe când unitatea o exclude. De ce nu ar fi 
posibilă o ierarhie, în care să existe o unitate perfectă, prin aceea că una dintre părţi, să 
spunem Fiul, este un subordonat perfect, care se supune în mod exemplar, celeilalte 
părţi, adică Tatălui; nu poate unitatea să provină dintr-o subordonare perfectă? Unitatea 
poate să provină dintr-o subordonare perfectă, numai că, în acest caz, nu avem a face cu 
două personalităţi ci cu una, cea de-a doua ne având nimic personal, fiind doar o formă, 
o configurare a celei dintâi. O asemenea subordonare nu se face prin exerciţiul 
autorităţii ci este rezultatul unei unităţii generate de o identitate între cei doi factori. 
Este ca şi cum o persoană se priveşte în oglindă. Atunci când ridică mâna, o ridică şi 
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imaginea din oglindă, când mişcă capul, îl mişcă şi imaginea din oglidă. De fapt este 
vorba de una şi aceaşi personalitate aşa cum este cazul şi în legătură cu Dumnezeu. 
Dumnezeu Tatăl nu este Capul lui Isus Cristos, El este chiar Isus Cristos, adică Fiul este 
chiar Tatăl, care a luat pentru Sine un trup. Isus Cristos este Tatăl Ceresc întrupat, adică 
care a luat un trup, prima dată într-o dimensiune cosmică, adică Isus Cristos preexistent, 
sau existent din veşnicie şi a doua oară Isus Cristos cel istoric, care a trăit pe pământ.      

Prin această lucrare, susţin că nu există nici umbră de ierarhie între Tatăl şi Fiul 
deoarece ei sunt în fapt una, aşa cum a spus Isus Cristos şi că modul metaforic, în care 
apostolul Pavel a prezentat această relaţie duce la simplificări şi deformări, care se 
reflectă adânc în înţelegerea ideii de Biserică de către instituţiile bisericeşti. Principiul 
Creştinismului este unitatea şi nu ierarhia şi din cauza înţelegerii literale a unor texte 
care au fost intenţionate să aibă un caracter metaforic şi nu literal, suntem martorii unui 
Creştinism autoritar care este pe deplin reprezentat de către Bisericile instituţionale. 
Până când nu ajungem să înţelegem ce presupune cu adevărat unitatea propusă de 
învăţăturile lui Isus Cristos şi pentru care acesta s-a rugat înainte de a fi răstignit, nu 
avem cum să realizăm ce înseamnă Creştinismul.    

Pavel a prezentat o ierarhie în fruntea căreia se află Dumnezeu Tatăl, apoi 
Dumnezeu Fiul, apoi bărbatul şi la urmă femeia. Este o ordine care nu are nimic a face 
cu principiul dragostei spirituale, care este în realitate o ordonare inversă celei ierarhice. 
Dumnezeu din dragoste pentru Isus Cristos, adică pentru Sine însuşi în combinaţia Sa 
cu omul, i-a pus sub picioare toate lucrurile. (Efeseni 1: 22) Isus a venit pe pământ ca 
unul care serveşte la masă şi spală picioarele ucenicilor. Isus şi-a dat viaţa pe cruce 
pentru Mireasa Sa spirituală, adică pentru adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Cu toate 
că Pavel recomandă ca bărbaţii să îşi iubească femeile mă întreb ce dragoste poate să 
existe când cei doi sunt pe poziţii de inegalitate? Şi stăpânii îşi iubeau sclavii pentru 
valoarea lor de întrebuinţare. Şi colecţionarii de artă îşi iubesc tablourile şi îşi pot chiar 
risca viaţa pentru ele. Dragostea adevărată presupune însă egalitate şi 
complementaritate. Superioritatea intelectuală sau morală a bărbatului nu se presupune 
totdeauna doar pentru considerente de gen. 

„Dar vreau să ştiţi că Cristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul 
femeii şi că Dumnezeu este capul lui Cristos. Orice bărbat, care se roagă sau 
proroceşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte Capul său. Dimpotrivă, orice femeie, care 
se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit, îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una 
care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine 
pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-şi 
acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava 
bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; şi nu 
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din 
pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.”  [(1 Corinteni 11: 3-
10); ref. 232 în Biblia Ortodoxă] 

Ce au îngerii a face cu capul femeii? De ce trebuie ei să vadă un semn al stăpânirii 
ei? În orice caz îngerii nu se căsătoresc, aşa după cum ne-a învăţat Isus Cristos. Toată 
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această demonstraţie nu reprezintă decât o altă probă de antifeminism. De altfel această 
doctrină este în direct dezacord cu scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om şi care 
se află cuprins în cartea Genezei în capitolul 1. 

„Apoi Dumnezeu a zis: <<Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite peste tot 
pământul şi peste toate târâtoarele cari se mişcă pe pământ. >> Dumnezeu a făcut pe 
om după chipul Său, I-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte 
femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: Creşteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste 
păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” [(Geneza 1: 26-
28); ref. 233 în Biblia Ortodoxă] 

În cartea Geneza, facerea omului apare în două versiuni deosebite una de cealaltă 
şi chiar dacă le-am privi pe amândouă ca fiind ca două faţete ale aceleaşi medalii, adică 
prima ca pe o prezentare generală şi cea de-a doua ca pe o relatare în detaliu, totuşi între 
ele există mari deosebiri de sens. A fost omul făcut de la început ca o fiinţă completă, 
formată din două elemente complementare, adică bărbatul şi femeia sau întîi a fost făcut 
bărbatul şi apoi a fost făcută femeia, ca un ajutor pentru bărbat, o anexă folositoare a sa? 
Răspunsul la această întrebare este important, de vreme ce chiar apostolul Pavel s-a 
prevalat de această mitologie, pe care a folosit-o ca argument, atunci când a stabilit 
locul femeii în cadrul Creştinismului.    

Afirm că sunt două relatări oarecum diferite deoarece, în prima bărbatul şi femeia 
sunt priviţi ca şi egali, adică amândoi sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, în acelaşi timp, om însemnând împreună bărbat şi femeie, scopul prezentat 
fiind acela ca aceştia să se înmulţească şi să stăpânească pământul. În a doua variantă 
mai întâi Dumnezeu l-a făcut pe om şi numai după ce acesta a trecut în revistă toate 
vieţuitoarele deja create, Dumnezeu a constatat că nici una dintre acestea nu se 
potriveşte ca şi ajutor al său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a avut nevoie să se facă această 
inventariere a creaţiei Lui înainte să îşi dea seama că omul are nevoie de o femeie 
pentru a se putea înmulţi şi a atinge scopurile enunţate în prima versiune a creaţiei sale. 

În a doua versiune femeia este prezentată ca un accesoriu al bărbatului, un ajutor 
potrivit pentru acesta, cu toate că este absurd să acceptăm că de la început Dumnezeu l-
a creat pe om fără femeie, în cazul când a dorit ca ei să se multiplice. Toate animalele 
au fost create în perechi, masculin şi feminin numai omul a fost creat iniţial de unul 
singur. Se simte mâna anti feministă a preoţilor Evrei, care au dorit să pună femeia într-
o poziţie de inferioritate şi secundară ca importanţă faţă de bărbat. În a doua relatare 
femeia este făcută după chipul bărbatului şi nu direct după chipul lui Dumnezeu. Prin 
această mitologie s-a căutat a se justifica şi consfinţi statutul de inferioritate a femeii, în 
societatea iudaică. În fond, preoţii care au întocmit aceste mituri erau bărbaţi şi aveau de 
făcut o politică proprie. (Geneza 1: 24-28; 2: 4-25) De altfel, o astfel de mitologie a fost 
de ajuns ca apostolul Pavel să decreteze că femeia trebuie să tacă în biserică pentru că 
ea a fost luată din bărbat şi nu bărbatul din femeie. (1 Timotei 2: 11-14) „Bărbatul este 
chipul şi slava lui Dumnezeu pe când femeia este slava bărbatului.” Cel puţin apostolul 
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Pavel se abţine să afirme că femeia este chipul bărbatului, ea este numai slava acestuia 
de unde se înţelege că femeia este făcută totuşi după chipul lui Dumnezeu, nu după 
chipul bărbatului. Dacă este făcută după chipul lui Dumnezeu, nu este firesc ca femeia 
să ajungă să redobăndească acest chip, prin naşterea din nou? Este femeia renăscută 
spiritual prin intermediul soţului său, sau prin puterea lui Dumnezeu şi este justificată 
prin fapte sau prin credinţă, înaintea lui Dumnezeu? 

„Dar Isus a răspuns: <<S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din 
Mine o putere.>> Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat 
jos înaintea Lui, şi a spus în faţa întregului norod, din ce pricină se atinsese de El şi 
cum fusese vindecată numai decât. Isus i-a zis: <<Îndrăzneşte fiică; credinţa ta te-a 
mântuit, du-te în pace>>.” [(Luca 8: 46-48); ref. 234 în Biblia Ortodoxă] 

Există o discrepanţă între atitudinea lui Isus Cristos faţă de femei şi atitudinea 
conţinută de unele epistole atribuite apostolului Pavel şi în ceea ce mă priveşte, întrucât 
sunt ucenicul lui Isus şi nu al altcuiva, consider că El ne-a învăţat, fără nici o umbră de 
îndoială, faptul că mântuirea fiecăruia, fie că este vorba de bărbat sau femeie, se 
bazează pe credinţa respectivei persoane şi nu pe altceva. Faptul de a relaţiona 
mântuirea femeilor şi a o condiţiona de naşterea de fii este o absurditate.     

   Omul înseamnă bărbat şi femeie şi amândoi au fost făcuţi după chipul lui 
Dumnezeu. Au fost făcuţi să se înmulţească şi să stăpânească pământul, lucrul pe care îl 
puteau face numai împreună. Femeia nu a fost făcută pentru bărbat, ci pentru ca 
împreună cu bărbatul să îndeplinească  planurile pe care Dumnezeu le are cu omul. 
Consider că nu există nici o bază în învăţătura lui Isus Cristos pentru a practica 
discriminarea dintre femei şi bărbaţi şi că în realitate Fiul, care este una cu Tatăl, este 
Capul fiecărui membru al Bisericii Spirituale Unice şi în felul acesta şi numai prin 
aceasta, este şi Capul Bisericii. Nu este Capul Bisericii ca şi conducător al instituţiilor 
bisericeşti, ci este Capul tuturor Creştinilor născuţi din Dumnezeu, care împreună 
formează o colectivitate spirituală, care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu.  

Capul, în ceea ce priveşte relaţia dintre Isus şi fiecare Creştin în parte, înseamnă 
cu totul altceva decât şeful. Şefii aşteaptă să fie serviţi şi nu mor pentru subordonaţii lor, 
pe cruce şi de regulă, în nici un alt mod. Capul înseamnă Învăţătorul, cel care ştie 
lucruri pe care noi nu avem cum să le ştim şi ne învaţă ce trebuie să facem ca să 
mergem corect pe drumul mântuirii. Capul înseamnă deschizătorul de drumuri, Calea, 
pe care trebuie să mergem, Uşa prin care trebuie să intrăm. Orice formă de autoritarism 
şi de impunere este exclusă. Creştinii au ca autoritate doar conştiinţa lor, luminată de 
Dumnezeu. Trebuie să alegem singuri calea îngustă, Isus ne ajută să o găsim. De ce 
atâta discuţie pe marginea nocivităţii autoritarismului? Pentru că autoritatea impusă, 
acceptarea şi promovarea ei, deturnează adevărurile Creştinismului şi deformează 
imaginea şi scopurile sale.  

Creştinismul este, dacă pot folosi o comparaţie, un test sensibil în care se încearcă 
cele mai subtile resorturi psihologice, unde omul, ia anumite decizii, ascultându-şi 
inima sa, unde acesta se sacrifică pe sine, se leapădă de sine şi unde individul se 
construieşte pe sine, sub grija atentă a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să decidă pentru 
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sine drumul său spiritual, căci numai în acest mod deciziile sale reflectă corect 
transformarea reală a personalităţii sale. Femeile sunt în primul rând oameni, conştiinţe 
şi după aceea femei. Cu alte cuvinte, în cadrul Creştinismului, ceea ce este, în primul 
rând, valorizat este conştiinţa umană, deplin responsabilă. În acest context femeile nu 
pot fi considerate pe jumătate responsabile pentru mântuirea lor, adică aflate în nevoia 
de a fi ghidate de o altă persoană pentru a alege calea mântuirii. 

Naştere din nou nu face deosebirea între femei şi bărbaţi ci este condiţia mântuirii 
pentru ambele genuri. Atât femeile cât şi bărbaţii au nevoie în egală măsură să fie 
născuţi din Dumnezeu şi atât unii cât şi ceilalţi trebuiesc să trăiască după îndemnurile 
Duhului Sfânt, nu după îndemnurile firii pământeşti. Cei care trăiesc după îndemnurile 
Duhului sunt în unitate unii cu ceilalţi, unire care este dată de unitatea lui Dumnezeu. 
Unitatea exclude discriminările sau ierarhiile bazate pe autoritate. Unde vorbim de 
nivele ierarhice în care unul trebuie să îl asculte pe celălalt, vorbim de mediere, cel 
superior se află mai aproape de sursă de cât cel inferior. Sunt grade diferite de legătură 
cu izvorul principal. Naşterea din nou nu se face în grade diferite pentru femei şi bărbaţi 
şi nici darurile Duhului Sfânt nu se revarsă diferit pentru unii sau pentru ceilalţi. De 
altfel şi unii şi ceilalţi primesc aceste daruri de la Dumnezeu şi dacă le-au primit de ce 
se face deosebirea între cine primeşte? Sunt bărbaţii mai capabili să primească şi 
femeile mai puţin capabile să primească? Este darul de a îi învăţa pe ceilalţi rezervat 
numai bărbaţilor? Care alte daruri mai sunt rezervate bărbaţilor şi care sunt rezervate 
femeilor? Nu există astfel de demarcaţii. Darurile Duhului Sfânt nu ţin cont de genul 
persoanelor în cauză. Bărbaţii nu sunt cu nimic mai competenţi să îi înveţe pe alţii decât 
femeile, întrucât învăţarea altora nu depinde de ei, sau de calităţile lor, ci este un dar 
primit de la Dumnezeu. Ceea ce primim sub formă de dar nu ne poate deosebi pe unii de 
ceilalţi deoarece nu este meritul nostru.  

Un alt aspect, demn de a fi semnalat, este următorul. Fecioarele pot fi mântuite, în 
mod evident, chiar dacă nu sunt măritate. Dacă ele pot fi salvate, fără să fie legate de 
Cristos prin intermediul unui cap, adică a unui bărbat, de ce nu se poate acest lucru şi 
pentru femeile căsătorite? Este căsătoria o degradare, care pune pe femeile căsătorite 
într-o situaţie de inferioritate faţă de fecioare? Aşa s-ar părea, după recomandările 
conţinute în unele epistole, atribuite apostolului Pavel. Cu toate acestea, o astfel de 
doctrină este fundamental greşită, atâta vreme cât căsătoria a fost binecuvântată de către 
Dumnezeu, de la întemeierea lumii. În realitate atât fecioarele cât şi femeile căsătorite, 
au nevoie să fie legate direct şi personal de Cristos şi nu prin intermediar, deoarece în 
Cristos nu mai există deosebirea dintre femeie şi bărbat. Am ales această linie de 
învăţătură conţinută de epistolele atribuite apostolului Pavel, din două motive. În primul 
rând, această interpretare a relaţiilor dintre bărbat şi femeie este ceea care se află în 
completă concordanţă cu învăţătura dată direct de Isus şi în al doilea rând, textul care 
susţine această expunere, cel din Galateni 3, 28, este recunoscut, de majoritatea 
cercetătorilor Bibliei, ca aparţinînd personal apostolui Pavel şi că nu este doar atribuit 
acestuia.    
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Creştinii trebuiesc să se supună unii altora. Femeile şi bărbaţii trebuiesc să ia în 
considerare dorinţele unii altora. O anumită ordine în familie este bine venită. Această 
ordine însă nu trebuie să se bazeze în primul rând pe gen ci pe competenţă. Cel mai 
puţin competent într-un anumit domeniu ar trebui să îl asculte pe cel mai bine pregătit. 
În vremea apostolilor situaţia femeilor era de aşa natură încât acestea nu mergeau la 
şcoli, nu ieşeau din casă prea mult şi erau deci puţin informate. Situaţia s-a schimbat 
radical în ceea ce priveşte competenţele. Multe femei sunt mai competente decât soţii 
lor, în anumite privinţe, deci cel care ştie mai bine un anumit lucru trebuie luat în 
considerare, indiferent de genul persoanei respective. Bărbatul poate să ştie anumite 
lucruri mai bine decât soţia lui sau să aibă o experienţă de viaţă mai completă şi ar 
trebui să se ţină cont, în acest caz, de aceste aspecte şi părerea lui să fie considerată 
decisivă. Numai că acelaşi lucru trebuie aplicat şi în cazurile în care soţia se află în 
această situaţie, fără discriminare de gen. A accepta că bărbatul trebuie să aibă în toate 
cazurile dreptate doar pentru că este bărbat şi că femeia nu are niciodată dreptate doar 
pentru că este femeie, nu este o doctrină în spiritul Creştinismului, deoarece acesta din 
urmă promovează dreptatea. În toate cazurile este necesar să prevaleze opiniile acelora 
care au dreptate, indiferent dacă aceştia sunt bărbaţi sau femei, aceasta este învăţătura 
lui Isus Cristos şi pe aceasta trebuie să o urmăm. Iubirea şi dreptatea sunt fundamentele 
Creştinismului şi în nici un caz discriminarea şi autoritatea. Acolo unde este nevoie de 
exercitarea autorităţii, acolo nu există fie iubire fie dreptate.  

„Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, 
din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: 
dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le 
lăsaţi nefăcute.” [(Matei 23: 23); ref. 235 în Biblia Ortodoxă] 

 „Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu 
ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvinte, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor 
vedea felul vostru de trai: curat şi în temere... Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul 
vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca 
unele cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile 
voastre” [(1 Petru 3: 1-2; 7); ref. 236 în Biblia Ortodoxă] 

Înţelepciunea despre care vorbeşte apostolul Petru este tocmai aceea de a 
recunoaşte femeia ca persoană şi nu doar ca mijloc de procreere. Cât despre slăbiciunea 
femeilor în raport cu bărbaţii, în ceea ce priveşte caracterul acestora, este o afirmaţie 
discutabilă atâta vreme cât ele sunt cele care suferă cu stoicism durerile naşterii copiilor 
şi nu bărbaţii. Chiar dacă fizic unele femei sunt mai slabe decât bărbaţii, cu toate că 
altele pot fi mai puternice decât unii bărbaţi, totuşi femeile dau de multe ori dovadă de o 
incredibilă putere de caracter şi ideea că ele sunt mai slabe este doar o expresie culturală 
a vremurilor când epistola lui Petru a fost scrisă. Oare în Împărăţia Cerurilor femeile 
vor fi supuse bărbaţilor? Bineînţeles că nu deoarece nu vor mai exista soţi şi soţii. 
Numai că Împărăţia Cerurilor este deja înăuntru celor credincioşi, dacă aceştia au fost 
renăscuţi spiritual, deci cel puţin din acest punct de vedere nu există inegalitate între 
femei şi bărbaţi. Viaţa pe pământ, de asemenea trebuie să fie o pregătire pentru 
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participarea la plinătatea Împărăţiei Cerurilor. Cum se pregătesc femeile care pe pământ 
sunt subordonate bărbaţilor dar în Cer vor fi egale cu ei? Mai corect ar fi ca fiecare să 
îşi asume răspunderea propriei sale spiritualităţi. 

Biserica celor născuţi din Dumnezeu este o realitate existentă numai în Cristos, 
adică îşi are fundamentul şi existenţa în persoana Lui. Toţi membrii ei sunt legaţi între 
ei prin faptul că toţi sunt într-o legătură personală cu El. Acesta este singurul lucru care 
îi uneşte pe membrii adevăratei Bisericii a lui Dumnezeu, relaţia personală cu aceeaşi 
Persoană. Bărbaţi sau femei, toţi membrii Bisericii Spirituale Unice sunt egali între ei şi 
îndeplinesc misiuni complementare unele altora. Prin aceste misiuni adevăratul 
Creştinism spiritual înaintează ducând planurile lui Dumnezeu la bun sfârşit. Dumnezeu 
nu este Capul lui Cristos ci una cu Cristos şi tot El este Capul tuturor bărbaţilor şi al 
femeilor renăscuţi spiritual dar Cap nu în sensul de conducător sau autoritate impusă ci 
în sensul de ghidaj şi lumină spirituală. 

 „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus Cristos.” [(Galateni 3: 
26); ref. 237 în Biblia Ortodoxă] 

Toţi în afară de femei? 
„... nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi 

una în Cristos Isus.” [(Galateni 3: 28); ref. 238 în Biblia Ortodoxă] 
 Apostolul Pavel s-a adresat de multe ori Bisericilor ca unor copii care nu ştiu 

nimic şi care trebuiau conduşi la nevoie cu nuiaua. Se presupune că cei care sunt scrişi 
în cartea vieţii de la întemeierea lumii au deschiderea şi vor avea maturitatea necesară 
pentru a îl înţelege pe Dumnezeu şi aceasta fără să stea cineva cu nuiaua lângă ei.  

“Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi 
fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii...”  [(1 Tesaloniceni 4: 9); ref. 239 în 
Biblia Ortodoxă] 

Isus Cristos ne învaţă toate lucrurile prin Mângâietorul pe care ni l-a trimis. (Ioan 
14: 26) Dacă nu este aşa înseamnă că mântuirea este numai pentru ispravnicii care 
trebuie să îi conducă pe ceilalţi cu băţul. Creştinii născuţi din Dumnezeu nu trebuiesc 
trataţi ca nişte prunci în Cristos, căci ei sunt conduşi direct de către Dumnezeu pe calea 
transformării lor spirituale. 

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară dela Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mâna largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată.”  [(Iacov 1: 5); ref. 240 
în Biblia Ortodoxă] 

Biserica este Mireasa spirituală a lui Isus Cristos, pentru care El şi-a dat viaţa pe 
cruce şi din ea fac parte femei şi bărbaţi. Cu alte cuvinte, nu poate exista nici o 
deosebire între femei şi bărbaţi atâta vreme cât şi unii şi ceilalţi sunt, în raporturile cu 
Isus Cristos, pe poziţia mireselor, Mirele este doar Isus. Acest adevăr este deturnat tot 
de logica Bisericilor instituţionale care promovează inegalitatea dintre femei şi bărbaţi 
ca o formă de autoritate spirituală impusă, prima şi cea mai evidentă formă de 
discriminare. În multe Biserici instituţionale femeile nu au dreptul de a predica de la 
amvon şi aceasta indiferent cât de pregătite spiritual sunt în acest scop. Trebuie subliniat 
că textul în baza căruia se interzice acest lucru, cel din (1 Timotei 2: 9-15) trebuie 
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considerat ca fiind cel mai discutabil şi cel mai contradictoriu text al N.T. şi că 
deasemenea el se află într-o totală opoziţie faţă de învăţătura mântuirii prin credinţă, pe 
care chiar apostolul Pavel a formulat-o. 

„ Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este 
învederat, căci <<cel neprihănit prin credinţă va trăi.>> Însă Legea nu se întemeiază 
pe credinţă; ci ea zice: <<Cine v-a face aceste lucruri v-a trăi prin ele>>.”  [(Galateni 
3: 11-12); ref. 241 în Biblia Ortodoxă] 

„Înc ă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi. Şi cel 
neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în 
el.”  [(Evrei 10: 37-38); ref. 242 în Biblia Ortodoxă] 

Creştinismul autentic nu este puterea bărbaţilor asupra femeilor ci este puterea 
dragostei asupra nedreptăţii, a adevărului asupra minciunii. 

Despre problema autorităţii 
Ar fi de asemenea câteva observaţii de făcut şi despre aserţiunea apostolului 

Pavel, aceea că stăpânirile din această lume sunt toate de la Dumnezeu. 
“Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpănire care să 

nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpănirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De 
aceea, cine se împotriveşte stăpănirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi 
cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda.” [(Romani 13: 1-2); ref. 243 în Biblia Ortodoxă] 

Acest text se găseşte într-o contradicţie flagrantă cu ceea ce a spus Isus Cristos. 
         „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi 
aruncat afară.”  [(Ioan 12: 31); ref. 244 în Biblia Ortodoxă] 

„Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpănitorul lumii acesteia. El n-are 
nimic în Mine.” [(Ioan 14: 30); ref. 245 în Biblia Ortodoxă] 

„...în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” 
[(Ioan 16: 11); ref. 246 în Biblia Ortodoxă] 

„Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile 
pământului, şi I-a zis: <<Ţie îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci 
mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă dar, Te vei închina înaintea mea, toată va 
fi a Ta.” [(Luca 4: 5-7); ref. 247 în Biblia Ortodoxă] 

Acelaşi lucru, pe care l-am afirmat la punctul anterior, se poate exemplifica şi 
prin această contradicţie care nu este una aparentă, ci este una reală. Consider că a venit 
timpul să ne întoarcem la teologia lui Isus Cristos, pentru că numai astfel se poate 
înţelege corect Creştinismul. În ceea ce mă priveşte, toate afirmaţiile pe care le avansez, 
în prezenta lucrare, sunt verificate atent, în raport cu învăţăturile lui Cristos şi nimic din 
ceea ce nu se găseşte în spiritul acestora nu a fost acceptat, ci a fost respins şi criticat.  

Dumnezeu nu s-a folosit de Nero, de Diocleţian sau de alţi împăraţi Romani, ca 
să îi persecute pe Creştini şi de asemenea nu s-a folosit de Hitler sau Stalin, pe care i-ar 
fi ajutat să ajungă la putere, ca să îi pedepsească pe Evrei. Astfel de susţineri le consider 
că nu sunt în acord cu Biblia, care ne spune, prin gura lui Isus Cristos, că autoritatea în 
lumea aceasta, este bazată pe principii care reflectă mai degrabă forţele negative. Isus 
ne-a informat că “Stăpânitorul lumii acesteia nu este Dumnezeu” căci dacă ar fi, nu ar 
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exista atâta suferinţă pe pământ. Dacă Satana este stăpânitorul lumii acesteia înseamnă 
că nu este probabil ca toţi conducătorii, societăţilor în care trăim, să fie oameni conduşi 
de Dumnezeu, poate că o parte sunt, dar nu toţi. După părerea mea, apostolul Pavel a 
intenţionat să spună că ordinea socială, în general, este de la Dumnezeu, în sensul că 
ordinea este un atribut al Său, dar nu orice tip de ordine socială, în mod particular este 
licenţiată de El. Fascismul şi comunismul nu sunt tipuri de ordine politico-socială, 
agreate de Dumnezeu. Câteodată ordinea socială este întreruptă de momente de 
dezordine socială, cum a fost de exemplu revoluţia din România din anul 1989, care a 
realizat o mai mare deschidere către spiritualitate, a poporului român.  Acest tip de 
dezordine a fost bine venit din punct de vedere al raportării la Dumnezeu, deci cei care 
s-au împotrivit “stăpânirii” comuniste nu s-au împotrivit rânduielii puse de Dumnezeu. 
În acest caz, Pavel, nu a reuşit să îşi fructifice bunele intenţii, la fel cum nu a reuşit nici 
în ceea ce priveşte statutul femeii în cadrul Creştinismului. În multe alte cazuri, a avut 
perfectă dreptate şi anume acolo unde a clădit pe temelia pusă de Isus şi a dat expresie 
principiului fondator al Creştinismului şi anume dragostea spirituală.  

Ştim cu toţii că în lumea noastră se produc multe anomalii, dar şi din cauza 
modului inprecis în care apostolul Pavel a expus problema autorităţii, multă lume îl 
consideră responsabil pe Dumnezeu, pentru acestea. Problema suferinţei ar rămâne întru 
totul ne rezolvată dacă am considera că Dumnezeu conduce lumea noastră, prin 
autorităţile sale politice, aşa cum doreşte El şi că El este acela care este de acord cu 
toate cataclismele sociale şi naturale. Singura colectivitate umană pe care o conduce 
Dumnezeu direct, pe acest pământ, este adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi acest 
lucru se întâmplă pentru că El dirijează pe fiecare membru al ei, în parte. Apostolul 
Petru a avut dreptate când a spus că mulţi interpretează scrierile lui Pavel spre pieirea 
lor şi fac aceasta mai ales în problema autorităţii. Greşesc în legătură cu autoritatea lui 
Dumnezeu şi imaginea despre El, în relaţie cu această autoritate, greşesc de asemenea în 
legătură cu autoritatea Bisericilor instituţionale şi cu autoritatea bărbaţilor asupra 
femeilor.  

Din motive pur academice mă văd obligat să fac o precizare importantă, chiar 
dacă cititorului ne avizat din România i se va părea şocantă. Cercetătorii, mai vechi sau 
mai noi, care au studiat epistolele apostolui Pavel, au constatat că există posibilitatea ca 
nu toate epistolele semnate cu numele lui Pavel să îl aibă pe acesta ca autor. Această 
posibilitate mi se pare plauzibilă şi ea ar explica foarte bine ne concordanţele din 
viziunea prezentată de Pavel asupra Bisericii lui Dumnezeu. De fapt, după părerea mea, 
aceasta ar fi şi singura explicaţie viabilă a unor contradicţii evidente în ceea ce priveşte 
teologia apostolului Pavel, care reiese din atribuirea unor epistole ca aparţinând lui 
Pavel. Cei mai mulţi cercetători ai Bibliei consideră că Pavel a dictat epistolele sale 
unui secretar, de exemplu Romani 16; 22 ? citează un scrib numit Tertius. Epistolele lui 
Pavel sunt cele 14 cărţi ? in N.T. care în mod tradiţional sunt atribuite apostolului, cu 
toate că mulţi dispută epistola anonimă către Evrei şi nu o consideră ca fiind provenită 
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de la el.44 Şapte epistole sunt în general clasificate ca aparţinînd, în mod indiscutabil, lui 
Pavel şi acestea reunesc aproape consensul că ele sunt opera personală a apostolului. 
Acestea sunt: Romani, 1 şi 2 Corinteni, Galateni, Filipeni, 1 Tesaloniceni şi Filemon. ? 
Alte şase epistole care poartă numele lui Pavel nu se bucură de acelaşi consens 
academic şi anume: Efeseni, Coloseni, 2 Tesaloniceni, 1 şi 2 Timotei şi Titus. Primele 
trei, dintre acestea şase din urmă, care mai sunt numite şi epistolele ‘Deutero-Pauline’ 
nu deţin consensul dacă ele sunt sau nu epistolele autentice aparţinînd lui Pavel. 
Ultimele trei, aşa numitele epistole pastorale, sunt în mod general privite ca fiind lucrări 
care poarta, în mod fictiv, semnătura lui Pavel şi nu îl au pe el ca şi autor. Există două 
exemple clare de lucrări pseudonime, atribuite lui Pavel în mod fictiv, adică folosindu-
se doar de pseudonimul Pavel ? şi anume epistola către Laodiceeni şi 3 Corinteni. Încă 
din primele secole ale Bisericii au existat dezbateri cu privire la adevăratul autor al 
epistolei anonime către Evrei şi cercetătorii moderni ai Bibliei resping ideia că aceasta 
l-ar avea ca autor pe Pavel.   

Cercetătorii moderni folosesc un număr de metode de istoriografie şi criticism 
literar pentru a stabili dacă un text este atribuit, în mod corect, autorului. Metodele 
folosite pentru epistolele lui Pavel sunt: 1) dovada internă. Aceasta constă în ceea ce 
autorul ne spune despre el însuşi în epistolă, fie în mod explicit, în sensul că acesta se 
identifică în mod clar pe sine, fie implicit prin aceea că furnizează detalii biografice. Cu 
toate că sunt şi probleme această probă este importantă. Spre exemplu, din cauza 
faptului că autorul epistolei către Evrei niciodată nu se identifică pe sine cercetători 
începând cu Origene din Alexandria, în secolul al treilea, au suspectat că nu Pavel era 
autorul. 2) dovada externă. Acest tip de dovadă constă în referinţe, explicite sau 
implicite, făcute de aceia care au avut acces în trecut, în timpurile de început ale 
Creştinismului, la anumite texte şi aceste texte de încredere s-au pierdut. Referinţele 
explicite sunt acelea care menţionează textele sau epistolele pe nume. Exemple ar fi 
‚fragmentele Muratoriane,” sau conţinutul unui manuscris timpuriu, cum ar fi Papyrus 
46.  

Referinţele implicite sunt formate din cotaţii existente în epistolele apostolului 
Pavel. Acest tip de cercetare presupune a se stabili că textele respective existau cu 
certitudine în momentul în care s-a făcut referire la ele şi nu sunt deci un produs ulterior 
vieţii pământeşti a lui Pavel. De exemplu, 2 Tesalonicieni este numită de Irenaeus la 
mijlocul secolului al II lea e.n. şi de asemenea de Iustin Martirul şi Ignaţiu din Antioh. 
Din acest considerent se poate spune cu siguranţă că epistola respectivă nu este un 
produs mai târziu. Prin urmare, lipsa de referinţe sugerează faptul că unele epistole au 
fost scrise mai târziu şi nu de către Pavel. În orice caz acesta poate fi doar un argument 
complementar datorită faptului că evidenţa istorică este incompletă. Multe texte vechi 
sunt pierdute, afectate de timp, sau au fost revăzute.45  

                                                 
44 Din Wikipedia, the free encyclopedia - en.wikipedia.org 
 
45

 Din Wikipedia, the free encyclopedia - en.wikipedia.org 
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O dovadă importantă este ceea istorică. O descriere independentă a vieţii şi 
misiunii apostolului Pavel, care se găseşte în Faptele Apostolilor, este folosită pentru a 
determina data şi chiar paternitatea epistolelor atribuite lui Pavel prin plasarea originii 
lor în contextul vieţii apostolului. O altă dovadă este ceea care are la bază limbajul şi 
stilul. Vocabularul, structura frazelor, folosirea idiomurilor a anumitor expresii tipice, 
etc. Toate acestea sunt analizate, din punctul de vedere al corespondenţei lor, cu alte 
scrieri cunoscute ale autorului. Un stil asemănător presupune o paternitate comună în 
timp ce un vocabular cu totul diferit implică autori diferiţi. De exemplu, cercetătorul 
E.J. Goodspeed susţine că vocabularul folosit în epistola către Efeseni arată o relaţie 
literară cu epistola 1Clement, scrisă către sfârşitul primului secol. Cu toate acestea, 
stilul poate într-o anumită măsură, să fie diferit, chiar la acelaşi autor, în funcţie de 
subiectul epistolei, cei care urmează să o primească, circumstanţele în care a fost scrisă, 
maturizarea concepţiei autorului, sau stilul celui care a scris efectiv epistola, la dictarea 
lui Pavel. De asemenea, ca o dovadă suplimentară, consecvenţa şi dezvoltarea 
doctrinală sunt examinate în corelaţie cu alte lucrări ale autorului. Teme teologice, cum 
ar fi escatologia, sau Legea mozaică pot să apară în lucrări diferite şi ne aşteptăm să fie 
prezentate într-o concepţie similară dacă ele aparţin aceluiaşi autor. Învăţăturile 
contradictorii, sau fără corespondenţă între ele presupun multiplii autori. De exemplu, în 
epistola către Romani Pavel ne spune că neprihănirea se dobândeşte prin credinţa din 
inimă şi că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. (Romani 10; 10) În 1Timotei 
ni se spune că femeia va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în 
credinţă, în dragoste şi în sfinţenie. (1Timotei 2; 15) Este vorba de două teologii cu totul 
diferite şi care se contrazic una pe cealaltă. Tot în Romani Pavel ne spune despre 
Avraam: „De aceea credinţa aceasta <<i-a fost socotită ca neprihănire>>. Dar nu numai 
pentru el este scris că <<i-a fost socotită ca neprihănire>>; ci este scris şi pentru noi, 
cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi 
pe Isus Cristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădeligilor noastre şi a 
înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.” (Romani 4; 22-25) Dacă nouă credinţa 
ne este saocotită ca neprihănire, de ce femeile sunt mântuite prin naşterea de fii, adică 
prin fapte şi nu doar prin credinţă? Este vorba despre două teologii diferite şi despre doi 
autori diferiţi. Cine dintre cei doi autori are dreptate şi în cosecinţă cine dintre ei 
greşeşte? Eu, mă bazez pe teologia lui Pavel, în acest caz, care a fost exprimată într-o 
epistolă care este socotită ca aparţinând fără îndoială lui, adică epistola către Romani, şi 
resping categoric teologia cuprinsă în epistola 1Timotei, pe care o caracterizez ca fiind 
contrară spiritului Creştinismului. Este o absurditate să ceri femeilor să controleze genul 
copiilor pe care îi naşte, adică să nască băieţi, pentru a fi mântuită şi orice femeie este 
mântuită prin mărturisirea credinţei, pe care o are în inimă şi care o face neprihănită.  

Care sunt epistolele care se consideră ca aprţinînd, fără îndoială, lui Pavel? 
Caracteristica ‚fără îndoială’ reprezintă consensul experţilor că apostolul Pavel este 
autorul acelei epistole. În 1840 cercetătorul german Ferdinand Christian Bauer a 
acceptat numai patru dintre epistole şi anume: Romani, 1 şi 2 Corinteni şi Galateni. 
Hilgenfeld în 1875 şi H.J. Holtzmann în 1885 au acceptat şapte epistole, ca aparţinînd 
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lui Pavel şi anume prin adăugarea la cele patru, acceptate mai înainte, a încă trei 
epistole: Filimon, 1Tesaloniceni şi Filipeni. Toate aceste epistole împărtăşesc teme 
comune, acelaşi vocabular şi stil literar. În ele se vede o consecvenţă a doctrinelor care 
privesc Legea mozaică, pe Isus, credinţa etc. De asemenea, toate aceste epistole se 
potrivesc cu cronologia călătoriilor lui Pavel, descrise în Faptele Apostolilor.46  

De remarcat este faptul că unele din problemele constate de mine, pe parcursul 
acestei lucrări, dar nu toate, se găsesc în acele epistole a căror provenienţă este disputată 
adică în epistola către Efeseni dar şi în prima epistolă către Timotei. Pe de altă parte, eu 
am folosit epistolele respective şi pentru a extrage argumente care să susţină afirmaţiile 
din această lucrare. Constatarea că nu ar aparţine lui Pavel ar explica discordanţa între 
afirmaţia lui Pavel că în Cristos numai există deosebirea dintre femei şi bărbaţi şi aceea 
că femeile trebuie să fie subordonate bărbaţilor lor. (Galateni 3; 28) S-ar explica de 
asemenea şi contradicţia evidentă din doctrina lui Pavel între salvarea care se 
dobândeşte prin credinţa din inimă a bărbaţilor şi mântuirea care vine prin fapte pentru 
femei. (1Timotei 2; 15) Neprihănirea care ni se atribuie, prin credinţa în Cristos, nu se 
atribuie numai la bărbaţi şi la femei nu. Nu se face nici o deosebire în Cristos,  
diferenţele între bărbaţi şi femei nu contează şi aceasta o spune chiar Pavel. (Galateni 3; 
28) Apostolul Pavel a dorit să spună că mecanismul mântuirii noastre nu ţine cont de 
naţionalitatea sau genul persoanelor. 

Chiar dacă epistola către Efeseni nu ar aparţine apostolului Pavel totuşi afirmaţia 
că există un singur trup, deci o singură Biserică, este oricum indiscutabilă, în baza 
unităţii între Creştini, prescrisă de Isus. Pe de altă parte, atât în Romani, cât şi în cartea 
Apocalipsa lui Ioan avem texte clare în care ni se spune că cei mântuiţi sunt  cunoscuţi 
de Dumnezeu, încă mai dinainte, adică înainte ca aceştia să se nască pe pământ. 
(Romani 8; 28) În consecinţă, problema discernământului celor care sunt botezaţi, sau 
se botează în apă, s-a tranşat încă dinainte ca aceştia să se nască, din punct de vedere 
biologic. De asemenea, dacă admitem că există un singur trup, un singur Duh, o singură 
nădejde a chemării creştine, un singur Domn şi o singură credinţă, adevăruri de ne 
contestat, atunci în mod necesar trebuie să recunoaştem şi faptul că există un singur 
botez (s.n. în apă). Desigur că există un botez în apă şi unul cu Duhul Sfânt, dar autorul 
epistolei către Efeseni, în capitolol 4, al acestei epistole, se referă la unicitatea botezului 
în apă nu la existenţa celor două boteze menţionate, în sensul că împreună sunt două 
boteze şi nu unul. De altfel există şi un singur botez cu Duhul Sfânt, deci există un 
singur botez în apă şi un singur botez cu Duhul Sfânt şi epistola către Efeseni aceasta 
vrea să ne transmită. Cu alte cuvinte, sunt două boteze, dar câte unu din fiecare 
categorie, adică acestea, nici botezul în apă, nici botezul cu Duhul Sfânt nu sunt 
repetabile. În orice caz, teologia unităţii desprinsă din învăţătura pe care Isus a dat-o 
personal, este mult mai coerentă, decât teologia ierarhiei, desprinsă din epistolele a 
căror provenienţă este discutabilă şi care sunt atribuite apostolului Pavel. Din acest 
motiv, în ceea ce mă priveşte, eu mă declar adept, al teologiei unităţii şi resping teologia 
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ierarhiei, care nu oferă nici un fel de garanţii de autenticitate şi care se opune învăţăturii 
lui Isus. 

Despre sfinţenie şi locul ei în Bisericile instituţionale 
Este dorinţa de sfinţenie naturală sau supranaturală? Dacă este supranaturală cum 

se explică faptul că atîţia practicanţi ai altor religii îşi propun să devină sfinţi? De 
exemplu, Budiştii sau Hinduiştii doresc să devină sfinţi. Dacă dorinţa de sfinţenie este 
supranaturală înseamnă că şi aceştia din urmă au primit această dorinţă în mod 
supranatural. De la cine? Dacă dorinţa de sfinţenie este naturală aceasta înseamnă că nu 
trebuie să ai un contact special cu Dumnezeu pentru a dori să fi sfânt, deoarece dorinţa 
de sfinţenie vine din natura noastră umană, dar se manifestă numai la anumite persoane. 
S-ar putea trage concluzia că unii Creştini simt în mod natural dorinţa de a deveni sfinţi 
şi aceasta vine şi în întâmpinarea cerinţelor lui Dumnezeu. Cu toate acestea, sfinţenia în 
Creştinism nu este o excepţie ci o regulă şi a o considera o excepţie este un mod greşit 
de a înţelege lucrurile, deoarece aceasta ar însemna că unii oameni au o înclinaţie 
naturală pentru sfinţenie, adică sfinţii canonizaţi în calendare, dar nu toţi oamenii au 
această înclinaţie. O altă variantă ar fi să înţelegem că Dumnezeu i-a ales pe unii, în 
mod special, să fie sfinţi iar ceilalţi credincioşi nu pot fi sfinţi în viaţa aceasta. Dacă 
Dumnezeu a făcut o astfel de alegere aceasta ar însemna că tot El a ales ca unii Creştini   
să nu fie sfinţi, dar aceasta este deasemenea o concluzie eronată. Sfinţenia deci, 
înţeleasă ca o excepţie subminează dreptatea lui Dumnezeu dar şi lucrarea lui de 
sfinţire. Cum este deci sfinţenia? Sfinţenia este o aspiraţie naturală a omului, existentă 
într-o măsură mai mică sau mai mare la toţi oamenii, care însă nu se poate realiza 
niciodată deplin decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă însă cu Budiştii care 
urmăresc dreptatea, sunt cu adevărat miloşi şi nu folosesc intoxicante? Ei au o conduită 
morală superioară şi se concentrează asupra controlului de sine. Sunt ei consideraţi 
sfinţi în ochii lui Dumnezeu? Pentru Creştini sfinţenia este strânsă legată de jertfa pe 
cruce a lui Isus Cristos şi nu doar de viaţa noastră. Probabil că cineva ar putea fi sfânt 
prin eforturi proprii, într-o anumită accepţiune a acestui termen, dacă şi-ar propune cu 
tot dinadinsul acest lucru şi unii Hinduişti dovedesc această afirmaţie. Cu toate acestea, 
pentru a fi sfânt, în accepţiunea Creştinismului, trebuie mai întâi să înţelegem ce 
înseamnă sfinţenia. Sângele lui Cristos nu oboseşte să ne curăţească dar devine 
ineficient acolo unde nu există nici un fel de evoluţie spirituală. Cristos ne iartă ca să 
putem să ajungem să nu mai aibă de ce să ne ierte. Prin faptul că ne iartă înţelegem că 
ne eliberează de povara noastră morală, atunci când aceasta este prea grea. Ca să nu fim 
doborâţi de greutatea sarcinilor noastre Cristos ne ajută să scăpăm de ele, ne eliberează 
conştiinţele arătîndu-ne că ne înţelege, dar nu îi acceptă pe aceia care nu au dorinţa de a 
se elibera de vinovăţie şi de a se transforma în interiorul fiinţelor lor, adică de a se naşte 
din nou. Iertarea nu este o licenţă de a greşi la ne sfârşit ci este un ajutor care ni se dă 
pentru a putea ajunge să nu mai greşim. Dacă Dumnezeu ne iartă greşelile aceasta 
înseamnă că undeva, foarte adânc, Dumnezeu înţelege motivaţiile şi condiţionările lor şi 
ştie că avem în noi semănată dorinţa de a nu greşi. Dacă nu avem însă şi puterea 
Dumnezeu este gata să însoţească dorinţa noastră cu puterea Lui. 
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Oamenii evlavioşi, sfinţii din care este constituită Biserica celor Aleşi, au 
continuat să facă minuni, chiar dacă, de multe ori, au fost priviţi cu suspiciune de 
ierarhie sau aceasta a încercat să îi oprească şi au făcut acest lucru, fiind înscrişi în 
registrele instituţiilor bisericeşti. Nu mă îndoiesc că sfinţii şi sfintele comemoraţi şi 
trecuţi în calendarele Bisericilor instituţionale au fost oameni foarte credincioşi şi 
renăscuţi spiritual şi acest lucru întăreşte opinia că Biserica Spirituală Unică a existat ţi 
există în mijlocul Bisericilor instituţionale. Numai că ei au fost persoane deosebite, 
ieşite din rânduri, prin care s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Ceea ce se poate 
reproşa instituţiilor bisericeşti, este atitudinea lor faţă de aceşti sfinţi şi neînţelegerea 
statutului lor. În loc să informeze pe credincioşi asupra faptului că toţi Creştinii trebuie 
să fie sfinţi, la fel ca cei trecuţi în calendare, Bisericile instituţionale îi consideră pe 
aceştia excepţii şi un fel de mediatori între oameni şi Dumnezeu. Ce alt mediator au 
avut primii sfinţi, în afara lui Isus Cristos, pentru ca să devină ceea ce au fost? Isus este 
mediatorul tuturor sfinţilor, luaţi fiecare în parte şi sfinţii nu au nevoie de alţi sfinţi ca să 
îi introducă la Dumnezeu. Sfinţii sunt un exemplu pentru credincioşi. Toţi membrii 
Bisericii celor înscrişi în Ceruri trebuie să fie sfinţi, iar restul nu vor fi mântuiţi. 
Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este Biserica sfinţilor nu a păcătoşilor şi, prin 
urmare, este greşit să credem că vom fi mântuiţi prin intermediul altor sfinţi. Fiecare 
este sfânt pentru el însuşi, nici măcar pentru rudele lui nu poate fi un mediator. La 
oameni este posibil traficul de influenţă, relaţiile cu persoane influente, care să ne ajute 
să ne rezolvăm problemele, dar la Dumnezeu nu. El a pus o singură Persoană care să ne 
sprijine în demersurile noastre şi aceasta este Isus Cristos. Dumnezeu însuşi a stabilit 
standardele morale pentru, a putea fi mântuiţi şi acestea au fost explicate de Isus. 
Degeaba se încearcă a se intra pe uşa din spate, adică folosindu-ne de influenţa altor 
credincioşi, care au fost sfinţi, în viaţa lor, trebuie ca fiecare în parte să intrăm pe uşa 
care este Isus Cristos. 

”Isus le-a mai zis:<<Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt uşa oilor. Toţi cei ce 
au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. 
Dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune>>.”  
[(Ioan 10: 7-9); ref. 248 în Biblia Ortodoxă] 

De ce încercăm să intrăm pe “geam” şi nu pe uşă, adică îi rugăm pe sfinţi să ne 
împrumute din sfinţenia lor, ca să ne scutească pe noi ca să fim sfinţi. Încă o dată nu 
putem cumpăra sau manipula obţinerea mântuirii, pentru că Dumnezeu nu este corupt. 
Nu se lasă păcălit de noi. El a pus nişte standarde spirituale clare pe care fiecare 
credincios în parte trebuie să le îndeplinească. Ne mai mirăm de ce în România există 
atâta corupţie, atunci când noi încercăm să îl „cumpărăm” chiar pe Dumnezeu prin 
oferirea de daruri şi slujbe, în numele morţilor şi prin a încerca să folosim sfinţenia 
altora în locul sfinţeniei noastre. Numai sfinţii fac parte din adevărata Biserică a lui 
Dumnezeu, sfinţi, nu prin puterile lor, ci deveniţi sfinţi prin naşterea din Dumnezeu. 
Bisericile instituţionale caută să limiteze şi să controleze sfinţenia, în loc să o 
încurajeze. Îi situează pe sfinţi într-un loc aparte, desprinşi de marea masă, tocmai 
pentru a sublinia caracterul ei excepţional şi, în felul acesta, dăunează mântuirii celor 
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credincioşi. Sfinţenia nu este ceva excepţional, este norma pentru adevărata Biserică a 
lui Dumnezeu. Putem să îi iubim pe sfinţi şi să învăţăm din exemplul lor, dar dacă nu 
vom ajunge sfinţi ca şi ei, alergarea noastră este în zadar. Sfinţii au fost oameni devotaţi 
lui Dumnezeu şi aşa trebuie să fie oricare credincios, cu toate acestea, ei nu sunt 
înlocuitorii lui Isus Cristos în Ceruri, deci nu prin ei se dobândeşte mântuirea. Avem 
mulţi sfinţi în viaţă, alături de noi, de ce nu le acordăm atenţia cuvenită? Preferăm să îi 
adulăm pe sfinţii morţi, pentru că aceştia nu cer nimic de la noi şi nu ne fac nici o 
observaţie. Scrierile marilor învăţaţi ai Bisericilor instituţionale sunt pline de învăţături 
folositoare, dar fiecare dintre ei a fost un reformator, adică a adus ceva nou faţă de ce se 
cunoştea până în momentul când au apărut scrierile sale. Rostul scrierilor “sfinţilor 
părinţi” a fost acela de a clarifica aspecte ne elucidate ale Creştinismului. Mai sunt încă 
aspecte ne elucidate şi atunci, de ce Bisericile instituţionale nu acceptă clarificarea 
acestora. De ce au închis ele uşa harului cunoaşterii? Să nu uităm însă, că Tatăl nostru 
este Dumnezeu, adică într-un anumit sens numai El este adevăratul nostru Părinte, toţi 
ceilalţi sunt fraţii şi surorile noastre. “Părinţii spirituali” care sunt sfinţii şi învăţaţii din 
trecut, sau din prezent, nu trebuie să ia locul Duhului Sfânt, care ghidează pe orice 
Creştin regenerat spiritual. Bisericile instituţionale Romano-catolică şi Ortodoxă tind să 
înlocuiască lucrarea Duhului Sfânt, în conştiinţele oamenilor, cu tradiţia şi scrierile 
sfinţilor părinţi şi pe de altă parte, în principal, din acest motiv, confesiunile 
Neoprotestante au înlăturat cu totul, din preocupările lor, scrierile marilor învăţaţi ai 
Creştinismului. Ambele poziţii, după părerea mea, sunt greşite şi trebuiesc respinse. Da, 
dar atunci, dacă gândim în acest fel, de ce confesiune creştină mai aparţinem? De nici 
una şi nici nu este nevoie să aparţinem de vreo Biserică instituţională. Prezenţa Duhului 
Sfânt în noi ne învaţă toate lucrurile. În acelaşi timp, Duhul Sfânt nu este prezent numai 
în noi, de-a lungul multor sute de ani, ci şi în alţii. Din acest motiv putem învăţa multe 
din experienţa celor care, ca şi noi, au căutat viaţa veşnică, chiar din greşelile lor. 
Acesta este sensul profund al comunităţii Bisericii celor înscrişi în Ceruri. Ei comunică 
unii altora experienţele lor spirituale în scris sau verbal. Biserica Spirituală Unică este 
formată din toţi sfinţii, inclusiv din cei care au murit. Ce comunitate ar putea exista între 
membrii adevăratei Biserici a lui Dumnezeu, dacă nici măcar nu am fi la curent cu 
scrierile, şi deci, cu experienţele lor? Cultele Neoprotestante, în mod deliberat, urmăresc 
să îi rupă pe Creştinii, care trăiesc în prezent, de cei care au trăit în trecut, adică de 
adevărata Biserică a lui Dumnezeu, pentru ca, în felul acesta, să deţină ele controlul 
asupra minţilor oamenilor. De fapt, ele încearcă să îi rupă pe Creştini de orice sursă de 
informaţii, televizor, literatură etc., tocmai pentru a putea manipula, în sensul dorit de 
ele, conştiinţele. Tot ce nu este legat direct de mediul evanghelic este considerat 
produsul unei lumi păcătoase. Cine a creat lumea, nu Dumnezeu? Nu este normal ca un 
credincios să fie informat despre ceea ce se întâmplă în lumea care ne înconjoară, pentru 
a putea descifra semnele vremurilor? (Matei 24: 1-14) Bisericile instituţionale 
Neoprotestante preferă să încerce a îi izola pe aderenţii lor de lumea care îi înconjoară, 
pentru ca, în felul acesta, să păstreze controlul informaţiilor şi mai ales al interpretării 
acestora. Toată ştiinţa şi tot ceea ce se întâmplă în lume trebuie să vină prin intermediul 
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conducerii acestor instituţii bisericeşti. Omul este centrul mântuirii şi nu instituţiile 
bisericeşti şi de aceea, fiecare credincios trebuie să îşi păstreze independenţa spirituală 
faţă de orice instituţie şi dependenţa faţă de Dumnezeu. Pentru a putea să fie 
independent, însă, fiecare om trebuie să fie bine informat despre ceea ce se întâmplă în 
lumea în care trăieşte. Cunoscând semnele vremurilor, putem înţelege când urmează să 
revină Cristos pe pământ.  

Sfinţii din trecut au fost oameni care merită tot respectul şi toată dragostea. 
Aceştia au respectat ierarhiile şi dogmele Bisericilor instituţionale de care aparţineau, 
dar în acelaşi timp, s-au îndepărtat de o înţelegere literară şi de excesul de regulamente 
şi birocraţie, trăind o viaţă spirituală intensă, în legătură directă cu Dumnezeu. Această 
relaţie personală cu El le-a permis acestora să realizeze progresele spirituale deosebite 
pe care le-au făcut. Aceştia trebuie urmaţi tocmai în ceea ce priveşte relaţia personală cu 
Dumnezeu, aceasta este prima lecţie pe care ei ne-o dau. Fără relaţia directă cu Isus 
Cristos nu putem face nimic şi El ne-a învăţat foarte clar acest lucru. 

“Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiţă, care este în 
Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă, care aduce roadă, o curăţeşte ca 
să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi 
l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate 
aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, 
dacă nu rămâneţi în Mine.” [(Ioan 15. 1-4); ref. 249 în Biblia Ortodoxă] 

Nu doresc să contest în nici un fel că sfinţii sunt în prezent cu Dumnezeu, în 
Ceruri. Aşa cum am arătat Dumnezeu este deasupra timpului şi din acest motiv, El 
există şi în viitor, nu doar în trecut şi în prezent. Pentru cei mântuiţi, care au un viitor 
veşnic cu Dumnezeu în Ceruri, acest viitor există deja, din perspectiva lui Dumnezeu. 
Prin urmare, nu doar sfinţii care sunt canonizaţi de Bisericile instituţionale, sunt deja cu 
Dumnezeu în Ceruri, dar în acelaşi timp, pe lângă ei, sunt deja în Ceruri toţi membrii 
Bisericii Spirituale Unice. De ce să ne rugăm altor sfinţi, de vreme ce noi, cei care 
suntem cu Cristos în Ceruri, din perspectiva lui Dumnezeu desigur, avem toţi acelaşi 
statut. De ce să mă rog, de exemplu, unui sfânt oarecare să mă ajute, dacă eu însumi 
sunt în Ceruri, la fel ca acel sfânt şi mă pot ajuta singur de acolo? Credinţa în sfinţi şi în 
sfinţenie nu este rea, dar trebuie bine înţeleasă şi trebuie respins monopolul pe care îl au 
anumite Biserici corporatiste, în acest domeniu. În orice caz nu sfinţii ne mântuie şi ei 
nici nu pot pune o vorbă bună pentru noi, pentru că toată judecată îi aparţine Fiului. (...)  

Sfinţii au avut calitatea că au înţeles corect acest adevăr prezentat în textul de mai 
sus. Aceasta este cerinţa relaţiei personale cu Isus Cristos. Aceşti oameni ai lui 
Dumnezeu s-au remarcat în toate confesiunile, iar unii au devenit mari reformatori. Din 
păcate, reformele începute de ei au intrat în rutina unei majorităţi lipsite de entuziasm, 
care au văzut continuarea muncii lor ca pe o tradiţie, nu ca pe o invitaţie continuă la 
reformă, adică la a reforma în mod continuu viaţa fiecărui credincios, din interior. 
Fiecare trebuie să se deschidă în a se reforma pe sine, prin schimbarea naturii sale, adică 
prin naşterea din Dumnezeu. Spiritul lui Cristos este un spirit reformator. În tot acest 
timp s-au construit şcoli, spitale, centre de refugiu pentru săraci, dar câteodată, în 
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interiorul acestora, sau produs abuzuri datorate excesului de putere al instituţiilor 
respective. Copii au fost abuzaţi de clerici, oamenii lipsiţi de apărare au fost trataţi cu 
aroganţă, bunele intenţii ini ţiale au luat, de multe ori, o turnură administrativă, încărcată 
de formalism. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Capitolul 11 

 
Reforma din interior 

 
 
 
 
 
Ce presupune reforma din interior? 
Această reformă nu este doar o reformă a instituţiilor ci este, în primul rând, o 

reformă a conştiinţelor. Această reformă nu ameninţă pe nimeni în particular dar 
ameninţă ipocrizia şi necinstea. Aceasta nu îşi propune să desfiinţeze instituţiile 
religioase pentru că, aşa cum am spus, un astfel de obiectiv nu poate fi realizat de 
oameni, dar va fi atins de Dumnezeu la momentul potrivit.  

Reforma Creştinismului trebuie începută cu conştientizarea de către fiecare 
Creştin a învăţăturii date de Domnul Isus Cristos şi anume că nimeni nu poate intra în 
împărăţia lui Dumnezeu dacă nu se naşte din apă şi din Duh. Ca să fim ai lui 
Dumnezeu, adică înfiaţi de Dumnezeu trebuie să ne naştem din El, altă cale nu există. 

„Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, 
ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 
inima; fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-
una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” [(1 Petru 1: 22-23); ref. 250 în Biblia Ortodoxă] 

Practicarea ritualurilor creştine nu este suficientă. Este necesară o schimbare 
profundă a naturii umane şi o transformare spirituală care echivalează cu a deveni o 
persoană nouă, diferită de cea asupra căreia s-a început acest proces. Prozelitismul nu 
este o soluţie. Schimbarea unei instituţii bisericeşti cu alta nu duce la nimic bun. 
Personal, consider că orice credincios trebuie să rămână deocamdată acolo unde se află 
şi în acel loc să înceapă reforma cu sine însuşi şi cu instituţiile bisericeşti de care 
aparţine. Ceea ce este de remarcat este faptul că Bisericile instituţionale Neo-protestante 
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fac mare caz de principiul că un Creştin nu trebuie să părăsească adunarea pe care o 
frecventează, dar în acelaşi timp, fac tot posibilul să îi determine pe unii credincioşi 
Ortodoxi sau Romano Catolici, etc., să iasă din adunările lor şi deci din instituţiile lor 
bisericeşti şi să intre în noile Biserici instituţionale. (Evrei 10; 25) Să nu părăsim 
adunările Neo-protestante dar pe cele Ortodoxe, Romano Catolice etc., putem să le 
părăsim, este sensul subânţeles al unor învăţături promovate de Bisericile instituţionale 
Neo-protestante. Unde este consecvenţa? A vrut Pavel să pună o interdicţie absolută sau 
a dat un sfat? Este vorba de un sfat incomplet şi care este completat de cartea 
Apocalipsa lui Ioan cap. 18; 4. Să nu părăsim adunările noastre decât atunci când 
prezenţa noastră în aceste adunări duce la prejudicii spirituale.  

 Este necesară, în primul rând, o înţelegere profundă a ceea ce înseamnă naşterea 
din nou. Totul începe cu chemarea pe care o face Dumnezeu. Consider că această 
chemare este universală. Toţi oamenii sunt chemaţi să facă parte din Împărăţia lui 
Dumnezeu şi din Biserica Sa Spirituală. În acelaşi timp Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi 
aceia care vor preţui şi vor răspunde acestei chemări. Cu toate că Dumnezeu lansează o 
chemare, valabilă pentru fiecare individ în parte, de a fi împreună cu El, nu toţi oamenii 
care se nasc pe pământ au aceeaşi reacţie, la această chemare. Puţini sunt cei care 
răspund în mod angajat acestei oferte şi ei sunt şi cei aleşi.  

Respectarea Bibliei se poate urmări în două feluri, literal şi spiritual. Urmărirea 
literală este de multe ori opusă celei spirituale în sensul că „spiritul” celei dintâi este 
unul rigid şi excesiv de exigent şi duce la intoleranţă religioasă. Litera omoară dar 
Duhul dă viaţă. Interpretarea literală, legalismul excesiv a fost exact ceea ce i-a 
determinat pe Evrei să nu îl recunoască pe Dumnezeu. Isus spunea că Evrei pun mare 
accent pe detaliile respectării legii dar lasă nefăcute părţile esenţiale, care se desprind 
din sensul acesteia, adică dreptatea, mila şi credincioşia. Nimeni nu este mântuit prin 
faptele legii, nu înseamnă că oamenii pot săvârşi ilegalităţi căci dacă ar face-o nu ar fi 
pe placul lui Isus.  

 „Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre 
ea mărturisesc Legea şi prorocii – şi anume, neprihanirea dată de Dumnezeu, care vine 
prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o 
deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” [(Romani 3: 21-
23); ref. 251 în Biblia Ortodoxă] 

„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să 
împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece 
o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa 
că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni 
aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa 
pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă 
neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun 
chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.”  [(Matei 5: 17-20); ref. 252 în Biblia Ortodoxă] 

„Nu ori şicine-Mi zice: <<Doamne, Doamne! >> va intra în Împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 
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‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în numele 
Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: 
<<Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 
fărădelege>>.” [(Matei 7: 21-23); ref. 253 în Biblia Ortodoxă] 

Primul citat aparţine apostolului Pavel şi următoarele două sunt cuvintele lui Isus 
Cristos. În aparenţă ele sunt contradictorii şi pentru a le pune împreună acestea trebuiesc 
analizate sub aspectul contextului în care au fost exprimate. Isus ne vorbeşte despre o 
neprihănire care este imposibilă fără Lege şi Pavel ne vorbeşte despre o neprihănire care 
nu se poate dobândi respectând Legea. Isus Cristos vorbea despre Legea Morală a V.T. 
şi Pavel vorbea despre Legea sacrificială. Evident că Legea Morală trebuie respectată şi 
niciodată Pavel nu a susţinut contrariul numai că îndeplinirea ei este imposibilă fără 
naşterea din nou. Legea este duhovnicească şi oamenii fireşti sau lumeşti nu o pot 
respecta. (Romani 7: 14) 

„C ăci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – 
Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe 
însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie 
împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului.”  [(Romani 8: 3-4); ref. 254 în Biblia Ortodoxă] 

Isus Cristos, atunci când vorbea despre necesitatea naşterii din nou, se referea la 
exact acelaşi lucru la care s-a referit mai târziu şi apostolul Pavel. Principiile 
Creştinismului nu pot fi respectate decât de oameni renăscuţi spiritual, adică care se 
conduc după îndemnurile Duhului. 

„Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu 
trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, 
legea Duhului de viaţă în Cristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.”  
[(Romani 8: 1-2); ref. 255 în Biblia Ortodoxă] 

După părerea mea cea mai bună sinteză a acestor pasaje este dată de următorul 
text: 

„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea. De fapt: <<Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o 
mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în 
porunca aceasta: <<Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. >> Dragostea nu 
face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” [(Romani 13: 8-10); ref. 256 
în Biblia Ortodoxă] 

Reforma din interior este o înţelegere şi practicare spirituală a Bibliei şi nu una 
literală. Prin literalitatea ei Biblia poate ucide. Unii dintre cei care s-au declarat 
reprezentanţii ei şi care au interpretat-o foarte literal au făcut lucrul acesta, la propriu, 
adică au ucis câteodată alţi oameni, în numele ei. Interpretarea spirituală înseamnă 
trăirea învăţăturilor Bibliei sub conducerea Duhului Sfânt, în deplină libertate şi unitate 
cu ceilalţi credincioşi. Adevărata întoarcere la puritatea învăţăturilor nu înseamnă 
reîntoarcerea la un fundamentalism literal rigid ci înţelegerea şi acceptarea spiritului 
Creştinismului care este dragostea spirituală şi deplina egalitate între credincioşi. 
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Libertatea înseamnă ca fiecare să se conducă după propria conştiinţă şi nu după reguli 
rigide impuse de unii care, printr-un literalism excesiv, vor să îşi arate o evlavie proprie, 
alta decât cea recomandată de N.T. Creştinii au tot dreptul de a trăi pe picioarele lor, 
bine fundamentaţi în învăţăturile lui Isus Cristos şi într-un permanent contact personal 
cu El, prin Duhul Sfânt. Adevărata reformă presupune ca fiecare credincios să înţeleagă 
precis mecanismul Creştinismului care este bazat pe jertfa lui Isus Cristos şi pe 
renaşterea spirituală pe care acesta o oferă celor care cred în El. În felul acesta Creştinii 
înţeleg că nu depind în nici un fel de instituţiile bisericeşti sau de funcţionarii lor şi că 
depind exclusiv de Dumnezeu. 

Ne aflăm în faţa unei situaţii ciudate. Instituţiile bisericeşti se reprezintă pe ele 
însele ca şi cum ar fi o destinaţie în sine, iar apartenenţa la aceste instituţii este văzută 
ca o necesitate pentru realizarea credinţei. Mai mult decât atât, din ce în ce mai mult 
atenţia credincioşilor este atrasă şi manipulată către realităţile prezente, aşa cum sunt 
prezentate de instituţiile religioase creştine şi nu către realizarea Împărăţiei Cerurilor, 
aşa cum este aşteptată de credincioşi. Cu alte cuvinte, viaţa pe pământ este o etapă de 
trecere către Împărăţia Cerurilor şi aceasta din urmă se va îndeplini în totalitate doar în 
viitor. În istoria actualizată, valorile viitoare sunt prezente, doar în mod individual, în 
interiorul fiinţelor celor renăscuţi spiritual, dar celor credincioşi li se oferă o lume 
viitoare în care aceste manifestări spirituale să devină o realitate atotcuprinzătoare 
interioară şi exterioară. 

Reforma din interior şi viitorul 
Ceea ce astăzi avem în minţile noastre, mă refer la Împărăţia lui Dumnezeu, mâine 

vom avea în realitatea înconjurătoare. Deocamdată există un conflict între lumea 
interioară şi cea exterioară, ceea în care se desfăşoară viaţa credincioşilor renăscuţi 
spiritual, dar acesta va dispărea la un moment dat. Prin urmare instituţiile bisericeşti nu 
pot decât să pregătească credincioşii pentru viziunea acestui viitor, ele neputând să fie 
decât o imagine distorsionată şi neînsufleţită a acestuia. Dar pregătirea pentru Împărăţia 
Cerurilor este pregătirea pentru Biserica celor născuţi din Dumnezeu care este oglinda 
acesteia pe pământ. Isus Cristos este prezent pe pământ printr-o realitate spirituală, 
adică prin fiecare persoană care compune adevărata Biserică a lui Dumnezeu, deoarece 
în aceasta sunt cuprinse valorile Împărăţiei Cerurilor şi aceasta este condusă direct de 
Dumnezeu. Fiecare Creştin născut din nou îl exprimă, pe Isus Cristos, dar înlocuitorul 
Său pe pământ nu este decât Duhul Sfânt. Nici o fiinţă umană nu este înlocuitorul lui 
Isus Cristos pe pământ. Nici papii sau patriarhii, nici preoţii sau pastorii nu îl pot înlocui 
pe Isus Cristos în vieţile celor credincioşi. Duhul Sfânt este trimis pe pământ să 
îndeplinească această funcţie. 

„Acum Mă duc la Cel ce M-a trimes; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: <<Unde 
te duci?>> Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 
Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, 
Mângâietorul nu va venii la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, 
va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte 
păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl 
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şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este 
judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va 
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă 
va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, 
este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” [(Ioan 
16: 5-15); ref. 257 în Biblia Ortodoxă] 

Ne este descoperită încă o dată relaţia deosebită între Tatăl şi Fiul, care nu este 
nici pe departe una ierarhică, aşa cum, în mod impropriu, după părerea mea, a plasat-o 
apostolul Pavel, atunci când spune că Tatăl este Capul lui Cristos. Înţeleg că 
insuficienţa limbajului şi stilul metaforic folosit explică imperfecţiunile acestei 
exprimări, cu toate acestea preluarea unor texte în mod literal, a fost şi este catastrofală, 
în ceea ce priveşte înţelegerea corectă a Creştinismului. Apostolul Pavel a folosit o 
metaforă, care ca orice metaforă, reprezintă o modalitate de comparaţie imperfectă. 
Tatăl şi Fiul sunt una şi nu se află nicidecum într-un raport ierarhic şi aceeaşi unitate 
există şi între Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt şi adevărata Biserică a lui Dumnezeu. (Ioan 17: 
21) Ierarhiile sunt pentru lumea în care trăim şi în nici un caz pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu şi pentru Biserica Lui adevărată. A folosii o metaforă, care are ca sursă 
trupul nostru material şi viaţa în lumea pământească, pentru a descrie realităţile 
spirituale nu este o idee foarte bună, atunci când există riscul ca o mulţime de 
credincioşi ne spirituali să interpreteze această metaforă în mod literal. În înţelegerea 
empirică a Bibliei, pur şi simplu nu se face deosebirea între sensul literal al diverselor 
relatări scripturale şi sensul lor metaforic. De ce nu se face această deosebire? Din lipsă 
de spiritualitate şi înţelegere corectă. Lucrurile lui Dumnezeu trebuiesc înţelese în mod 
duhovnicesc, nu pământesc, cu toate că imaginile folosite sunt pământeşti. (1 Corinteni 
2 13-14) În cazul metaforei, în care apostolul Pavel ilustreză relaţia dintre Dumnezeu şi 
Fiul, Dumnezeu şi Biserică, şi soţ şi soţie, prin intermediul imaginii corpului omenesc, 
fizic, vorbirea întrebuinţată de Pavel este una învăţată de la înţelepciunea omenească şi 
în sine, dacă este luată literal, deformează grav sensurile învăţăturii creştine. Într-un 
singur text Isus spune că “Tatăl este mai mare decât Mine” (Ioan 14; 28) Ce înseamnă 
acest lucru? Trebuie văzut cu atenţie contextul în care Isus a spus aceste cuvinte. Când a 
spus aceste cuvinte, El se afla cu ucenicii Săi şi era chiar înainte ca soldaţii şi preoţii să 
vină şi să îl ia ca să îl răstignească.  Isus pur şi simplu vorbea după poziţia în care se 
afla în acele momente. Isus dorea să le arate ucenicilor că statul Său, atunci când va 
merge la Tătăl vor fi mult mai glorioase, decât împrejurările din acel moment, când 
trebuia să fie chinuit şi răstignit pentru păcatele întregii omeniri. De aceea, pentru ca să 
le protejeze credinţa, El le-a îndreptat atenţia către Dumnezeu Tatăl, care în comparaţie 
cu Fiul, era într-o poziţie plină de slavă şi glorie. Păcatele întregii omeniri urmau să fie 
puse asupra Mielului fără cusur şi fără prihană, dar în final, după ce tot acest proces de 
răscumpărare avea să fie împlinit, Fiul avea să se întoarcă înapoi la Tatăl, acolo unde a 
fost şi mai înainte, în aceeaşi poziţie glorioasă pe care a avut-o mai înainte să vină pe 
pămănt. Deci contextul acestor versete, ne arată că Isus se referea la poziţia şi 
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împrejurările Tatălui în comparaţie cu poziţia şi împrejurările Sale prezente. Cu toate 
acestea Fiul şi Tatăl una sunt. Eu şi Tatăl una suntem. (Ioan 10; 30) A fi una înseamnă a 
fi egal, egal în putere şi în toate celelalte atribuţiuni. Cristos nu este mai mic şi nu este 
mai slab, ci una cu Tatăl, un singur Dumnezeu. În epistola către Evrei cap.2 vers. 9 
Pavel ne spune că “...pe Acela, care a fost făcut <<pentru puţină vreme mai pe jos decât 
îngerii,>> adică pe Isus, Îl vedem <<încununat>> cu slavă şi cu cinste, din pricina 
morţii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea 
pentru toţi.” Pot fi de acord cu Pavel că atunci când se afla în astfel de momente, într-un 
fel, Tatăl era Capul lui Isus, numai în sensul că latura S-a umană era condusă de cea 
divină, dar chiar şi în această accepţiune, exprimarea mi se pare ne fericită, deoarece 
relaţia nu era aceea dintre cap şi corp, ci era vorba de o îngemănare, de o unitate 
perfectă. Dacă Pavel ar fi înţeles afirmaţia pe care o făcea, în acest sens exprimarea 
trebuia, în orice caz, făcut-ă la trecut, adică “Tatăl a fost Capul lui Isus.” Afirmaţia că, 
Tatăl este Capul lui Isus Cristos, în momentul de faţă, după ce El S-a înălţat la Ceruri, 
este total inexactă şi contravine învăţăturii şi unor afirmaţii clare făcute de Isus, de 
exemplu în cap 10. Dacă Pavel a crezut cu adevărat că există o relaţie ierarhică între 
Tatăl şi Fiul, a înţeles greşit Treimea dumnezeiască şi i-a contestat ceva din atributele 
divine ale lui Isus, dar eu consider că este vorba doar despre o exprimare metaforică, ne 
fericită, o alăturare simplistă, ne diferenţiată între corpul omenesc şi Împărăţia lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea afirmaţia că “Dumnezeu este capul lui Cristos,” exprimare 
folosită la prezent, este greşită şi această exprimare este atribuită apostolului Pavel. (1 
Corinteni 11; 3) Exprimarea este total eronată întrucât contravine afirmaţiilor şi 
învăţăturilor lui Isus Cristos, fondatorul Creştinismului. Tatăl şi Fiul sunt ipostaze ale 
aceluiaşi Dumnezeu, religia creştină este monoteistă, ea nu are trei Dumnezei, plasaţi 
într-o ordine ierarhică, adică unul mai mare şi altul mai mic, unul Cap şi ceilalţi corp. 
Unele scrieri ale apostolului Pavel, dacă nu sunt înţelese foarte bine, în contextul în care 
au fost scrise, sunt interpretate eronat şi ele reprezintă fundaţia ideologică pentru 
instituţionalismul bisericesc. Autoritatea instituită de Pavel nu este autoritatea 
propovăduită de Isus, apostolul a institutuit ierarhia pe când Isus a propovăduit unitatea, 
prin dragostea spirituală. Sunt două lucruri diferite. Dragostea este o stare, posibil a fi 
realizată numai între egali, mai mult, cel care iubeşte îl pune pe cel iubit deasupra 
propriei sale persoane. Aceasta este învăţătura curată a lui Isus, care nu are nimic a face 
cu instituţionalismul religios creştin şi ierarhiile promovate de acesta.  

 Prin urmare nimic din ceea ce este aici pe pământ nu va mai fi la fel şi în ceruri. 
Corpurile credincioşilor vor fi schimbate, ierarhiile înlăturate, autorităţile bisericeşti nu 
vor mai avea nici un rost şi toţi cei care vor fi acolo, vor fi una. Cei care vor fi acolo 
sunt deja una, aici pe pămănt, una în spirit şi în modul acesta rugăciunea lui Isus, de la 
cap. 17, din evanghelia după Ioan, s-a împlinit întru totul, la fel ca şi toate celelalte 
rugăciuni ale Sale. Instituţiile bisericeşti, pentru a îndeplini un rol pozitiv, ar trebui să 
îndrepte atenţia credincioşilor către acele realităţi spirituale, asupra Împărăţiei lui 
Dumnezeu, pentru că scopul credinţei creştine nu este apartenenţa la o organizaţie 
religioasă ci apartenenţa la Împărăţia Cerurilor, care urmează să devină o realitate 
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deplină în viitor. Imaginea pe care instituţiile bisericeşti o creează despre Dumnezeu şi 
despre valorile spirituale este una deformată deoarece în ea nu se regăseşte aproape 
nimic din cea ce se va întâmpla în Ceruri, în viitor. În lumea eternă, în care cei mântuiţi 
vor locui împreună cu Dumnezeu, nu vor mai exista papi, mitropoliţi, episcopi, 
funcţionari bisericeşti, autoritatea unui om asupra altuia om, etc. Nu vor mai exista 
organizaţii religioase, diviziuni între Creştini, luptă pentru ocuparea de funcţii, grupuri 
de interese, confuzii privitoare la doctrine, inegalitate între femei şi bărbaţi, etc. 

Reforma din interior presupune ca toate instituţiile bisericeşti să fie determinate să 
recunoască că ele nu sunt adevărata Biserică a lui Dumnezeu ci pot fi doar o pregătire 
pentru aceasta, un vehicul a cărui necesitate poate fi discutată şi a cărui uzură este 
vizibilă. Acest desiderat poate fi atins în momentul în care tot mai mulţi credincioşi, 
membrii ai Bisericilor instituţionale dar în acelaşi timp şi membrii ai Bisericii celor 
născuţi din Dumnezeu vor prezenta această axiomă a credinţei creştine, întregii lumi. 
Instituţiile bisericeşti se prezintă ca o interfaţă între realităţile spirituale şi lumea 
înconjurătoare dar ele trebuie să admită şi să explice că ceea ce se vede nu este decât o 
imagine imperfectă a ceea ce se află în profunzime. Aşteptările pentru regenerarea 
Creştinismului vin de la cei care ei înşişi sunt regeneraţi spiritual, prin naşterea din 
Dumnezeu. În cazul spiritualităţii forma nu trebuie confundată cu conţinutul. Reforma 
porneşte din interior deoarece fiecare trebuie să se reformeze pe sine. Este o reformă 
individuală care nu îşi propune să răstoarne instituţiile bisericeşti ci porneşte cu o 
interogaţie personală. Fiecare trebuie să se întrebe pe sine dacă el sau ea sunt făpturi 
noi, dacă sunt născuţi din nou şi dacă, în virtutea acestui fapt, îşi conduc viaţa după 
îndemnurile Duhului Sfânt sau după cele ale firii pământeşti. Nimeni nu poate vedea 
Împărăţia Cerurilor dacă nu poate răspunde pozitiv la aceste întrebări. Orice asigurare 
dată credincioşilor de către instituţiile bisericeşti, care face abstracţie de aceste cerinţe, 
este falsă şi trebuie combătută. Dumnezeu are milă de toată lumea dar învăţătura lui 
Isus Cristos este clară.  

În momentul istoric prezent, unele instituţiile religioase creştine sunt obligate să 
facă compromisuri pentru a-şi păstra participanţii şi cu cât aceştia scad numeric acestea 
sunt obligate să coboare tot mai jos standardul spiritual. Chiar dacă instituţiile 
bisericeşti ar rămâne fără nici un membru Biserica Spirituală Unică tot nu ar dispare 
deoarece Dumnezeu are oamenii lui cu care comunică personal. Chiar dacă 
Creştinismul „de masă” nu ar mai fi la modă, Dumnezeu va aduce la îndeplinire planul 
său. Numai că, instituţiile bisericeşti se simt ameninţate, în însăşi existenţa şi raţiunea 
lor de a fi şi de acea încearcă să îi ţină pe credincioşi aproape de ele prin promisiuni 
false. „Dumnezeu este bun şi iartă până la urmă pe toată lumea,” este fără îndoială o 
promisiune falsă. „Dumnezeu este bun şi doreşte să ierte pe toată lumea,” este 
aserţiunea corectă, dar în Împărăţia Lui nu intră decât aceia care sunt născuţi din nou. 

Va venii o vreme când, de dragul supravieţuirii lor, instituţiile bisericeşti vor 
merge foarte departe cu apostazia morală şi se vor pune cu totul la dispoziţia puterii 
politice, până acolo încât Dumnezeu va fi prezentat ca fiind un om şi anume omul care 
va conduce aceste instituţii bisericeşti reunite. Acesta este Anticristul, adică acela care 
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va lua locul lui Dumnezeu pe pământ şi va încerca să demonstreze că toată Religia 
Creştină nu este decât o teorie cu privire la om, care este prin sine însuşi, Dumnezeu. 
Omul este dumnezeu, atunci când devine fiul sau fica Lui,  dar nu fără El.  

Un guru modern va conduce lumea dar se va deosebi de adevăratul Dumnezeu 
prin acea că nu va fi pregătit să îşi dea viaţa pentru aproapele său. Unde nu există 
dragoste spirituală nu există Dumnezeu şi unde se vorbeşte despre El dar nu se practică 
lepădarea de egoism, suntem în mijlocul unei situaţii în care trebuie să devenim 
prudenţi. Numele lui Dumnezeu poate fi folosit de oameni, cu sinceritate sau nu. Este 
adevărat că evanghelia este propovăduită în ambele cazuri dar atmosfera nu este în 
ambele situaţii una spirituală. “Taina fărădelegii” o reprezintă o religie fără dragostea 
lui Cristos.  

O nouă atitudine faţă de ştiin ţele moderne 
Fără îndoială că există o dimensiune spirituală a fiecărui om şi nu doar a 

Creştinilor şi aşa se şi explică existenţa unei multitudini aşa de mari de religii. 
Creştinismul nu este singura abordare spirituală a realităţii şi trebuie să ne întrebăm ce 
este atât de valoros sau special cu privire la el, care să îl facă atât de deosebit. 
Răspunsul, sau în orice caz unul dintre ele şi poate cel mai important, se leagă de 
revelaţie. Creştinismul are ca fundament revelaţia lui Dumnezeu, în omul Isus Cristos. 
Nu este vorba despre o religie prin care oamenii pot ajunge la Dumnezeu ci de una prin 
care El a ajuns la noi.  

Deificarea omului se poate face numai prin contactul cu Dumnezeu adică cu aceea 
realitate inteligentă care se ascunde în spatele Bingbang-ului iniţial prin care s-a creat 
universul acum aproximativ 13.7 miliarde de ani şi care se revelează prin Isus Cristos şi 
direct celor pe care îi alege El. Omul a ajuns până la Bingbang şi nu se va oprii acolo. 
Cercetările continuă şi vor continua atâta vreme cât vor exista oameni şi rezultatele lor 
vor fi spectaculoase şi impresionante. Chiar dacă vor descoperi secretele vieţii veşnice 
oamenii nu vor rezolva, doar prin acest rezultat, problemele morale care îi confruntă. Va 
exista în continuare lupta, confruntarea de interese şi loviturile ne elegante care vor 
relativiza bunăstarea umană. Fericirea nu poate fi garantată doar de controlul asupra 
realităţii.  

Există probabil şi alte civilizaţii, în universul nostru sau în altele posibile, care 
stau deocamdată liniştite, în cea ce ne priveşte, pentru că nu reprezentăm un pericol 
pentru ei, dar această stare de lucruri se poate schimba. Dumnezeu nu este o entitate, 
este o infinitate şi saltul de la finit la infinit nu îl putem face decât prin El. Dumnezeu 
nu este o totalitate, pentru că această noţiunea presupune limitare, de vreme ce este o 
sumă a părţilor, El este o realitate legată de infinitatea existenţei, a cărei multi-
dimensionalitate nici măcar nu o bănuim. 

Dumnezeu nu este, nici pe departe reprezentat, ontologic vorbind, de limbajul 
alegoric al V.T. Dumnezeu Tatăl nu este un supraom şi nu este ceva asemănător cu 
omul, pentru că dacă ar fi aşa ar fi până la urmă finit şi nu infinit. Isus Cristos 
preexistent este imaginea lui Dumnezeu, întipărirea slavei Lui şi are dintotdeauna o 
formă definită. El este finit ca formă, dar una cu Dumnezeu în conţinut şi toate lucrurile 
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care au o formă sunt sub controlul Lui. Cu alte cuvinte rămânând o realitate infinită 
Dumnezeu poate îmbrăca, în acelaşi timp, o formă finită, dar tot cea ce are o formă 
finită, inclusiv Isus Cristos, se raportează la Dumnezeul infinit. Tatăl nostru care este în 
ceruri are o existenţă pe care ştiinţa încă, nici măcar nu are toate instrumentele 
conceptuale, pentru a se putea apropia de El. Avem a face cu un Dumnezeu aşa de 
extraordinar şi măreţ încât depăşeşte orice imaginaţie. Lucruri care la inima omului nu 
s-au urcat şi mintea omului nu le-a gândit, aşa sunt lucrurile care îl privesc pe 
Dumnezeu şi aceasta la propriu nu la figurat.  

În acelaşi timp, în vremurile din urmă, cunoştinţa va creşte şi ne putem aştepta la 
explicaţii mai serioase privitor la existenţa lui Dumnezeu. Ştiinţa nu l-a respins pe 
Dumnezeu ci doar a demitizat explicaţiile despre originea universului sau a 
multiversului. Ştiinţele despre natură nu au încercat să dovedească că nu există 
Dumnezeu pentru că o astfel de demonstraţie nu se poate face. Acestea, ca şi obiect de 
studiu, nici nu au respins, în principiu, posibilitatea existenţei lui Dumnezeu, dar 
adevărul este că nimeni nu poate înţelege bine infinitul. O realitate care nu are nici un 
început şi nici un sfârşit pune la încercare mintea oricărui om. De fapt dacă realitatea 
cosmică a apărut la un moment dat aceasta înseamnă că înaintea ei a existat ceva, din 
care aceasta a apărut şi acel ceva a apărut din altceva şi tot aşa la nesfârşit. Prin urmare 
există un ciclu nesfârşit al cauzelor dar nu un început absolut. Realitatea pur şi simplu 
există.  

Existenţa este un miracol care nu are nici o explicaţie pentru noi şi aceasta 
înseamnă că această minune a existenţei, care se află şi în noi, este absolută şi infinit ă. 
Ce ne împiedică să credem că Dumnezeu a avut perfectă dreptate când a spus “Eu sunt 
cel ce Sunt?” Dumnezeu pur şi simplu Este, în ce mod şi prin ce fel de mijloace nu 
avem nici cea mai vagă idee, nici pe calea religiei şi nici pe calea ştiinţelor naturii. 
Orice om de ştiinţă care pretinde că poate explica inexplicabilul, adică existenţa, din 
totdeauna, a realităţii cosmologice, fără origine şi fără un sfârşit imaginabil şi absolut 
este binevenit să se exprime, dar după câte sunt informat încă nu a încercat nimeni.  

Ce a fost înainte de Big Bang? Există ipoteze, cum ar fi teoria M, adică teoria 
membranelor, derivată oarecum din teoria stringurilor, susţinută de Leonard Susskind. 
Acesta a reuşit să demonstreze că Stephan Hawking nu a avut dreptate când a susţinut 
că o dată ce un obiect cade într-o gaură neagră se pierde şi informaţia despre acesta. Cu 
toate acestea nici Neil Turok şi nici Paul Steinhardt, iniţiatorii teoriei M, nu au nici cea 
mai generală idee, expusă în vreun fel, în care să explice de unde a apărut totul. Puţini s-
au hazardat să afirme că totul a apărut din nimic, dar nici aceştia nu pot spune de unde a 
apărut “nimicul.”  

În orice caz o lege indiscutabilă a realităţii este aceea că din nimic nu apare nimic, 
după cum s-a exprimat Shakespeare. Nimicul din care presupun unii că a apărut ceva, în 
optica lor, nu este chiar nimic ci este un câmp ne populat, de fapt un spaţiu, care în sine 
este o existenţă. Dumnezeu, pentru a putea fi înţeles, trebuie privit în contextul ştiinţelor 
moderne, care sunt privite cu suspiciune de către instituţiile bisericeşti deoarece ele se 
luptă să îşi menţină fidelii legaţi de doctrine fixe pe care acestea le-au formulat. Orice 
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libertate în cunoaştere este duşmană spiritului Bisericilor instituţionale deoarece acestea 
doresc să păstreze monopolul asupra “cunoaşterii lui Dumnezeu.” Trebuie spus că ele 
nu au nici un fel de cunoştinţă în plus faţă de toată lumea, cu privire la existenţa lui 
Dumnezeu, dar preferă să dea această impresie pentru a îşi păstra privilegiile. Credinţa 
în Dumnezeu este o stare individuală, iar ştiinţa despre El este o realitate la care este 
firesc să contribuie împreună teologia, ştiinţele moderne, literatura şi de fapt toată 
cultura umană. 

Doctrinele Bisericilor instituţionale sunt o încercare de explicare a unor realităţi 
deosebit de complexe, ele nu sunt chiar explicaţia ci o tentativă de a explica, nu sunt 
decât opinii şi nu adevăruri indiscutabile. Dogmele şi tezele despre Dumnezeu sunt 
imperfecte şi sărace în raport cu realitatea şi nu au de ce să constituie baza pentru o 
autoritate indiscutabilă. Dumnezeu nu reprezintă “monopolul” vreunei instituţii 
bisericeşti, terenul privilegiat, înconjurat de sârmă ghimpată, unde există un semn pe 
care scrie, “proprietate particulară.” Existenţa şi intenţiile Lui sunt o problemă pentru 
orice conştiinţă umană şi la rezolvarea ei Bisericile corporatiste încurcă cel puţin în 
aceeaşi măsură în care ajută. De ce resping cu vehemenţă noile cuceriri al ştiinţei? De 
ce manipulează oamenii în a considera că există o opoziţie între credinţă şi ştiinţă? Dacă 
Biblia scrie, pe două pagini, toată istoria cosmosului, cum de mai îndrăzneşte cineva să 
caute să înţeleagă complexitatea unei realităţi pe care nici măcar cele câteva bilioane de 
pagine scris despre realitatea înconjurătoare nu o poate cuprinde? Simplu, mereu şi 
mereu aceeaşi logică este în funcţiune. Exercitarea autorităţii spirituale se face prin 
dogmatizare, rigidizare şi fanatizare.  

Instituţiile ştiu foarte bine cum să îşi păstreze dominaţia asupra conştiinţelor, 
ameninţând cu excluderea şi cu izolarea pe cei care încearcă să răspundă în mod serios 
la întrebări pertinente. Planul nu le reuşeşte, până la urmă, deoarece oamenii de ştiinţă 
nu se intimidează ci îşi continuă liniştiţi munca lor eficientă. Cercetând universul unii 
au revelaţia existenţei lui Dumnezeu căci numai adevărul ne poate face liberi. Miturile 
au avut în trecut funcţiile lor dar ele nu înlocuiesc adevărul ştiinţific exprimat în termeni 
coerenţi şi încercarea de a impune un mit, ca realitate literală, echivalează cu o 
minciună. O astfel de minciună, indiferent ce scopuri înalte încearcă să acopere, rămâne 
totuşi un neadevăr şi personal cred că nimic fals nu poate fi de folos cauzei lui 
Dumnezeu. Numai adevărul, inclusiv cel ştiinţific poate să ne pună în faţa unei alegeri 
corecte. De fapt alegerea pentru Cristos am făcut-o, înainte de întemeierea lumii şi 
nimic nu ne poate despărţii de dragostea Lui, cu atât mai puţin cunoaşterea cosmosului 
sau a legilor fizicii cuantice.  

Despre perspectivele Bisericilor instituţionale 
Reforma din interior presupune nu dispariţia ci transformarea tuturor instituţiilor 

bisericeşti în centre de pregătire, de asistenţă şi consiliere pentru Biserica Spirituală 
Unică. Aceste centre sunt tot nişte instituţii, atâta vreme cât ele au un conţinut mixt, 
format din Creştini născuţi din Dumnezeu şi Creştini ne renăscuţi spiritual sau 
„lumeşti,” sau chiar atei. Ele însă, spre deosebire de instituţiile bisericeşti actuale, nu 
trebuie să se prezinte ca fiind Biserica lui Dumnezeu ci trebuie să pregătească oamenii 
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pentru a face parte din adevărata Biserică a lui Dumnezeu, adică din Biserica celor 
înscrişi în Ceruri. Ele au tot dreptul să administreze actele de cult cum ar fi Botezul în 
apă sau Cina, Confirmarea sau Căsătoriile, etc. Desigur că nu vor fi ateii cei care să 
îndeplinească aceste ritualuri. Lucrătorii acestor centre trebuie să explice credincioşilor 
că naşterea din nou este un proces pe care îl administrează numai Dumnezeu prin 
acţiunea Duhului Sfânt asupra conştiinţei umane. Pentru aceasta credincioşii trebuiesc 
să fie pregătiţi. Ei trebuiesc să coopereze cu Dumnezeu şi să înţeleagă principiile 
spirituale. Dumnezeu este o Persoană, cea ce înseamnă că El are personalitate, a nu se 
confunda cu cea umană. Infinitul are personalitate, este personificat în Isus Cristos. Este 
dificil de conceput ca ceva ce nu are început şi sfârşit să aibă totuşi trăsăturile 
unificatoare ale personalităţii care includ fără îndoială idea de sistem. În acelaşi timp 
părerea mea este că aceste lucruri se armonizează, însă acest cadru nu îmi permite să 
dezvolt acest subiect. 

În orice caz idea centrală a Creştinismului este legătura de la Persoană la persoană 
între Dumnezeu şi om. Centrele de pregătire, asistenţă şi consiliere pentru Biserica celor 
născuţi din Dumnezeu trebuiesc să instruiască şi să consilieze credincioşii în legătură cu 
necesitatea acestei relaţii personale. Credincioşii renăscuţi spiritual trebuie să 
împărtăşească experienţa şi puterea care se manifestă prin ei cu ceilalţi credincioşi, care 
doresc acest lucru. Ei trebuie să acţioneze ca adevărate canale prin care se revarsă 
asupra lumii învăţăturile lui Dumnezeu. Credincioşii născuţi din Dumnezeu nu pot 
exercita nici un fel de autoritate impusă, în probleme legate de spiritualitate. Relaţiile 
prevalente între credincioşi vor fi cele bazate pe dragostea spirituală şi respectul 
reciproc. 

 Va exista desigur o organizare administrativă, strict necesară şi cât se poate de 
limitată, a acestor centre, dar latura spirituală va fi complet independentă de cea 
adminstrativă. De exemplu, directorul unui centru de acest tip nu va avea în nici un fel 
autoritate în probleme spirituale, ci doar administrative. Această separaraţie între 
organizatoricul uman, între instituţie şi latura spirituală, este esenţa oricărei activităţii în 
care poate fi implicată adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Creştinii născuţi din 
Dumnezeu sunt sarea pământului şi prin ei, El se exprimă în mijlocul oamenilor. 
Consecinţele acestei Reforme vor fi uriaşe. În primul rând oamenii vor înţelege că toate 
neajunsurile pe care le observă în instituţiile bisericeşti nu pot fi puse pe seama 
adevăratei Biserici a lui Dumnezeu.  

Mulţi dintre funcţionarii bisericeşti, aceia care nu respectă învăţăturile pe care le 
propovăduiesc altora, îndeplinesc o muncă plătită şi nu acţionează din îndemnurile lui 
Dumnezeu. Este firesc ca oamenii lumeşti să se comporte conform naturii lor ne 
renăscute spiritual. Aceştia nu fac parte din adevărata Biserică a lui Dumnezeu. Dacă şi 
când vor face parte din aceasta vor privii misiunea lor cu toată responsabilitatea şi vor 
manifesta puterea lui Dumnezeu pentru oameni. 

Cele două moduri opuse de înţelegere a Creştinismului 
Există două moduri principale dar diametral opuse în înţelegerea Creştinismului. 

Primul este o cale pe care merge marea masă, cel de-al doilea este calea pe care a mers 
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Cristos, este Calea vieţii veşnice. În primul, mod, Dumnezeu este reprezentat ca un 
stăpân absolut, care îşi iubeşte supuşii, dar care aşteaptă de la ei o supunere totală. 
Aceştia nu au dreptul să discute deciziile stăpânului, nu au dreptul să pună întrebări 
incomode şi trebuiesc să execute şi să se supună necondiţionat. Dumnezeu este văzut ca 
un rege, drept dar exigent şi care iartă pe cine voieşte şi condamnă deasemenea oamenii 
conform voinţei Sale. Dumnezeu nu se supune nici unei legi ci doar voinţei Sale, El este 
suveran şi face tot cea ce doreşte. Nimeni nu poate să îi ceară socoteală de nimic şi 
oricum chiar dacă ar încerca să facă acest lucru, ar sfârşii prost, deoarece Dumnezeu 
este cea mai puternică forţă din univers. În orice caz cine ar fi atât de nesăbuit ca să 
încerce să îl deranjeze pe Dumnezeu cu părerile proprii? Dumnezeu este conceput ca un 
monarh luminat, având puteri absolute pe care nu le împarte cu nimeni altcineva, decât 
cu Fiul Său.  

În cea de-a doua opţiune, Dumnezeu nu este un stăpân ci o lumină care conduce 
poporul Său pe o cale a păcii şi fericiri. Este Calea în sine, este un alt stil sau mod de 
viaţă, pe care cei interesaţi îl aleg de bună voie, este  o concepţie diferită, un alt mod de 
a înţelege sensul existenţei şi relaţiile dintre oameni. Dumnezeu este însăşi sensul 
oricărei existenţe, deoarece numai în El îşi găsesc locul toţi cei care există, împreună, şi 
numai cei care sunt în accord cu principiile Lui există cu adevărat. Între noi şi 
Dumnezeu există un fond comun, aspiraţii comune, afinităţii împărtăşite. Avem în 
comun, noi şi Dumnezeu, credinţa de ne zdrunicinat în acelaşi principiu, adică în 
dragostea spirituală. Cea ce ne leagă de Dumnezeu nu este autoritatea Lui, ci o cauză 
comună, principii comune, al căror principal susţinător este chiar Dumnezeu. Prin 
credinţa creştină noi nu devenim supuşi ai unei Persoane ci aderenţii, participanţii la 
lupta dintre bine şi rău, în care ne asociem, în mod liber şi deplin conştient, de partea 
binelui. Suntem egali cu Dumnezeu, de fapt suntem una cu El, în spirit şi nu suntem 
doar un popor de supuşi model, închişi într-o colivie de aur. Ce vom alege: o gură de 
aer curat, respirată în libertate, sau o viaţă eternă în cetatea lui Dumnezeu, care are 
temeliile din pietre preţioase şi străziile de aur curat? (Apocalipsa 21: 10-23) Ei bine, nu 
va trebui să facem această alegere, pentru că Dumnezeu ne oferă amândouă aceste 
lucruri, în acelaşi timp. Cu alte cuvinte, prezenţa lui Dumnezeu nu ne răpeşte libertatea, 
chiar mai mult ne oferă libertatea supremă, aceea de a alege singuri, pentru noi, între 
viaţa veşnică şi moartea eternă. Viaţa veşnică nu poate fi trăită în orice condiţii. Nu poţi 
trăi veşnic lângă un vecin care îţi face viaţa un iad, sau cu o familie care te “torturează,” 
la un loc de muncă care nu te mulţumeşte, lângă oameni care te urăsc şi încearcă să îţi 
facă rău, etc. O astfel de viaţă veşnică ar fi un iad nu un rai. Ca să poţi trăi veşnic ai 
nevoie de pace, de bucurie şi mai ales de dragoste spirituală, pe care să o oferi şi să o 
primeşti.   

Dumnezeu a descoperit toate aceste adevăruri cu mult înaintea noastră, din 
totdeauna şi de aceea El este Calea armoniei totale şi a liniştii spirituale. El a înţeles 
primul că nu este posibilă fericirea personală, de durată, decât atunci când toţi cei în 
cauză sunt fericiţi şi că pentru aceasta relaţiile dintre fiinţele conştiente trebuie să fie 
bazate pe dragoste spirituală. Dumnezeu este atât de înţelegător, încât nu poate decât să 
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iubească oamenii, dar în acelaşi timp, luptă cu cea ce constituie cauza nefericirii, care 
este egoismul personal. El vrea să îl ridice pe om la o nouă dimensiune, o nouă treaptă 
pe scara valorică, un punct unde acesta să devină o fiinţă superioară, deasupra 
instinctelor şi pasiunilor naturale. Dumnezeu doreşte să înlocuiască iadul luptei pentru 
privilegii şi putere cu raiul sacrificiului de sine. El generează o lume în care singura 
fericire posibilă este fericirea pe care o trăim prin ceilalţi, atunci când îi facem pe ei 
fericiţi. Fericirea este o bunăstare spirituală pe care nimeni nu o poate atinge cu preţul 
sacrificării fericirii altora.  

Dumnezeu este un lider care conduce prin exemplu personal, cea mai bună dovadă 
este viaţa şi sacrificiul de Sine al lui Isus Cristos pe cruce. El se simte fericit şi împlinit 
atunci când dă mai mult decât atunci când primeşte. Dumnezeu are nevoie de oameni 
cărora să poată să le dăruiască comorile Sale de înţelepciune şi care să poată să 
înţeleagă cea ce face El şi felul Lui de a fi. Aceiaşi oameni trebuie să fie capabili să 
urmeze exemplul Său şi să ajungă la fel ca şi El, adică plini de dragostea Lui. Raiul este 
locul unde oamenii se iubesc sincer unii pe ceilalţi şi unde fiecare beneficiază de 
absolutul cunoaşterii.  

Dumnezeu este atotştiutor, atotputernic şi omniprezent şi doreşte să împartă toate 
aceste atribute cu oamenii, cărora le spune tot ce face. Cei mântuiţi vor sta cu Isus 
Cristos pe scaunul Său de domnie. Creştinii vor fi poporul lui Dumnezeu, Mireasa Lui, 
Casa Lui duhovnicească, Câmpul Lui de desfăşurare a dragostei spirituale. Cei salvaţi 
sunt copii lui Dumnezeu, lumina ochilor Lui, globurile Lui de aur, iubiţii Lui spirituali, 
partenerii Lui de viaţă veşnică. Dumnezeu nu are nevoie de laude ritualice, aşa cum un 
şef are, dar laudele vin inevitabil atunci când omul se exprimă cu privire la persoana lui 
Dumnezeu.  

Laudele sunt o recunoaştere sinceră a calităţilor lui Dumnezeu şi nu o hrană a 
orgoliului şi mândriei Sale, deoarece Dumnezeu nu este orgolios şi mândru. Laudele 
obligatorii, la comandă, adoraţia pe bandă rulantă, laudele formale, devenite ritualuri 
religioase, sunt o expresie a instituţiilor bisericeşti şi susţin numai o formă de evlavie, 
care însă nu garantează relaţia personală cu Dumnezeu.  Mai multe Biserici 
instituţionale au stabilit programe obligatorii “de laude” săptămănale, la adresa lui 
Dumnezeu. În cea ce mă priveşte, găsesc lucrul acesta ridicol şi prea asemănător cu cea 
ce se practica în sistemul comunist la adresa “conducătorului iubit.” Era şi fals şi ca 
dovadă stă faptul că, atunci când au avut ocazia, oamenii s-au grăbit să scape de un aşa 
conducător şi să îl omoare.  

Laudele sunt un lucru natural atunci când eşti pus, faţă în faţă, cu valoarea, cu 
gesturi admirabile, cu realizări impresionanate. A institui însă acest gen de manifestare 
şi a face din ea o formă de cult obligatorie mi se pare tot atât de indecent, ca şi laudele 
care se aduceau la adresa fostului conducător ucis. Ce simţeau cei care îl lăudau pe 
conducător? Simţeau că aşa trebuie, că aşa s-a stabilit, că aceasta este o obligaţie. 
Bisericile instituţionale fac acelaşi lucru cu Dumnezeu. Îl prezintă pe Acesta ca pe un 
stăpân absolut, care are nevoie de laudele noastre, îşi hrăneşte orgoliul cu ele şi 
reprezentanţii acestor instituţii au grijă să organizeze servicii de laudă şi adoraţie ca să 
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fie pe placul Lui. Cât de laşi, de servili şi de oportunişti pot să fie oamenii câte odată. 
Dumnezeu nu are nevoie de laudele noastre formale şi ne-a spus acest lucru clar. 

“Dacă aţi fi ştiut ce însemnează: <<Mil ă voiesc, iar nu jertfe,>> n-aţi fi osândit 
pe nişte nevinovaţi.”  [(Matei 12: 7); ref. 258 în Biblia Ortodoxă] 

Mulţi preferă să aducă ca “jertfă” lui Dumnezeu, tot felul de laude, mai mult sau 
mai puţin, pornite din inimă, dar nu înţeleg ce a încercat să spună apostolul Pavel în 
epistola către Evrei la cap. 13, cu versetul 15, atunci când o folosesc ca sursă de 
inspiraţie. A îl mărturisii pe Cristos, prin vieţile noastre, este o laudă la adresa lui 
Dumnezeu, mai mult decât declamaţiile zgomotoase. Cu toate acestea, şi în trecut şi în 
prezent, mulţi credincioşi preferă formele, cîteodată goale de conţinut, în locul 
angajamentului personal concret, adică preferă “jertfele ritualice,” în locul milei.   

Dumnezeu nu poate fi numit Cel mai mare, deoarece acest lucru presupune un 
termen de comparaţie, dar există un singur Dumnezeu şi nimic nu se poate compara cu 
El. Dumnezeu ar putea fi considerat Cel mai mare, numai dacă ar fi să îl comparăm cu 
altcineva, dar cu cine poate fi comparat infinitul? Dumnezeu nu ne iubeşte, doar pentru 
ceea ce suntem acum, ci pentru potenţialul pe care îl avem de a ne dezvolta în viitor, 
pentru a ajunge la înălţimea plinătăţii staturii Fiului Său, Isus Cristos. Dumnezeu ne 
vede în perspectiva viitorului, în împărăţia Lui, şi ne analizează în funcţie de aceasta. 

    Suntem la fel ca şi Isus Cristos, fii şi fiicele lui Dumnezeu. În Cristos, suntem 
ca şi El, având aceeaşi situaţie şi fiind şi noi una cu Dumnezeu. Aşa cum Fiul lui 
Dumnezeu este una cu Tatăl din Ceruri tot aşa sunt şi toţi aceia care au fost înfiaţi prin 
Cristos. Suntem dumnezei, dar suntem astfel, împreună cu Dumnezeu şi nu fără El. Nu 
putem ajunge dumnezei fără Dumnezeu, aceasta este pentru mine morala principală a 
Creştinismului. Oricine doreşte să ajungă dumnezeu trebuie să fie capabil să îşi dea 
viaţa pentru semenii săi, altă cale nu există. Numai acela sau acea care este gata să 
sacrifice totul pentru aproapele său, inclusiv viaţa sa, a înţeles morala creştină. Aceasta 
nu este o modalitate de a dobândii putere asupra celorlalţi ci de a câştiga putere asupra 
noastră înşine. Cine se poate domina pe sine însuşi până acolo încât să se poată nega pe 
sine, însuşindu-şi un alt Sine, cel al lui Isus Cristos, acela a înţeles Creştinismul. 

„Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci 
Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în 
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” [(Galateni 2: 
20); ref. 259 în Biblia Ortodoxă] 

În fond Dumnezeu nu are nici o autoritate pe care să o impună asupra noastră 
întrucât noi înşine am ales să mergem singuri pe Calea care este Isus Cristos. Lucrul 
acesta l-am făcut nu de frica iadului, pentru că acesta nu este nimic altceva decât 
despărţirea definitivă de Dumnezeu, moartea a doua, ci din dragoste sinceră pentru 
Cristos. Dragostea nu se poate impune cu forţa şi nici o autoritate, nici chiar acea a lui 
Dumnezeu, nu poate să oblige pe cineva să iubească, dacă acea persoană nu simte acest 
lucru. Dumnezeu nu ne poate determina să îl iubim forţat chiar dacă ne-ar ameninţa că 
vom fi torturaţi pentru eternitate.  
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Unii se pot speria şi pot încerca să îşi auto impună sentimente pe care nu le au, dar 
acestea nu pot fi sincere. Credinţa de frică nu are nici o valoare. O credinţă bazată pe 
frică ţine tot atât cât ţine şi frica dar o credinţă bazată pe dragoste ţine tot atât cât ţine şi 
dragostea. Oamenii nu pot însă să reziste la nesfârşit sub presiunea fricii şi probabil aşa 
se şi explică şi faptele de curaj nebunesc pe care unii le săvârşesc pe câmpul de luptă. 
Frica îl înebuneşte pe om şi va trebui să scape de ea. 

De aceea, poate că unii oameni devin dezamăgiţi de credinţa creştină şi se rezumă 
numai la o practicare formală, pentru că s-au săturat să le fie frică. Dragostea însă nu va 
pierii niciodată. Frica este doar începutul înţelepciunii, însă dragostea desăvârşită 
alungă frica. Frica pe care se bazează autoritatea impusă este un mod de a determina 
conştiinţele, este o influenţă, de care Bisericile corporatiste nu s-au ferit să se 
folosească. Dragostea însă este motorul adevăratei Biserici a lui Dumnezeu. 

Personal, ader la cea de-a doua opţiune şi nu cred deloc în prima. Dacă Dumnezeu 
este o Forţă care ameninţă lumea El ar trebui să ştie că în final omenirea nu se sperie de 
nimic şi că oamenii preţuiesc libertatea ca pe o valoare mai presus decât viaţa lor. 
Milioane de oameni au murit, de-a lungul istoriei, pe câmpurile de bătălie, în lupta lor 
pentru libertate şi cred că nu s-ar da înapoi de la a muri dacă ar ştii că Dumnezeu le 
ameninţă libertatea. Dumnezeu, care îl cunoaşte atât de bine pe om, ştie că frica este 
temporară, dar El urmăreşte dragostea care este veşnică. 

Despre înţelegerea a ceea ce înseamnă iadul şi expresia fricii induse de 
Bisericile instituţionale celor credincioşi. Dumnezeu a spus oamenilor că le pune în 
faţă viaţa şi moartea şi că îi sfătuieşte să aleagă viaţa. (...) Cu toate acestea Bisericile 
corporatiste le pun oamenilor în faţă o altă alternativă adică viaţa şi ... viaţa, numai că 
diferă locul unde ele vor fi petrecute, în mod veşnic, adică raiul sau iadul. Acesta din 
urmă a fost atât de caricatural prezentat de instituţiile bisericeşti încât nu mai sperie pe 
nimeni. Fiecare a înţeles că iadul este o ameninţare adresată oamenilor pentru a îi face 
să creadă în Dumnezeu, de frică. De altfel este puţin probabil că fericirea celor mântuiţi 
va fi umbrită de gemetele celor din iad. Cum ar putea fi cineva fericit în rai, dacă ar ştii 
că în iad un părinte, sau un frate sau un copil se perpelesc pentru eternitate? Se va 
bucura de suferinţele părinţilor, copiilor sau fraţilor săi, sau îi vor produce acestea 
satisfacţie? Chiar dacă unii oameni au greşit mult şi nu au nici un regret pentru 
atitudinile lor şi merită, pe drept, să fie pedepsiţi, chiar cu moartea veşnică, totuşi, ce 
păcat făcut în lumea aceasta poate justifica o formă de tortură veşnică, în care cel 
vinovat să nu poată spera că într-un final chinul său se va termina?  

Iadul există, dar trebuie înţeles corect. Iadul este un foc “veşnic” dar trebuie 
analizat atent felul în care Biblia foloseşte expresia „foc veşnic.” Voi face lucrul acesta 
în continuare, nu înainte însă de a specifica un anume aspect. Iadul înseamnă distrugere 
şi moarte nu chin şi suferinţă veşnică. Dispariţie, eutanasiere prin foc, sunt elemente pe 
care le regăsim în mod ne îndoielnic în Biblie, dar un loc în care fiinţele vii vor fi 
conştiente, în mod veşnic, de suferinţele lor şi nu vor înceta niciodată să fie chinuite 
este o construcţie artificială care a fost realizată de instiutuţia bisericească cu scopul 
precis de a îi determina pe oameni să i se supună, de frică. Pentru a fi chinuit în iad este 
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nevoie mai întâi să fi înviat din morţi şi apoi să ţi se confere un trup, material sau 
spiritual, care să te facă apt de a rezista la ne sfârşit unor astfel de chinuri. Pentru ce 
toate acestea? Pentru că ai văzut ne numărate abuzuri, obscurantismul, ipocrizia şi falsul 
practicat de preoţi sau alţi oficiali ai Bisericilor instituţionale, pentru că ai fost scârbit de 
ele şi ai luat decizia de a nu mai crede în Dumnezeu? Decizia este una greşită deoarece 
Dumnezeu nu trebuie primit sau respins în funcţie de imaginiea pe care o crează despre 
El funcţionarii religioşi. Dumnezeu trăieşte în noi şi dacă nu este în interiorul nostru 
nici noi nu suntem în El. Cu toate acestea, acceptarea sau respingerea lui Dumnezeu, 
pentru sine, este o opţiune liberă şi nimeni nu este pedepsit doar pentru ea, în caz 
contrar, acestă alegere nu ar mai fi liberă ci impusă. Biblia ne informează că alegerea ne 
aparţine, dar că cei Aleşi au ales deja, încă înainte de întemeierea lumii. Cei care vor 
arde, o dată cu pămăntul, după profeţiile desfăşurate de Biblie, vor dispare, pur şi 
simplu, pedeapsa lor fiind consecinţa faptelor lor, fapte care la rândul lor vor fi urmarea 
firească a ne credinţei lor. Cine nu crede a şi fost judecat deoarece numai prin credinţă 
putem scăpa de destinul inevitabil al unei lumi care tinde să se auto distrugă. Credinţa 
duce la mântuire dar ne credinţa nu duce automat la pedeapsă ci îi determină pe cei ne 
credincioşi să trăiască în felul lumi, adică să nu fie practicanţi ai legii lui Cristos. Câţi 
Creştini nu trăiesc în felul lumii? Câţi reprezentanţi ai altor religii nu trăiesc cu ne 
socotirea legii fundamentale a lui Dumnezeu, adică dragostea de natură divină? Există o 
deosebire între cei care nu l-au cunoscut niciodată pe Cristos şi nici nu au avut ocazia să 
o facă, între cei care au avut ocazia să îl cunoască pe Cristos, dar nu au fost interesaţi să 
îl cunoască şi între cei care l-au cunoscut pe Cristos, dar până la urmă l-au respins. Cu 
toate acestea, toate aceste categorii, ne spune Biblia vor avea exact aceeaşi soartă, 
despărţirea definitivă de Dumnezeu, vor fi judecaţi şi aruncaţi în focul, care arde 
„veşnic,” nu pentru a fi chinuiţi veşnic, ci pentru a dispare veşnic, adică pentru 
totdeauna. Biblia nu ne vorbeşte despre trei locuri diferite pentru aceste trei categorii, 
dar ar fi cum nu se poate mai ne drept şi nu mă feresc să afirm, cu toată tăria acest lucru, 
ca o persoană care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, fiind scârbit de abuzurile 
funcţionarilor bisericeşti, să împărtăşească aceaşi soartă cu un om care l-a cunoscut pe 
Dumnezeu, dar l-a respins la un moment dat din motive personale să fie ambii supuşi 
unor chinuri şi torturi veşnice, în egală măsură. De fapt, cei care l-au respins pe 
Dumnezeu au avut şi ei motivele lor personale care lor li s-au părut întemeiate şi de 
aceea Dumnezeu le poate înţelege, totuşi nimic nu îl poate obliga pe Dumnezeu să 
împărtăşească veşnicia cu persoane care nu îl doresc şi nu îl acceptă.  

„Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate 
lucrurile, cari sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvărşesc fărădelegea şi-i vor arunca 
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. (Matei 13; 40-41) Vorbea 
aici Isus de chinuri veşnice? În nici un caz nu se vorbeşte de veşnicia suferinţelor şi a 
chinurilor, dar Bisericile instituţionale, fără să le pese de imaginea deformată, sumbră? 
şi periculoasă pe care au creat-o despre Dumnezeu au promovat şi continuă să susţină 
frica ca instrument de manipulare. În orice caz, trebuie spus, nu va fi prea confortabil 
pentru cineva să ardă în foc, ca un rezultat al vieţii pe pământ, dar Dumnezeu nu se va 
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bucura şi nici nu există indicii că va tortura pe cineva la ne sfârşit. Totuşi, Biblia ne 
spune clar că există această pedeapsă a distrugerii prin foc şi asupra acestui lucru nu 
doresc să arunc, în mod neintenţionat, nici o umbră de îndoială. Nu există îndoială nici 
asupra faptului că Dumnezeu nu îi urăşte pe cei care greşesc şi regretă alegerile lor. 
Având în vedere toate acestea, cei al căror nume este scris în cartea vieţii de la 
întemeierea lumii l-au ales deja pe Dumnezeu, încă de atuci şi ei vor fi aceia care nu vor 
împărtăşii soarta generală a umanităţii.      

Iadul este atunci cînd suntem despărţiţi de Dumnezeu dar veşnicia iadului trebuie 
înţeleasă în sensul că nu mai există cale de întoarcere de pe acel drum, că moartea este 
veşnică la fel cum şi viaţa celor mântuiţi este ne sfârşită şi nu prin aceea că cineva va fi 
“fript la foc încet,” de către Dumnezeu pentru unele greşeli făcute pe pămănt. Dacă nu 
de Dumnezeu de cine atunci vor fi torturaţi aceia care nu au crezut în Dumnezeu? Vor fi 
chinuiţi de Satana? Dar de ce şi-ar chinui Satana proprii săi aliaţi sau adepţi, pe aceia 
care i-au urmat principiile, pe acest pământ? Ce interes ar avea Satana să îşi distrugă 
propria sa armată, sau să o submineze în vre-un fel, torturând-o în iad? Dacă Dumnezeu 
se va despărţii definitiv de cei care nu l-au urmat, ce autoritate v-a mai avea asupra lor, 
în aşa fel încât să îl oblige pe Satana să îi chinuie pe aceia care nu au crezut în El. Cu 
toate acestea, învăţăturile despre iad, forţate asupra conştiinţelor individuale în principal 
în evul mediu, sunt atât de bine înrădăcinate în minţile multora încât unele persoane 
care au citit un prim tiraj al acestei cărţi au făcut un atac de panică la gândul că s-ar 
putea să nu existe iadul, aşa cum şi-l imaginează ei. Ei şi-l imaginează aşa cum acesta a 
fost prezentat de instituţiile bisericeşti, adică un loc veşnic de tortură şi chinuri, adică o 
Inchiziţie veşnică. Biserica Romano-Catolică, în perioada medievală, a adus iadul pe 
pământ, adică a înfiinţat Inchiziţia care era un adevărat iad. A se ajunge ca cineva să 
creadă că Dumnezeu se va comporta cu cei care nu l-au înţeles şi nu l-au urmat, în 
acelaşi fel, cum se purta Inchiziţia cu aşa zişii păcătoşi, dintre care unii erau nişte 
oamenii de ştiinţă geniali, înseamnă o degradare fără precedent a imaginii lui 
Dumnezeu, atitudine la care personal nu doresc deloc să fiu parte. Pentru alţii, şocul 
citirii acestor rânduri s-a manifesta în aceea că, au căutat imediat să mă catalogheze că 
sunt un Romano-Catolic care crede în purgatoriu cu toate că din cartea aceasta, nu le-
am dat nici un fel de motiv să creadă aşa ceva. Vreau totuşi să precizez, cu toată 
claritatea, că nu sunt Romano-Catolic şi de fapt, nu sunt membru al nici unei Biserici 
instituţionale, ci mă consider membru al Bisericii Spirituale Unice, un Creştin care îşi 
păstrează independenţa de gândire, faţă de toate instituţiile bisericeşti şi faţă de 
doctrinele şi dogmele lor.  

Încercarea de a căuta rădăcini, în doctrinele confesiunilor creştine, pentru viziunea 
pe care o expun în această carte este o naivitate deoarece toate elementele acestei 
concepţii se găsesc în Biblie. Aceste elemente se regăsesc, în mod disparat, în multe din 
doctrinele Bisericilor instituţionale, în mod inevitabil, dar viziunea în sine, din păcate 
nu se regăseşte în nici una dintre ele. Dacă vrea cineva să ştie de unde să mă ia ar face 
foarte bine să citească Biblia cu atenţie şi va găsii răspunsul. În proplema iadului, aceaşi 
“meteahnă” a Bisericilor instituţionale, în interpretarea Bibliei apare din nou. Este vorba 
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despre confuzia care se face între sensul alegoric al unor texte şi sensul literar. 
Creştinismul totalizează numai circa 28%  din populaţia lumii. Cea mai mare parte din 
celelalte 72%, din cauza locului unde trăiesc, nu au avut niciodată ocazia de a accepta 
cu adevărat pe Isus. De ce îl prezentăm tot timpul pe Dumnezeu în posturi ne drepte cu 
toate că, pe de altă parte, afimăm că El este un Dumnezeu drept?  

Să luăm ca exemplu pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Pasajul biblic 
din Luca 16, 19-31 a dat nastere la numeroase discutii. In general, exista doua conceptii 
legate de interpretarea acestui pasaj: 1) Unii cred ca Iisus <<da cortina la o parte>> 
oferindu-ne un crampei despre viata de dupa moarte si despre soarta oamenilor buni şi 
răi dincolo de mormânt. 2) Altii, dimpotriva, sunt convinsi ca Domnul s-a folosit de o 
alegorie pentru a ne oferi câteva invăţături deosebit de importante. O greşeală facută 
frecvent in legatură cu interpretarea acestui pasaj este scoaterea lui din context şi 
folosirea sa pe post de ‚sperietoare,’ ameninţăndu-i pe oamenii care nu se convertesc cu 
chinurile unui iad vesnic. Fară să poată fi negată posibilitatea ca unii oameni sa se fi 
convertit datorită acestui pasaj biblic, se pune întrebarea totuşi ce valoare are o astfel de 
convertire din moment ce motivul care a produs-o nu este dragostea faţa de Dumnezeu, 
ci frica de pedeapsă. E important să ştim dacă avem de-a face cu o relatare adevarată 
sau cu o parabola ? Desigur !... Parabolele sunt date pentru o anumită învatatură, nu 
pentru a lua fiecare detaliu in parte  şi a incerca să scoatem din el un adevar doctrinal. 
S-ar ajunge astfel la aberaţii care ar contrazice adevarurile clare ale Bibliei. Privind cu 
atenţie la lucrarea pământească a Mantuitorului, observăm că Domnul S-a folosit adesea 
de parabole in predicarea Evangheliei. Iisus a cunoscut valoarea pildelor in procesul de 
învăţare, ştiind că acestea stimulează gândirea profundă, rămănând multa vreme in 
memoria ascultatorilor. Mântuitorul se folosea de parabole si pentru un alt motiv: pentru 
a-şi proteja lucrarea. Vorbirea directă i-ar fi iritat atat de mult pe vrajmaşii Săi incăt l-ar 
fi adus repede la tăcere prin violenţă, înainte ca El să-şi fi incheiat lucrarea. In privinţa 
aceasta, Iisus a fost “întelept ca şerpii si fară rautate ca porumbeii”, dupa cum El Insusi 
îi invatase pe ucenicii Săi cum sa se poarte in lume ( Matei 10, 16 ).”47 Am citat dintru-
un articol în care se analizează dacă parabola privitoare la săracul Lazăr şi la iad 
trebuiesc înţelese în mod simbolic sau literal. Voi mai folosii, în continuare câteva citate 
din acelaşi articol. 

„Dacă nu am avea de-a face cu o alegorie, înseamnă ca raiul si iadul sunt atât de 
aproape unul de celalalt încât locuitorii lor ar putea conversa intre ei. Totusi, Avraam îi 
spune bogatului ca între rai si iad este o “prapastie mare“  ( vers. 26 ). Dacă aşa stau 
lucrurile, cum poate sufletul bogatului, aflat in iad, să poarte o conversatie cu Avraam , 
aflat in rai ?”48  

                                                 

47 Articole creştine, resurse spirituale, practice şi gratuite www.loribalogh.ro 

 
48

 Articole creştine, resurse spirituale, practice şi gratuite www.loribalogh.ro 
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„Daca relatarea Mantuitorului ar oglindi realitatea ( subl. noastră, fizică), 
înseamna ca sufletele celor decedaţi continuă sa traiască, să simtă, să comunice, să aibă 
dorinţe, să sufere, să se bucure…Dacă un suflet nu are “nici carne, nici oase”,  conform 
spuselor Mantuitorului, cum se explica faptul ca “sufletul” bogatului are ochi si limbă, 
iar cel al saracului are degete pe care poate să le înmoaie în apă? Pasajul biblic in 
discuţie ne-ar putea indica faptul ca cei doi si-au luat cu ei trupurile, fie in rai ( saracul), 
fie in iad ( bogatul ). Dar aceasta ar presupune ca mormintele , atât ale celor buni, căt şi 
ale celor răi, ar trebui sa fie goale. Or, realitatea este cu totul alta: mormintele sunt pline 
cu ramăşitele pamânteşti ale oamenilor decedaţi ( cu doar cateva exceptii mentionate in 
Biblie: mormântul lui Moise, ale celor înviaţi cu ocazia învierii lui Iisus şi, mai ales, 
mormântul Mântuitorului)... Asemenea oricarei parabole, “Pilda bogatului si săracului 
Lazar” lucrează cu simboluri. Asadar, rostind această parabolă, Iisus îi intâlnea pe 
oameni pe propriul lor teren. El le vorbea “pe limba lor”, încercand sa-i conştientizeze 
de un adevar fundamental: destinul vesnic al omului se hotarăşte în această viată. După 
moarte, nimeni nu mai poate face nimic pentru mantuirea lui. În pilda bogatului si 
săracului Lazar Iisus nu discută nici despre starea omului în moarte, nici despre timpul 
cănd sunt date răsplătirile. Aceste lucruri le-a expus clar în alte ocazii, cănd a afirmat ca 
răsplata nu se dă imediat dupa moarte, ci la revenirea Sa ( vezi Matei 16, 27; 25, 31-41; 
Apocalipsa 22, 12 etc. ). Scopul pentru care a rostit această pildă este altul: să ne învete 
că destinul viitor al omului depinde de modul în care el foloseste ocaziile acestei vieţi. 
Unii atrag atentia asupra faptului ca Iisus nu a specificat faptul că pasajul din Luca 16, 
19-31 este o parabolă, aşa cum o făcea de obicei. Trebuie însă observat ca El nu 
specifica intotdeauna ca era vorba de o pilda. Nici la inceputul pildei fiului risipitor 
(Luca 15, 11-32 ), nici la inceputul pildei ispravnicului necredincios ( Luca 16, 1-13 ), 
Iisus nu specifica faptul ca ceea ce rostea era o pilda. Unele din pildele VT au fost 
rostite fară a se specifica faptul ca erau pilde si, cu toate acestea, nimeni nu crede ca ele 
ar trebui sa fie interpretate literal, altfel decăt o pilda (vezi Judecatori 9, 8-15; 2 Regi 
14, 9 ). Ni se spune ca bogatul “a strigat” catre Avraam. Din nou se pune intrebarea: Cât 
de apropiat este raiul de iad încat cei ce se afla acolo se pot auzi unii pe altii ? Cât de 
fericiţi şi senini ar putea fi locuitorii raiului dacă zilnic, oră de oră şi clipă de clipă, ar 
trebui sa audă gemetele, strigatele si blestemele ieşite de pe “buzele” celor chinuiţi 
veşnic ? Este cât se poate de evident ca vorbirea Mantuitorului în pasajul din Luca 16, 
19-31 este figurată….<<Parinte Avraame>>: Bogatul i se adreseaza lui Avraam ca şi 
cum el ar fi Dumnezeul care prezidează peste “hades”. Avem aici o alta dovadă că 
vorbirea este figurată, caci Scriptura ne arata clar că singurul care ţine “cheile mortii şi 
ale locuinţei morţilor”  este Iisus ( Apocalipsa 1, 18 )”49  

Este limpede că în situaţia de faţă avem de-a face cu o parabolă, dar sunt destui 
naivi care cred în literalitatea acesteia, însă nu este o naivitate ne vinovată, dacă 
atitudinea aceasta vine de la Bisericile instituţionale, deoarece este vorba despre o 

                                                 
49

 Articole creştine, resurse spirituale, practice şi gratuite www.loribalogh.ro 
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politică premeditată de a ţine oamenii într-o situaţie de frică şi obsucurantism. Isus a 
folosit multe parobole şi eu am întâlnit, în experienţa mea, o persoană care îmi spunea 
că el nu mai doreşte să fie Creştin întrucât Creştinismul te învaţă să îţi tai mâna dacă 
păcătuieşti. (Matei 18; 8-9) Cum ar putea Isus, care l-a vindecat pe omul cu mâna uscată 
şi care nu a judecat-o pe femeia prinsă în preacurvie să ceară de la cineva să îşi taie, la 
propriu, mâna, atunci când greşeşte? Aş mai avea o întrebare: de ce ‚fariseii’ care 
propovăduiesc interpretarea literală a pildei bogatului ne milostiv şi a săracului Lazăr nu 
îşi taie mâna, atunci când greşesc? Creştinismul a devenit de multe ori, din ne fericire, 
un teritoriu preferat al ignoranţei şi al ipocriziei.    

Cum ar putea Dumnezeu, care este dragoste, să pedepsească cu o pedeapsă care nu 
se termină niciodată un muritor care a trăit pe pământul acesta să zicem 70 sau 80 sau 
chiar peste 100 de ani şi care a făcut multe din greşelile sale din ignoranţă sau influenţat 
de mediul în care a trăit? Ce se întâmplă cu bolnavii psihici, atunci când, unii dintre ei, 
care devin criminali în serie, ucid oameni nevinovaţi? Vor fi pedepsiţi pentru boala lor 
prin supunerea la chinuri care nu se vor termina niciodată? Ce se întâmplă cu copiii care 
nu au fost botezaţi în apă şi nu au ajuns să fie născuţi din nou? Ce se întâmplă cu 
membrii altor religii; de exemplu, ce se întîmplă cu un călugăr Budist care nu a făcut în 
viaţa lui nici un rău, ci a căutat să facă numai bine, dar nu s-a preocupat prea mult de 
Persoana lui Isus Cristos? Ce se întâmplă cu un Jainist care nu a omorât nici măcar o 
muscă în viaţa sa şi care a săvărşit numai fapte bune? Vor fi pedepsiţi toţi prin chinuri 
veşnice, pentru că nu au fost Creştini? Răspunsul “Dumnezeu ştie,” nu este satisfăcător 
atâta vreme cât considerăm şi ne prezentăm că suntem împreună lucrători cu 
Dumnezeu. Din cauza la tot mai multe întrebări, rămase fără răspuns, mulţi oameni se 
dezic de angajamentul faţă Creştinism şi chiar trec la alte religii şi acesta este un 
fenomen foarte răspândit, în momentul de faţă. Pe de altă parte, mulţi din marii lideri 
creştini se prezintă ca adevărate lumini pentru orbi, dar nu au răspunsuri la nimic şi se 
agaţă cu disperare de litera Bibliei fără însă să îi trăiască spiritul. Cuvântul Bibliei se 
poate înţelege numai atunci când spiritul Creştinismului este în noi, adică atunci când 
locuieşte în noi Dumnezeu. Personal, consider că doctrina purgatoriului este o 
construcţie, care încearcă, fără succes,  să dea răspuns la unele probleme, dar nu există 
elemente în Biblie care să constituie un temei solid pentru aceasta. Mântuirea celor 
salvaţi s-a înfăptuit pe crucea Golgotei, nu mai este nevoie de nici un alt adaus. În 
Biblie nu apare nicăieri nici o discuţie despre un alt treilea loc, ceva între rai şi iad şi nu 
are nici un rost să inventăm aşa ceva căci aceasta ar însemna o încercare de a evita 
învăţătura Bibliei, despre măntuirea prin credinţă şi această, din urmă, învăţătură este în 
deplin acord cu ceea ce a propovăduit Isus. “Credinţa ta te-a mântuit” este principiul 
fundamental al Creştinismului. (Luca 8; 40-56) 

Plata păcatului este moartea şi nu chinul veşnic. (Romani 6: 23) Dumnezeu nu 
este un torţionar. Dacă Dumnezeu i-ar pedepsii atât de aspru pe oameni unde mai 
rămâne libertatea de conştiinţă şi liberul arbitru al acestora? Unde este libertatea de a îl 
alege pe Dumnezeu, dacă atunci când hotărăşti să alegi un drum independent, eşti 
pedepsit cu o pedeapsă disproporţionat de mare? Libertatea aceasta nu este libertate 
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dacă alegerea se face sub ameninţare şi presiune. Totuşi eu cred în libertate, pentru că 
acesta este spiritul Creştinismului.  

Iadul este moartea a doua unde toate lucrurile se vor consuma prin foc şi chiar 
trupurile cereşti, adică îngerii întunericului, se vor topii de căldura focului. (2 Petru 3: 
12) Dacă se vor topii, înseamnă că nu se vor chinui, în mod etern, fiindcă pentru a putea 
să fie chinuiţi nu ar trebui să se topească. Multe din învăţăturile Bibliei sunt exprimate 
în parabole şi a le lua literar este mai mult decât o greşeală, este o pervertire a spiritului 
Creştinismului. Litera a omorât, omoară şi va omorî spiritul Creştinismului, dar Duhul 
dă viaţă. Dragostea lui Dumnezeu ne este turnată în inimi prin Duhul Său. Cine doreşte 
să creadă în Dumnezeu de frica iadului este dreptul lui dar să nu uităm că Ioan 
Botezătorul i-a mustrat pe toţi aceia care veneau la el să se boteze de frică. 

 Numai că Dumnezeu nu impune nimănui valorile Sale, El doar le propune. Cine 
primeşte această ofertă este ajutat să înveţe principiile dragostei spirituale şi să o 
practice, cine nu, va muri, nu ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, ci doar pentru că 
oamenii sunt muritori. Nu cred că specia umană va dispare, atunci când va dispare, din 
cauza că Dumnezeu vrea să o pedepsească, pentru că mulţi, dintre membri ei, nu au 
crezut în El. Dacă va dispare acest lucru se poate întâmpla din cauza lipsei de 
înţelepciune şi a egoismului celor care îi hotăresc destinul. Exploatarea ne raţională a 
resurselor, poluarea excesivă, problema demografică sau altele sunt problemele cu care 
se confruntă specia umană şi de care Dumnezeu vrea să îi ferească pe cei care l-au ales 
pe El. Egoismul şi indiferenţa poate duce specia umană la dispariţie. Oamenii vor 
suporta consecinţele alegerilor  lor, sau ale acelora care îi conduc. Cum ar fi să pretinzi 
de la cineva să te iubească şi dacă nu poate, pentru că nu te înţelege, să te răzbuni 
perpelindu-l în chinuri interminabile? Aceasta, după mine, nu seamănă cu atitudinea 
unui Dumnezeu care este dragoste dar, în mod paradoxal, este viziunea multor Creştini, 
care se consideră foarte evlavioşi şi cărora le-a fost indusă, această perspectivă, de către 
Bisericile instituţionale.  

De fapt în înţelegerea celor care cred în eternitatea unor chinuri care vor avea loc 
într-o zonă numită iad toată lumea va dobîndii viaţă veşnică, în final, diferenţa va consta 
numai din locul unde îşi vor petrece această viaţă, adică “bucurându-se,” în rai de 
suferinţele celor mulţi, care nu au ajuns în locul acela, sau fiind deranjaţi de răutatea lui 
Satana, în iad, unde stăpânul iadului îi va tortura la nesfârşit, pentru-că toţi cei în cauză 
au fost de partea lui şi nu de partea lui Dumnezeu. A susţine că şi cei buni şi cei răi vor 
dobândi viaţa veşnică, desigur petrecută într-un loc sau în celălalt, este o absurditate 
dacă admitem că plata păcatului este moartea. Care moarte? Unii consideră că cei 
pedepsiţi vor trăi veşnic, pentru că vor fi chinuiţi veşnic în iad, dar atunci unde este 
moartea? Poate că nu ar fi o viaţă confortabilă, dar oricum este viaţă nu este moarte. 
Înseamnă deci că plata păcatului nu este moartea, ci viaţa veşnică în iad. Doctrina 
despre iad contrazice Biblia şi orice interpretare literală a unor texte care prezintă 
alegorii sau parobole este un real pericol pentru Creştinism. Am insistat destul de mult 
asupra subiectului iadului tocmai pentru a sublinia că Bisericile instituţionale se joacă 
de multe ori cu minţile oamenilor, încearcă să înlocuiască speranţa mântuirii cu frica de 
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suferinţă şi dragostea de natură divină cu laşitatea. Ei spun că suntem liberi să îl alegem 
pe Dumnezeu, sau nu, dar dacă nu îl alegem pe El vom fi pedepsiţi în cel mai groaznic 
mod. În final, în urma judecăţii toţi cei care l-au respins pe Dumnezeu, vor fi la rândul 
lor respinşi de El, dar trupurile lor se vor topi şi vor arde, de căldura focului, împreună 
cu trupurile cereşti. (2Petru 3; 12k)  

Iadul a fost de asemenea văzut ca un loc de pedeapsă veşnică pentru cei care au 
făcut fapte abominabile pe acest pământ şi au scăpat de orice pedeapsă pentru ele, câtă 
veme au fost în viaţă. Ei vor fi pedepsiţi de justiţia divină, chiar dacă pe pământ au 
reuşit să evite consecinţele faptelor lor. Sunt de acord că aceste persoane vor fi 
pedepsite, dacă nu au fost iertate de Dumnezeu, dar pedeapsa lor este moartea veşnică şi 
nu chinul veşnic. Iadul este veşnic în sensul că acesta reprezintă moartea veşnică, de 
care vor avea parte toţi aceia care nu au stabilit o relaţie personală cu Dumnezeu, care 
nu au fost născuţi din Dumnezeu şi care nu au fost cunoscuţi de El înainte de 
întemeierea lumii şi trecuţi în cartea vieţii. Aceştia s-au condamnat singuri la moarte 
veşnică prin simplu fapt că nu au crezut în viaţa veşnică şi nu au urmat principiile 
acesteia. Moartea veşnică nu înseamnă chin şi suferinţă ci dispariţie definitivă. Pentru 
cine îşi doreşte să se bucure de potenţialele suferinţe ale altora, cu titlu veşnic şi să 
găsească comparaţie între valoarea lor morală şi eşecurile altora, iadul, aşa cum a fost 
zugrăvit de Bisericile instituţionale, este o ocazie unică. Să nu uităm însă că dragostea 
nu se gândeşte la rău. (1 Corinteni 13; 5)  În ceea ce mă priveşte, mi-aş da bucuros viaţa 
veşnică, în cazul că o voi primi, ca să scutesc de la chinuri veşnice, de la suferinţe 
inimaginabile şi insuportabile, marea majoritate a omenirii. Cred însă că nu va fi cazul, 
pentru că Dumnezeu este înţelept şi nu este liderul unor organizaţii clericale şi de fapt 
Isus a murit pe cruce din dragoste pentru oameni şi nu pentru a îi transforma pe unii, de 
fapt pe majoritatea dintre ei, într-un cor de vaiete şi ţipete veşnice, în torţe vii, care nu 
se vor stinge niciodată. Nicăieri, în toate învăţăturile Sale Isus nu a vorbit despre chinuri 
veşnice. El a vorbit despre un foc veşnic, care nu se va stinge niciodată, acesta fiind un 
simbol pentru cea ce înseamnă veşnicia morţii şi nu a chinului. Fără îndoială că acolo va 
fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor, adică nimeni nu se va bucura ştiind că urmează să ardă 
şi în felul acesta să dispară pentru eternitate.  

Doctrina unei vieţi veşnice în iad, chiar dacă petrecută în chinuri şi suferinţe, este 
o mare şi foarte periculoasă iluzie. Aceasta îi determină pe unii oameni să creadă că 
orice ar face vor trăi veşnic, fie în rai, fie în iad, dar în orice caz vor trăi, după moarte în 
eternitate. Unii chiar cred că în iad nici măcar nu poate să fie chiar aşa de rău de vreme 
ce acolo va fi prezentă marea majoritate a umanităţii. Acolo, cred ei, vor fi nume 
celebre, regi, împăraţi, vedete de cinema, şi multe alte persoane, care în viaţă au fost 
cotate foarte bine şi foarte apreciate. Cu alte cuvinte în iad se va regăsii, alături de 
criminali în serie, ne iertaţi pentru păcatele lor şi multă „lume bună,” care va face 
„farmecul” acelui loc. Este vorba despre o construcţie artificială, care nu are nimic a 
face cu realitatea Creştinismului şi care este o continuare a unor tradiţii mitologice mai 
vechi, legate de „hades.” „Hades, zeul împărăției subpământene, fiul lui Cronos și al 
Rheei... Când s-a făcut împărțirea Universului, lui Zeus i-a revenit Cerul, lui Poseidon - 
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Marea, iar lui Hades - lumea subpământeană. Hades sălășluia în împărăția umbrelor, pe 
care o cârmuia alături de soția sa, Persefona. El nu îngăduia nimănui, odată ajuns acolo, 
să mai vadă lumina zilei... Numele de Hades era evitat de cei vechi, care se fereau să-l 
pronunțe, socotindu-l aducător de nenorociri. Cel mai adesea el era invocat sub numele 
de Pluton (Zeul cel bogat), aluzie la bogățiile nemăsurate care se ascundeau în 
măruntaiele pământului. Hades este și un nume sinonim cu împărăția subpământeană pe 
care o stăpânește zeul cu acest nume.”50 Am făcut referire la mitologia greco-romană, 
care este altceva decât Creştinismul.  

Bisericile instituţionale trebuiesc dezarmate de “armele” lor doctrinale, adică 
acelea care au fost construite în scopul întăririi puterii lor şi protejării intereselor lor 
instituţionale. Trebuie înţeles spiritul Creştinismului, care înseamnă unitate şi respect 
faţă de valorile morale şi trebuie să înţelegem de asemenea că omul este obiectivul lui 
Dumnezeu pe pământ şi în nici un caz instituţiile bisericeşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşa cum am afirmat în prefaţă vreau sa prezint cititorilor o modalitate de a mă 

contacta direct, în care să îmi transmită părerile lor şi ideile inspirate de această carte. 
De fapt, sunt deschis oricăror discuţii constructive şi oricărui schimb de argumente, 
civilizat. Mă voi strădui să răspund la cât mai multe e-mail-uri. 

Adresa de e-mail este: bisericaspiritualaunica@yahoo.com 
 

 
 
 
 

                                                 
50 De la Wikipedia, enciclopedia liberă 
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         Anexa 1 

 
Citatele din prezenta carte, aşa cum se găsesc în textele Biblice, în 

versiunea Ortodoxa a Bibliei, care reproduce textul ediţiei din 1982, aprobat de 
Sfântul Sinod 

 
 

Număr de 
referin ţă 

Localizarea 
textelor 

Textele Bibliei Ortodoxe care corespund Biliei în 
limba română, în traducerea lui Dumitru 
Cornilescu 

1 Romani 1: 19-20 “Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu 
este cunoscut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat 
lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, 
înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi 
dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare.”  
 
 

2 Matei 13: 10-13 “Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: <<De ce le 
vorbeşti lor în pilde?>> Iar El, răspunzând, le-a zis: 
<<Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele 
împărăţiei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat. Căci 
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celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu 
are, şi ce are i se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că, 
văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg>>.”  
 

3 Evrei 1: 3 “Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care 
ţine toate cu cuvântul puterii Sale, după ce a săvârşit, 
prin El însuşi, curăţirea păcatelor noastre, a şezut de-a 
dreapta slavei, întru cele prea înalte.”  
  

4 Ieşirea 3: 14 “Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: << Eu sunt Cel 
ce sunt.>> Apoi i-a zis: << Aşa să spui fiilor lui Israel: 
Cel ce este m-a trimis la voi! >>”  
 

5 2 Corinteni 5: 16 “De aceea, noi nu mai ştim de acum pe nimeni după trup; 
chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L 
mai cunoaştem.”  
 

6 Evanghelia după 
Ioan 1: 1-2;  1: 
10-14 

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la 
Dumnezeu.” 
“În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a 
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. 
Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat 
putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din 
sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă 
bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Şi Cuvântul 
S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava 
Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de 
adevăr.”  
 

7 Ioan 5: 39 “Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă 
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.”  
 

8 1 Corinteni 2: 9-
10 

“Ci precum este scris: ;;Cele ce ochiul n-a văzut şi 
urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe 
acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El>>. 
Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, 
fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui 
Dumnezeu. 
 

9 2 Timotei 3: 16-
17 

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos 
spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre 
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 înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice 
lucru bun.” 
 

10 1 Corinteni 3: 3 
 

“Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă vreme este între voi 
pizmă şi ceartă şi dezbinări, nu sunteţi, oare, trupeşti şi 
nu după firea omenească umblaţi?” 
 

11 Ezechiel 1: 22; 
26-28 

“Deasupra capetelor fiarelor se vedea un fel de boltă, 
întinsă sus, deasupra capetelor lor, care semăna cu 
cristalul cel mai curat.”  
“Pe bolta de deasupra capetelor fiarelor era ceva care 
semăna cu un tron şi la înfăţişare era ca piatra de safir; 
iar sus pe acest tron era ca un chip de om. Şi am mai 
văzut ceva, ca un metal înroşit în foc, ca nişte foc, sub 
care se afla acel chip de om şi care lumina împrejur; de la 
coapsele acelui chip de om în sus şi de la coapsele 
chipului aceluia în jos se vedea un fel de foc, un fel de 
lumină strălucitoare care-l împresura de jur împrejur. 
Cum este curcubeul ce se află pe cer la vreme de ploaie, 
aşa era înfăţişarea acelei lumini strălucitoare care-l 
înconjura. Astfel era chipul slavei Domnului. Şi când am 
văzut eu aceasta, am căzut cu faţa la pământ.”  
 

12 Daniel 10: 5-6 “Şi mi-am ridicat ochii mei şi iată un om îmbrăcat în 
veşminte de in, iar coapsele lui încinse cu aur curat şi de 
preţ; Trupul lui ca şi crisolitul şi faţa lui ca fulgerul, iar 
ochii lui ca flăcările de foc, braţele şi picioarele lui 
străluceau ca arama lustruită şi sunetul cuvintelor lui ca 
vuietul unei mulţimi.”  
 

13 Apocalipsa lui 
Ioan 1: 12-15 
 

“Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu 
mine şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur. 
Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului 
Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi 
încins pe sub sân cu un brâu de aur. Capul Lui şi părul 
Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii Lui, ca 
para focului. Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în 
cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe.” 
 

14 Apocalipsa lui 
Ioan 4: 6 

“Şi înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu 
cristalul. Iar în mijlocul tronului şi împrejurul tronului 
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patru fiinţe, pline de ochi, dinainte şi dinapoi.” 
 

15 Ioan 17: 11 “Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin 
la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care 
Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi.” 
 

16 
 

Ioan 17: 21-26 “Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi 
Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să 
creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, 
le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: 
Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru 
unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai 
iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine. Părinte, voiesc 
ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pr care 
Mi i-ai dat, ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, 
pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de 
întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe Tine nu te-a 
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut 
că Tu M-ai trimis. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău 
şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să 
fie în ei şi Eu în ei.” 
 

17 Ioan 11: 41-42 “Au ridicat deci piatra, iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi 
a zis: Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Eu ştiam că 
întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă 
împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 
 

18 Ioan 14: 10 “Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru 
Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la 
Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările 
Lui.” 
 

19 Ioan 14: 11 “Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, 
iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea.” 
 

20 Efeseni 1: 22-23 “Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de 
toate, L-a dat pe El cap Bisericii, Care este trupul Lui, 
plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.” 
 

21 Efeseni 2: 5-7 “Pe noi cei ce eram morţi prin greşealele noastre, ne-a 
făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! - 
Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat 
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întru ceruri, în Hristos Iisus, Ca să arate în veacurile 
viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin 
bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus.”  
 

22 Efeseni 2: 13-16; 
21-22 

“Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi 
departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, Căci El 
este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, 
surpând peretele din mijloc al despărţiturii, Desfiinţând 
vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile 
ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur 
om nou şi să întemeieze pacea, Şi să-i împace cu 
Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, 
omorând prin ea vrăjmăşia.” 
“Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă 
un locaş sfânt în Domnul, În Care voi împreună sunteţi 
zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.”  
 

23 Galateni 3:28 “Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici 
liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, 
pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.”  
 

24 1Corinteni 12: 
12-14; 25-28 

“Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar 
toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi 
Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca 
să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie 
liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat. Căci şi trupul nu 
este un mădular, ci multe.”  
“Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se 
îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă un mădular 
suferă, toate mădularele suferă împreună; şi dacă un 
mădular este cinstit, toate mădularele se bucură 
împreună. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare 
(fiecare) în parte. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în 
Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 
învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi 
darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile 
limbilor.”  
 

25 Marcu 7:9 “Şi le zicea lor: <<Bine, aţi lepădat porunca lui 
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră! >>”  
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26 
 

1 Ioan 3: 2 “Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi 
nu s-a arătat până acum. Ştim că dacă El Se va arăta, noi 
vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este.” 
 

27 1 Ioan 4: 17-19 “Întru aceasta a fost desăvârşită iubirea Lui faţă de noi, 
ca să avem îndrăznire în ziua judecăţii, fiindcă precum 
este Acela, aşa suntem şi noi, în lumea aceasta. În iubire 
nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că 
frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este 
desăvârşit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El 
ne-a iubit cel dintâi.” 
 

28 Coloseni 3: 9-11 “Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, Şi v-aţi 
îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină 
cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, Unde nu mai 
este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, 
barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.”  
 

29 2 Corinteni 5:17 
 

“Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele 
vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.” 
 

30 Efeseni 4: 3-6 “Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura 
păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost 
la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o 
credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care 
este peste toate şi prin toate şi întru toţi.”  
 

31 Efeseni 5: 27 “Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată 
sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă 
şi fără de prihană.”  
 

32 2 Tesaloniceni 2: 
1-4 

“În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a 
adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, Să nu 
vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nici 
de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare 
ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Să 
nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua 
Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni 
lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul 
nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalţă mai 
presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte 
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cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui 
Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.”  
 

33 2 Tesaloniceni 2: 
7-10 

“Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel 
care o împiedică acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va 
arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu 
suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii 
Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, 
însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni 
mincinoase, Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, 
fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se 
mântuiască.”  
  

34 Apocalipsa lui 
Ioan 17: 1-3; 5-6 

“Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte 
cupe, şi a grăit către mine, zicând: Vino să-ţi arăt 
judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe, 
Cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce 
locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei. 
Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie 
şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având 
şapte capete şi zece coarne.”  
“Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, 
mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. Şi am 
văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele 
mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare 
mare.” 
 

35 Apocalipsa lui 
Ioan 13: 1-8 

“Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea 
zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi 
împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. Şi fiara pe 
care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei 
erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi 
balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire 
mare. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de 
moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot 
pământul s-a minunat mergând după fiară. Şi s-au 
închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-
au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi 
cine poate să se lupte cu ea? Şi i s-a dat ei gură să 
grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp 
de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre 
hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul 
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Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. Şi i s-a dat să facă război 
cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste 
toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. Şi i se vor 
închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume 
nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii 
Mielului celui înjunghiat.”  
 

36 Apocalipsa lui 
Ioan 17: 11 

“Şi fiara care era şi nu mai este - este al optulea împărat 
şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire.”  
 

37 Apocalipsa lui 
Ioan 17: 18 
 

“Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care 
are stăpânire peste împăraţii pământului.” 

38 Apocalipsa lui 
Ioan 18: 1-4 

“După acestea, am văzut un alt înger, pogorându-se din 
cer, având putere mare, şi pământul s-a luminat de slava 
lui, Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut 
Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, închisoare 
tuturor duhurilor necurate, şi închisoare tuturor păsărilor 
spurcate şi urâte. Pentru că din vinul aprinderii 
desfrânării ei au băut toate neamurile şi împăraţii 
pământului s-au desfrânat cu ea şi neguţătorii lumii din 
mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit. Şi am auzit un alt 
glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu 
vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi lovi ţi de 
pedepsele sortite ei.”  
 

39 Apocalipsa lui 
Ioan 18: 5 

“Fiindcă păcatele ei au ajuns până la cer şi Dumnezeu Şi-
a adus aminte de nedreptăţile ei.”  
 

40 Apocalipsa lui 
Ioan 19: 6-8 

“Şi am auzit ca un glas de mulţime multă şi ca un vuiet 
de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, zicând: 
Aliluia! pentru că Domnul Dumnezeul nostru, 
Atotţiitorul, împărăţeşte. Să ne bucurăm şi să ne veselim 
şi să-I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa 
Lui s-a pregătit, Şi i s-a dat ei să se înveşmânteze cu 
vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte 
ale sfinţilor.”  
 

41 Matei 16: 15-19 “Şi le-a zis: <<Dar voi cine ziceţi că sunt? >> 
Răspunzând Simon Petru a zis: <<Tu eşti Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu Celui viu. >> Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: 
<<Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-
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au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi 
Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da 
cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va 
fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi 
dezlegat şi în ceruri. >> ”  
 
 

42 Matei 16: 23 “Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: <<Mergi înapoia 
Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. >>”  
 

43 Luca 12: 32 “Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a 
binevoit să vă dea vouă împărăţia.”  
 

44 Faptele 
Apostolilor 20: 28 

“Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, 
întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să 
păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 
însuşi sângele Său.”  
 

45 1 Corinteni 10: 
32 

“Nu fi ţi piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici 
Bisericii lui Dumnezeu.”  
 

46 Efeseni 3: 6-7 “Anume că neamurile sunt împreună moştenitoare (cu 
iudeii) şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi 
ai făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin Evanghelie, Al cărei 
slujitor m-am făcut după darul harului lui Dumnezeu, ce 
mi-a fost dat mie, prin lucrarea puterii Sale.” 
 

47 Efeseni 3:10 “Pentru ca înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe 
feluri să se facă cunoscută acum, prin Biserică, 
începătoriilor şi stăpâniilor, în ceruri.”  
 

48 Coloseni 1:18 “Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, 
întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru 
toate.”  
 

49 Tit 2: 14 “Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de 
toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, 
râvnitor de fapte bune.”  
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50 Ioan 8: 32 “Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.”  
 

51 1 Petru 1: 22-23 “Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre 
nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din 
toată inima, cu toată stăruinţa, Fiind născuţi din nou nu 
din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin 
cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac.”  
 

52 1 Petru 1: 17-19 “Şi dacă chemaţi Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, 
după lucrul fiecăruia, petreceţi în frică zilele vremelniciei 
voastre, Ştiind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau 
cu aur, aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă, 
lăsată de la părinţi, Ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca 
al unui miel nevinovat şi neprihănit.”  
 

53 1 Ioan 2:6; 
Galateni 2: 20 

“Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a 
umblat, şi el aşa să umble.”  
“M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai 
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”  
  

54 1 Corinteni 2: 15-
16 

“Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l 
judecă nimeni; Căci "Cine a cunoscut gândul Domnului, 
ca să-L înveţe pe El?" Noi însă avem gândul lui Hristos.” 
 

55 Marcu 8: 34 “Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, 
le-a zis: <<Oricine voieşte să vină după Mine să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. >>” 
 

56 1 Corinteni 3: 9 “Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi 
sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.” 
 

57 2 Corinteni 6: 1 “Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm 
să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu.” 
 

58 Marcu 16: 20 “Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul 
lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. 
Amin.” 
 

59 Romani 8: 28-29 “Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după 
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voia Lui; Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, 
mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului 
Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi.”  
 

60 1 Corinteni 13: 
12-13 

“Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar 
atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci 
voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. Şi 
acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. 
Iar mai mare dintre acestea este dragostea.”  
 

61 1 Corinteni 12:31 “Râvniţi însă la darurile cele mai bune. Şi vă arăt încă o 
cale care le întrece pe toate.”  
 

62 1 Corinteni 13: 4-
8 

“Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, 
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. 
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, 
nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură 
de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se 
vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va 
sfârşi.”  
 

63 1 Corinteni 8: 1-3 “Cât despre cele jertfite idolilor, ştim că toţi avem 
cunoştinţă. Cunoştinţa însă semeţeşte, iar iubirea zideşte. 
Iar dacă i se pare cuiva că cunoaşte ceva, încă n-a 
cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubeşte 
cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El.”  
 

64 Apocalipsa lui 
Ioan 3:21 

“Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul 
Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe 
scaunul Lui.”  
 

65 Ioan 13: 34-35 “Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. 
Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 
pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.”  
 

66 Ioan 15: 12-13 “Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, 
precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta 
nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii 
săi.”  
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67 Filipeni 2: 4-5 “Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale 
altuia. Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos 
Iisus.”  
 

68 Matei 24: 9-13 “Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi 
veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu. 
Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi 
se vor urî unii pe alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor 
scula şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii 
fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va 
răbda până sfârşit, acela se va mântui.” 
 

69 2 Timotei 3: 1-5 “Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri 
grele; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de 
arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de 
părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, Lipsiţi de 
dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, 
neiubitori de bine, Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, 
iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de 
Dumnezeu, Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar 
tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia.”  
 

70 Marcu 16: 15-18 “Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va 
boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. 
Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în 
numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, 
Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de 
vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune 
mâinile şi se vor face sănătoşi.”  
 

71 Romani 8: 9 “Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul 
lui Hristos, acela nu este al Lui.”  
 

72 Faptele 
Apostolilor 20: 35 

“Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele 
Domnului Iisus, căci El a zis: <<Mai fericit este a da 
decât a lua>>.”  
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73 Evrei 7: 25-27 “Pentru aceasta, şi poate să mântuiască desăvârşit pe cei 
ce se apropie prin El de Dumnezeu, căci pururea e viu ca 
să mijlocească pentru ei. Un astfel de Arhiereu se 
cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate, fără de pată, 
osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile. 
El nu are nevoie să aducă zilnic jertfe, ca arhiereii: întâi 
pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci El a 
făcut aceasta o dată pentru totdeauna, aducându-Se jertfă 
pe Sine însuşi.” 
 

74 1 Ioan 2: 1-2 “Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă 
va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus 
Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru 
ale lumii întregi.”  
  

75 1 Timotei 2: 5 “Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între 
Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus.”  
 

76 Apocalipsa lui 
Ioan 1: 6 

“Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi 
Tatăl Său, Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. 
Amin!”  
 

77 1 Petru 2: 22-24 “Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în 
gura Lui, Şi Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară; 
suferind, nu ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă 
cu dreptate. El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe 
lemn, pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim 
dreptăţii: cu a Cărui rană v-aţi vindecat.”  
 

78 2 Corinteni 3: 17 “Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo 
este libertate.”  
 

79 1 Corinteni 6: 17 
 

“Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un duh cu El.” 

80 Ioan 17: 26 “Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face 
cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi 
Eu în ei.”  
 

81 Iacov 1: 16-17 
 

“Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi: Toată darea cea 
bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de 
la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau 
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umbră de mutare.” 
 

82 1 Corinteni 12: 
11 

“Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, 
împărţind fiecăruia deosebi, după cum voieşte.”  
 

83 Faptele 
Apostolilor 9: 10-
11 

“Şi era în Damasc un ucenic, anume Anania, şi Domnul 
i-a zis în vedenie: <<Anania!>> Iar el a zis: <<Iată-mă, 
Doamne>>; Şi Domnul a zis către el: <<Sculându-te, 
mergi pe uliţa care se cheamă Uli ţa Dreaptă şi caută în 
casa lui Iuda, pe un om din Tars, cu numele Saul; că, 
iată, se roagă>>.” 
 

84 Faptele 
Apostolilor 16: 8-
9 

“Şi trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa. Şi 
noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie: Un bărbat 
macedonean sta rugându-l şi zicând: Treci în Macedonia 
şi ne ajută.”  
 

85 Coloseni 1: 18 “Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, 
întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru 
toate.”  
 

86 Efeseni 4:  16 “Din El, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate 
legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, 
potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se 
zideşte întru dragoste.”  
 

87 Coloseni 2: 18-23 “Nimeni să nu vă smulgă biruinţa printr-o prefăcută 
smerenie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri, 
încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut, şi 
îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească, În 
loc să se ţină strâns de capul de la care trupul tot, - prin 
încheieturi şi legături, îndestulându-se şi întocmindu-se 
S, sporeşte în creşterea lui Dumnezeu. Dacă deci aţi 
murit împreună cu Hristos pentru înţelesurile cele slabe 
ale lumii, pentru ce atunci, ca şi cum aţi vieţui în lume, 
răbdaţi porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu te atinge! 
- Toate lucruri menite să piară prin întrebuinţare - potrivit 
unor rânduieli şi învăţături omeneşti? Unele ca acestea au 
oarecare înfăţişare de înţelepciune, în păruta lor 
cucernicie, în smerenie şi în necruţarea trupului, dar n-au 
nici un preţ şi sunt numai pentru saţiul trupului.”  
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88 1 Corinteni 9: 26-
27 

“Eu, deci, aşa alerg, nu ca la întâmplare. Aşa mă lupt, nu 
ca lovind în aer, Ci îmi chinuiesc trupul meu şi îl supun 
robiei; ca nu cumva, altora propovăduind, eu însumi să 
mă fac netrebnic.”  
 

89 1 Regi 8: 7-8 “Şi a zis Domnul către Samuel: "Ascultă glasul poporului 
în toate câte îţi grăieşte; căci nu pe tine te-au lepădat, ci 
M-au lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc Eu peste ei. 
Cum s-au purtat ei cu Mine din ziua aceea, când i-am 
scos din Egipt, până astăzi, părăsindu-Mă şi slujind la 
dumnezei străini, aşa se poartă şi cu tine.”  
 

90 Galateni 1: 15-
19; 2: 1-2 

“Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din 
pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, Să 
descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L 
binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la 
trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la 
Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi 
m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am 
suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la 
el cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut 
decât numai pe Iacov, fratele Domnului.”  
“Apoi, după paisprezece ani, m-am suit iarăşi la 
Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine şi pe Tit. M-am 
suit, potrivit unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia 
pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai 
de seamă, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în 
zadar.”  
 

91 Romani 8: 28-30 
 

“Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după 
voia Lui; Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, 
mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului 
Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi. Iar pe care 
i-a hotărât mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe care 
i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a 
îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit.” 
 

92 Daniel 12: 1 “Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod 
care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de 
strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele şi 
până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul 
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tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în 
carte.” 
 

93 Faptele 
Apostolilor 2: 47 
 

“L ăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar 
Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.” 

94 Matei 7: 1-5 “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu 
care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care 
măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul 
fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau 
cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău 
şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi 
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din 
ochiul fratelui tău.”  
 

95 Matei 18: 21-22 “Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: << Doamne, 
de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta 
lui? Oare până de şapte ori? >> Zis-a lui Iisus: << Nu zic 
ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte 
şapte>>.”  
 

96 Iacov 4: 12 “Unul este Dătătorul legii şi Judecătorul: Cel ce poate să 
mântuiască şi să piardă. Iar tu cine eşti, care judeci pe 
aproapele?”  
 

97 Romani 14: 4 “Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul 
său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca 
să-l facă să stea.”  
 

98 Iezechiel 36: 22-
26 

“Şi de aceea spune casei lui Israel: <<Aşa grăieşte 
Domnul Dumnezeu: Aceasta o fac nu pentru voi, casa lui 
Israel, ci pentru numele Meu cel sfânt pe care l-aţi 
necinstit voi printre neamurile la care aţi mers. Voi sfinţi 
numele Meu cel mare care a fost necinstit la neamurile 
printre care l-aţi necinstit voi, şi vor şti neamurile că Eu 
sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când Mă voi 
sfinţi în voi, înaintea ochilor lor. De aceea vă voi scoate 
dintre neamuri şi din toate ţările vă voi aduna şi vă voi 
aduce în pământul vostru. Şi vă voi stropi cu apă curată 
şi vă veţi curăţi de toate întinăciunile voastre şi de toţi 
idolii voştri vă voi curăţi. Vă voi da inimă nouă şi duh 
nou vă voi da; voi lua din trupul vostru inima cea de 
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piatră şi vă voi da inimă de carne.>>”  
 

99 1 Corinteni : 10-
13 

“V ă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru 
Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări 
între voi; ci să fi ţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în 
aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei 
din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri; Şi 
spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui 
Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, 
iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu 
cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 
botezaţi în numele lui Pavel?”  
 

100 1 Corinteni 3: 1-3 “Şi eu, fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni 
duhovniceşti, ci ca unora trupeşti, ca unor prunci în 
Hristos. Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu 
puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi, Fiindcă sunteţi 
tot trupeşti. Câtă vreme este între voi pizmă şi ceartă şi 
dezbinări, nu sunteţi, oare, trupeşti şi nu după firea 
omenească umblaţi?”  
 

101 1 Corinteni 5: 1 “Îndeobşte se aude că la voi e desfrânare, şi o astfel de 
desfrânare cum nici între neamuri nu se pomeneşte, ca 
unul să trăiască cu femeia tatălui său.”  
 

102 2 Corinteni 12: 
20 

“Căci mă tem ca nu cumva venind, să nu vă găsesc pe 
voi aşa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi aşa 
precum nu voiţi; mă tem adică de certuri, de pizmă, de 
mânii, de întărâtări, de clevetiri, de murmure, de 
îngâmfări, de tulburări.”  
 

103 Faptele 
Apostolilor 2: 42-
47 

“Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în 
frângerea pâinii şi în rugăciuni. Şi tot sufletul era cuprins 
de teamă, căci multe minuni şi semne se făceau în 
Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi. 
Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de 
obşte. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau 
tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi, 
stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în 
casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia 
inimii. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot 
poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se 
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mântuiau.”  
 

104 Faptele 
Apostolilor 6: 1-4 

“În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) 
murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau 
trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Şi 
chemând cei doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu 
este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui 
Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraţilor, 
căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de 
Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la 
această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în 
slujirea cuvântului.”  
 

105 2 Corinteni 2: 9 “Căci pentru aceasta v-am şi scris, ca să cunosc 
încercarea voastră, dacă sunteţi ascultători în toate.”  
 

106 2 Corinteni 3: 6 “Cel ce ne-a învrednicit să fim slujitori ai Noului 
Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru că litera 
ucide, iar duhul face viu.”  
 

107 1 Petru 2: 9 “Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, 
neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în 
lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la 
lumina Sa cea minunată.”  
 

108 Numerii 8: 10 “Să se apropie leviţii înaintea Domnului şi fiii lui Israel 
să-şi pună mâinile pe leviţi.”  
 

109 Faptele 
Apostolilor 13: 2-
3 

“Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a 
zis: <<Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la 
care i-am chemat>>. Atunci, postind şi rugându-se, şi-au 
pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.”  
   

110 Evrei 9: 24 “Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de 
mâini - închipuirea celei adevărate - ci chiar în cer, ca să 
Se înfăţişeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu.”  
 

111 Faptele 
Apostolilor 15: 
19-20 

“De aceea eu socotesc să nu tulburăm pe cei ce, dintre 
neamuri, se întorc la Dumnezeu, Ci să le scriem să se 
ferească de întinările idolilor şi de desfrâu şi de (animale) 
sugrumate şi de sânge.” 
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112 Faptele 
Apostolilor 15: 28 

“Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, să nu vi se 
pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt 
necesare.”  
 

113 Apocalipsa lui 
Ioan 2: 1-5 

“Scrie îngerului Bisericii din Efes: Acestea zice Cel ce 
ţine cele şapte stele în dreapta Sa, Cel care umblă în 
mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: Ştiu faptele tale şi 
osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu poţi suferi pe cei 
răi şi ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli şi nu sunt 
şi i-ai aflat mincinoşi; Şi stărui în răbdare şi ai suferit 
pentru numele Meu şi nu ai obosit. Dar am împotriva ta 
faptul că ai părăsit dragostea ta cea dintâi. Drept aceea, 
adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte şi fă faptele 
de mai înainte; iar de nu, vin la tine curând şi voi mişca 
sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi.”  
 

114 Apocalipsa lui 
Ioan 2: 8-10 

“Iar îngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice 
Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel care a murit şi a înviat: 
Ştiu necazul tău şi sărăcia ta, dar eşti bogat, şi hula din 
partea celor ce zic despre ei înşişi că sunt iudei şi nu sunt, 
ci sinagogă a satanei. Nu te teme de cele ce ai să 
pătimeşti. Că iată diavolul va să arunce dintre voi în 
temniţă, ca să fi ţi ispitiţi, şi veţi avea necaz zece zile. Fii 
credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii.”  
  

115 Apocalipsa lui 
Ioan 2: 12-14 

“Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Acestea zice 
Cel ce are sabia ascuţită de amândouă părţile: Ştiu unde 
sălăşluieşti: unde este scaunul satanei; şi ţii numele Meu 
şi n-ai tăgăduit credinţa Mea, în zilele lui Antipa, 
martorul Meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde 
locuieşte satana. Dar am împotriva ta câteva lucruri, că ai 
acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, cel ce învăţa 
pe Balac să pună piatră de poticneală înaintea fiilor lui 
Israel, ca să mănânce care jertfită idolilor şi să se dea 
desfrânării.”  
 

116 Apocalipsa lui 
Ioan 2: 18-20 

“Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Acestea zice 
Fiul lui Dumnezeu, ai Cărui ochi sunt ca para focului şi 
picioarele asemenea aramei strălucitoare: Ştiu faptele tale 
şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta şi ştiu că 
faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele 
dintâi. Dar am împotriva ta faptul că laşi pe femeia 
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Izabela, care se zice pe sine proorociţă, de învaţă şi 
amăgeşte pe robii Mei, ca să facă desfrânări şi să 
mănânce cele jertfite idolilor.”  
 

117 Apocalipsa lui 
Ioan 3: 1-4 

“Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice 
Cel ce are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele 
şapte stele: Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti, dar 
eşti mort. Priveghează şi întăreşte ce a mai rămas şi era 
să moară. Căci n-am găsit faptele tale depline înaintea 
Dumnezeului Meu. Drept aceea, adu-ţi aminte cum ai 
primit şi ai auzit şi păstrează şi te pocăieşte. Iar de nu vei 
priveghea, voi veni ca un fur şi nu vei şti în care ceas voi 
veni asupra ta. Dar ai câţiva oameni în Sardes, care nu şi-
au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi 
în veşminte albe, fiindcă sunt vrednici.”  
 

118 Apocalipsa lui 
Ioan 3: 7-8 

“Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice 
Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel 
ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni 
nu va deschide: Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta 
o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, 
fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi 
nu ai tăgăduit numele Meu.”  
 

119 Apocalipsa lui 
Ioan 3: 14-18 

“Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea 
zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi 
adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: Ştiu faptele 
tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau 
fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici 
rece - am să te vărs din gura Mea. Fiindcă tu zici: Sunt 
bogat şi m-am îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu 
ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns, şi sărac şi orb 
şi gol! Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în 
foc, ca să te îmbogăţeşti, şi veşminte albe ca să te îmbraci 
şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de 
ochi ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.”  
 

120 Matei 25: 1-4 “Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care 
luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. 
Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine 
untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, 
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odată cu candelele lor.”  
 

121 Ioan 3: 5 “Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu.”  
 

122 
 

Ioan 3: 6 “Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din 
Duh, duh este.”  
 

123 1 Corinteni 12: 8-
11 

“Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de 
înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul 
cunoştinţei. Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, 
iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh; Unuia 
faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea 
duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea 
limbilor. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, 
împărţind fiecăruia deosebi, după cum voieşte.”  
 

124 Galateni 5: 22 “Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, 
îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa.”  
 

125 2 Corinteni 5: 17; 
Galateni 6: 15 

“Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele 
vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.”  
“Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, 
nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă.  
 

12 1 Ioan 4: 7-8 “Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea 
este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte 
n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
iubire.”  
 

127 1 Ioan 4: 10-13 “În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe 
Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 
Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi 
datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu 
nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe 
altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi 
este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în 
El şi El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său.”  
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128 1 Ioan 4: 16 “Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care 
Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce 
rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu 
rămâne întru el.”  
 

129 Romani 7: 22-23 “Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui 
Dumnezeu; Dar văd în mădularele mele o altă lege, 
luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă 
rob legii păcatului, care este în mădularele mele.”  
 

130 Romani 8: 1 “Drept aceea nici o osândă nu este acum asupra celor ce 
sunt în Hristos Iisus.”  
 

131 Romani 8: 8-9 “Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. 
Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul 
lui Hristos, acela nu este al Lui.”  
 

132 Romani 8: 12-14 “Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori trupului, ca să 
vieţuim după trup. Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, 
iar dacă ucideţi, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii. 
Căci câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai 
lui Dumnezeu.”  
 

133 Iezechiel 36: 25-
27 

“Şi vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curăţi de toate 
întinăciunile voastre şi de toţi idolii voştri vă voi curăţi. 
Vă voi da inimă nouă şi duh nou vă voi da; voi lua din 
trupul vostru inima cea de piatră şi vă voi da inimă de 
carne. Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu şi voi face 
ca să umblaţi după legile Mele şi să păziţi şi să urmaţi 
rânduielile Mele.”  
 

13 Matei 12: 34-35 “Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, odată ce 
sunteţi răi? Căci din prisosul inimii grăieşte gura. Omul 
cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, 
pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea scoate 
afară cele rele.”  
 

135 Luca 11: 34-36 “Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău 
este curat, atunci tot trupul tău e luminat; dar când ochiul 
tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat. Ia seama deci 
ca lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot 
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trupul tău e luminat, neavând nici o parte întunecată, 
luminat va fi în întregime, ca şi când te luminează făclia 
cu strălucirea ei.”  
 

136 2 corinteni 5: 17-
18 

“Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele 
vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. Şi toate sunt de 
la Dumnezeu, Care ne-a împăcat cu Sine prin Hristos şi 
Care ne-a dat nouă slujirea împăcării.”  
 

137 Faptele 
Apostolilor 2: 1-4 

“Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în 
acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca 
de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa 
unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc 
şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de 
Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 
precum le dădea lor Duhul a grăi.”  
 

138 Matei 13: 12 “Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce 
nu are, şi ce are i se va lua.”  
 

139 Ioan 12: 31 “Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul 
lumii acesteia va fi aruncat afară.”  
 

140 Ioan 14: 30 “Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul 
acestei lumi şi el nu are nimic în Mine.”  
 

14 Ioan 16: 11 “Şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost 
judecat.”  
 

142 Faptele 
Apostolilor 26: 18 

“Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la 
lumină şi de la stăpânirea lui satana la Dumnezeu, ca să 
ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin 
credinţa în Mine.”  
 

143 2 Corinteni 4: 3-4 “Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este 
pentru cei pierduţi, În care Dumnezeul veacului acestuia 
a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze 
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui 
Dumnezeu.”  
 

144 Efeseni 2: 1-2 “Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşealele 
şi prin păcatele voastre, În care aţi umblat mai înainte, 
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potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului 
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii 
neascultării.”  
 

145 Efeseni 6: 12 “Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a 
sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva 
stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.”  
 

146 Numerii 12: 5-6 “Atunci S-a pogorât Domnul în stâlpul cel de nor, a stat 
la uşa cortului şi a chemat pe Aaron şi pe Mariam şi au 
ieşit amândoi. Apoi a zis: <<Ascultaţi cuvintele Mele: De 
este între voi vreun prooroc al Domnului, Mă arăt lui în 
vedenie şi în somn vorbesc cu el.>>”  
 

147 Matei 1: 18-21 “Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama 
Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte 
împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. 
Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a 
voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată 
îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui 
David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a 
zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu 
şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul 
Său de păcatele lor.”  
 

148 Matei 2: 13 “După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată 
în vis lui Iosif, zicând: <<Scoală-te, ia Pruncul şi pe 
mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi 
spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L 
ucidă.>>”  
 

149 Daniel 4: 4-5 “Atunci au sosit tâlcuitorii de semne, prezicătorii, caldeii 
şi cititorii în stele şi le-am spus visul, dar ei nu mi-au dat 
tâlcuirea lui. Iar în cele din urmă s-a înfăţişat înaintea 
mea Daniel, al cărui nume este Beltşaţar, după numele 
dumnezeului meu şi care are în al Duhul Dumnezeului 
celui Sfânt şi i-am spus visul:..” 
 

150 Faptele 
Apostolilor 9: 1-5 
 

“Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva 
ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, Şi a cerut de la 
el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla 
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acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe 
calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Dar pe când 
călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca 
de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a 
auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă 
prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a 
zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să 
izbeşti cu piciorul în ţepuşă.” 
 

151 1 Corinteni 14: 2-
3 
 

“Pentru că cel ce vorbeşte într-o limbă străină nu 
vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; şi nimeni nu-l 
înţelege, fiindcă el, în duh, grăieşte taine. Cel ce 
prooroceşte vorbeşte oamenilor, spre zidire, îndemn şi 
mângâiere.” 
 

152 1 Corinteni 14: 
24 
 

“Iar dacă toţi ar prooroci şi ar intra vreun necredincios 
sau vreun neştiutor, el este dovedit de toţi, el este judecat 
de toţi;…” 
 

153 1 Corinteni 1: 22-
25 

“Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciune, 
Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru 
iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei 
chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui 
Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că 
fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, 
este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce se 
pare ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică decât 
tăria oamenilor.”  
 

154 Romani 6: 6-11 “Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul 
păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci Cel 
care a murit a fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit 
împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună 
cu El, Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. 
Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, 
a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, 
trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi 
morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos 
Iisus, Domnul nostru.” 
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155 Romani 7: 6 “Dar acum ne-am desfăcut de Lege, murind aceluia în 
care eram ţinuţi robi, ca noi să slujim întru înnoirea 
Duhului, iar nu după slova cea veche.”  
 

156 Matei 22: 36-40 “Învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a 
răspuns: <<Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot Iar a doua, la 
fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi. cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. 
În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi 
proorocii>>.”  
 

157 Romani 12: 2 “Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi 
prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui 
Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.”  
 

158 Romani 12: 9-10 “Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de 
bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubi ţi-vă; în cinste, 
unii altora daţi-vă întâietate.”  
 

159 Romani 13: 8-10 “Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia 
faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit 
legea. Pentru că (poruncile): Să nu săvârşeşti adulter; să 
nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu 
pofteşti... şi orice altă poruncă ar mai fi se cuprind în 
acest cuvânt: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci 
împlinirea legii.”  
 

160 Romani 15: 5-7 “Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a 
gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos, Pentru ca 
toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi 
Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiţi-vă 
unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre 
slava lui Dumnezeu.”  
 

161 1 Corinteni 8: 3 “Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela este 
cunoscut de El.”  
 

162 Matei 7:21-23 
 

“Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în 
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui 
din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, 
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Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în 
numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni 
multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu 
v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce 
lucraţi fărădelegea.” 
 

163 Matei 3: 7 “Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi saduchei venind 
la botez, le-a zis: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi 
de mânia ce va să fie?”  
 

164 Ioan 14: 21-24 “Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care 
Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de 
Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. I-a zis 
Iuda, nu Iscarioteanul: <<Doamne, ce este că ai să Te 
arăţi nouă, şi nu lumii?>> Iisus a răspuns şi i-a zis: 
<<Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi 
Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş 
la el. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. 
Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui 
care M-a trimis>>.”  
 

165 Galateni 3: 12-13 “Legea însă nu este din credinţă, dar cel care va face 
acestea, va fi viu prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem; pentru 
că scris este: "Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn".”  
 

166 Iacov 2: 17-20 “Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea 
însăşi. Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; 
arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, din 
faptele mele, credinţa mea. Tu crezi că unul este 
Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se 
cutremură. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că 
credinţa fără de fapte moartă este?”  
 

167 Romani 10: 9-11 “Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi 
vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din 
morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, 
iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. Căci zice 
Scriptura: <Tot cel ce crede în El nu se va ruşina>.”  
 

168 Galateni 5: 14 “Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în 
acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  
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169 Efeseni 2: 9-10 “Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui 
făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe 
care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru 
ele.”  
 

170 Efeseni 3: 14-19 “Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Iisus Hristos, Din Care îşi trage numele 
orice neam în cer şi pe pământ, Să vă dăruiască, după 
bogăţia slavei Sale, ca să fi ţi puternic întăriţi, prin Duhul 
Său, în omul dinăuntru, Şi Hristos să Se sălăşluiască, prin 
credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi 
fiind în iubire, Ca să puteţi înţelege împreună cu toţi 
sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi înălţimea şi 
adâncimea, Şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai 
presus de cunoştinţă, ca să vă umpleţi de toată plinătatea 
lui Dumnezeu.”  
 

171 Efeseni 5: 1-2 “Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi, Şi 
umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi 
S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, 
întru miros cu bună mireasmă.”  
 

172 1 Timotei 1: 5 “Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din 
cuget bun şi din credinţă nefăţarnică.”  
 

173 Iacov 4: 11-12 “Nu vă grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce grăieşte 
de rău pe frate, ori judecă pe fratele său, grăieşte de rău 
legea şi judecă legea; iar dacă judeci legea nu eşti 
împlinitor al legii, ci judecător. Unul este Dătătorul legii 
şi Judecătorul: Cel ce poate să mântuiască şi să piardă. 
Iar tu cine eşti, care judeci pe aproapele?” 
 

174 Ioan 13: 34-35 “Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. 
Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 
pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii 
Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” 
 

175 Matei 7: 23 “Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut 
pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi 
fărădelegea.” 



 371 

 

176 Ioan 20: 21-23 
 

“Şi Iisus le-a zis iarăşi: <<Pace vouă! Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi>>. Şi zicând 
acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: <<Luaţi Duh Sfânt; 
Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi 
ţine, vor fi ţinute>>.” 
 

177 1 Corinteni  4: 5 “De aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu 
va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse ale 
întunericului şi va vădi sfaturile inimilor. Şi atunci 
fiecare va avea de la Dumnezeu lauda.” 
 

178 1 Corinteni 6: 2-3 
 

“Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea 
este judecată de voi, oare sunteţi voi nevrednici să 
judecaţi lucruri atât de mici? Nu ştiţi, oare, că noi vom 
judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumeşti?” 
 

179 1 Corinteni 5: 11-
13 
 

“Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecaţi cu vreunul, 
care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau 
închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor. Cu 
unul ca acesta nici să nu şedeţi la masă. Căci ce am eu ca 
să judec şi pe cei din afară? Însă pe cei dinăuntru, oare, 
nu-i judecaţi voi? Iar pe cei din afară îi va judeca 
Dumnezeu. Scoateţi afară dintre voi pe cel rău.”  
 

180 Romani 8: 3-4 
 

“Pentru că ceea ce era cu neputinţă Legii - fiind slabă 
prin trup - a săvârşit Dumnezeu, trimiţând pe Fiul Său 
întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a 
osândit păcatul în trup, Pentru ca îndreptarea din Lege să 
se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după 
duh.” 
 

181 Romani 10: 17 
 

“Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin 
cuvântul lui Hristos.” 
 

182 Iacov 1: 22-24 
 

“Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai 
ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă. Căci dacă 
cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, 
el seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii 
sale; S-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel 
era.” 
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183 Matei 7: 13-14 “Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată 
este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. 
Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la 
viaţă şi puţini sunt care o află.”  
 

184 Luca 9: 46-48 “Şi a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai 
mare? Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un 
copil, l-a pus lângă Sine, Şi le-a zis: <<Oricine va primi 
pruncul acesta, în numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar 
oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a 
trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, 
acesta este mare. >>”  
 

185 Marcu 9: 33-35 “Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a întrebat: 
<<Ce vorbeaţi între voi pe drum? >> Iar ei tăceau, 
fiindcă pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre ei 
este mai mare. Şi şezând jos, a chemat pe cei doisprezece 
şi le-a zis: <<Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din 
urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor. >>”  
 

186 Luca 22: 24-27 “Şi s-a iscat între ei şi neînţelegere: cine dintre ei se pare 
că e mai mare? Iar El le-a zis: <<Regii neamurilor 
domnesc peste ele şi se numesc binefăcători. Dar între 
voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel 
mai tânăr, şi căpetenia ca acela care slujeşte. Căci cine 
este mai mare: cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? 
Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, 
sunt ca unul ce slujeşte. >>” 
 

187 Matei 18: 1-4 “În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au 
zis: << Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor? 
>> Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor, 
Şi a zis: <<Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi 
nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, 
acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor. >>”  
 

188 Matei 20: 20-28 “Atunci a venit la El mama fiilor lui Zevedeu, împreună 
cu fiii ei, închinându-se şi cerând ceva de la El. Iar El a 
zis ei: <<Ce voieşti? >> Ea a zis Lui: <<Zi ca să şadă 
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aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga 
Ta, întru împărăţia Ta.>> Dar Iisus, răspunzând, a zis: 
<<Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l 
voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez să vă 
botezaţi?>> Ei I-au zis: <<Putem.>> Şi El a zis lor: 
<<Paharul Meu veţi bea şi cu botezul cu care Eu Mă 
botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta şi de-a 
stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru 
care s-a pregătit de către Tatăl Meu.>> Şi auzind cei zece 
s-au mâniat pe cei doi fraţi. Dar Iisus, chemându-i la 
Sine, a zis: <<Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc 
peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între 
voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul 
vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie 
vouă slugă, După cum şi Fiul Omului n-a venit să I se 
slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi.>>”  
 

189 Filipeni 2: 3-7 “Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, 
ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste 
decât el însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci 
fiecare şi ale altuia. Gândul acesta să fie în voi care era şi 
în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a 
socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a 
deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea 
oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om.”  
 

190 Romani 12: 10 “În iubire frăţească, unii pe alţii iubi ţi-vă; în cinste, unii 
altora daţi-vă întâietate.”  
 

191 Efeseni 2: 21-22 “Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă 
un locaş sfânt în Domnul, În Care voi împreună sunteţi 
zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.”  
 

192 Efeseni 2: 8-9 
 

“Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu 
e de la voi: este darul lui Dumnezeu; Nu din fapte, ca să 
nu se laude nimeni.”  
 

193 Faptele 
Apostolilor 8: 18-
21 

“Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se 
dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, Zicând: <<Daţi-mi şi mie 
puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să 
primească Duhul Sfânt.>> Iar Petru a zis către el: 
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<<Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că 
darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani. Tu n-ai parte, 
nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu 
este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.>>”  
 

194 Matei 3: 5-6 “Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată 
împrejurimea Iordanului. Şi erau botezaţi de către el în 
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.” 
 

195 Matei 3: 13-15 “În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către 
Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, 
zicând: <<Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu 
vii la mine?>> Şi răspunzând, Iisus a zis către el: <<Lasă 
acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată 
dreptatea.>> Atunci L-a lăsat. 
 

196 Marcu 16: 15-16 “Şi le-a zis: <<Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va 
boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va 
osândi.>>” 
 

197 Faptele 
Apostolilor 10: 27 
 

“Şi, vorbind cu el, a intrat şi a găsit pe mulţi adunaţi.” 

198 Faptele 
Apostolilor 10: 
44-48 
 

“Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a 
căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul. Iar credincioşii 
tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi 
pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste 
neamuri. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi slăvind 
pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru: Poate, oare, 
cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care 
au primit Duhul Sfânt ca şi noi? Şi a poruncit ca aceştia 
să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au 
rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile.” 
 

199 1 Corinteni 1: 14-
15 
 

“Mul ţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am 
botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, Ca să nu zică 
cineva că aţi fost botezaţi în numele meu.” 
 

200 Faptele 
Apostolilor 16: 
13-15 

“Şi în ziua sâmbetei am ieşit în afara porţii, lângă râu, 
unde credeam că este loc de rugăciune şi, şezând, 
vorbeam femeilor care se adunaseră. Şi o femeie, cu 
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 numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea 
Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia 
Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite 
de Pavel. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a 
rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă 
Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să 
rămânem.” 
 

201 Faptele 
Apostolilor 8: 36-
37 
 

“Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar 
famenul a zis: <<Iată apă. Ce mă împiedică să fiu 
botezat?>> Filip a zis: <<Dacă crezi din toată inima, este 
cu putinţă.>> Şi el, răspunzând, a zis: <<Cred că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu.>>” 
 

202 Efeseni 4: 6 
 

“Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi 
prin toate şi întru toţi.” 
 

203 Romani 6: 3-4 
 

“Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, 
întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu 
El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a 
înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi 
întru înnoirea vieţii; Căci dacă am fost altoiţi pe El prin 
asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii 
Lui, Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul 
păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului.” 
 

204 Faptele 
Apostolilor 2: 38-
39 
 

“Iar Petru a zis către ei: <<Pocăiţi-vă şi să se boteze 
fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci 
vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor 
de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul 
nostru.>>” 
 

205 Matei 19: 13-15 
 

“Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile peste ei 
şi să Se roage; dar ucenicii îi certau. Iar Iisus a zis: 
<<Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora 
ca aceştia este împărăţia cerurilor. Şi punându-Şi mâinile 
peste ei, S-a dus de acolo.>>” 
 

206 Luca 18: 15-17 
 

“Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar 
ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, 
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zicând: <<Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. Adevărat 
grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu 
ca un prunc nu va intra în ea.>>” 
 

207 Matei 15. 14 
 

“L ăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe 
orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. 
 

208 Efeseni 1: 12 
 

“Ca să fim spre lauda slavei Sale, noi cei ce mai înainte 
am nădăjduit întru Hristos.” 
 

209 Efeseni 4: 5 
 

“Este un Domn, o credinţă, un botez,...” 

210 Faptele 
Apostolilor 2: 12 
 

“Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către 
altul: <<Ce va să fie aceasta?>>” 

211 Faptele 
Apostolilor 2: 6-8 
 

“Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a 
tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi 
erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: <<Iată, nu sunt 
aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi 
fiecare limba noastră, în care ne-am născut?>>” 

   

212 1Corinteni 12: 
27-30 
 

“Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în 
parte. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi 
apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe 
cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile 
vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. 
Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi 
învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni? 
Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în 
limbi? Oare toţi pot să tălmăcească?” 
 

213 1 Tesaloniceni 5: 
19-21 
 

“Duhul să nu-l stingeţi. Proorociile să nu le dispreţuiţi. 
Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine;…” 

214 Efeseni 1: 4-5 
 

“Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, Mai 
înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru 
El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,…” 
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215 Ioan 16: 23-24 
 

“Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Adevărat, 
adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele 
Meu El vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în numele 
Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie 
deplină.”  
 

216 Efeseni 5: 21-26 
 

“Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos. Femeile 
să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, Pentru că 
bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap 
Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Ci precum 
Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor 
lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după 
cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru 
ea, Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin 
cuvânt,…” 
 

217 Galateni 3: 28 
 

“Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici 
liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, 
pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.” 
 

218 1 Timotei 2: 8-15 
 

“Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând 
mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi 
femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor 
podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit 
şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult 
preţ; Ci, din fapte bune, precum se cuvine unor femei 
temătoare de Dumnezeu. Femeia să se înveţe în linişte, 
cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe 
pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. 
Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost 
amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de 
poruncă. Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va 
stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în 
sfinţenie.” 
 

219 Luca 17: 19 “Şi i-a zis: <<Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a 
mântuit>>.” 
 

220 Romani 4: 3-8; 
22-25 
 

“Căci, ce spune Scriptura? Şi <<Avraam a crezut lui 
Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate>>. Celui care 
face fapte, nu i se socoteşte plata după har, ci după 
datorie; Iar celui care nu face fapte, ci crede în Cel ce 
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îndreptează pe cel păcătos, credinţa lui i se socoteşte ca 
dreptate. Precum şi David vorbeşte despre fericirea 
omului căruia Dumnezeu îi socoteşte dreptatea fără fapte: 
<<Fericiţi aceia, cărora li s-au iertat fărădelegile şi ale 
căror păcate li s-au acoperit! Fericit bărbatul căruia 
Domnul nu-i va socoti păcatul>>.” 
 

221 Romani 10: 10-
11 
 

“Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se 
mărturiseşte spre mântuire. Căci zice Scriptura: <<Tot 
cel ce crede în El nu se va ruşina>>.” 
 

222 Galateni 2: 11 
 

“Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe faţă i-am stat 
împotrivă, căci era vrednic de înfruntare.” 
 

223 Galateni 2: 16 
 

“Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, 
ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în 
Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar 
nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se 
va îndrepta.” 
 

224 1 Corinteni 7: 25; 
37-38 
 

“Cât despre feciorie, n-am poruncă de la Domnul. Vă dau 
însă sfatul meu, ca unul care am fost miluit de Domnul să 
fiu vrednic de crezare.” 
“Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are 
stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în inima sa, 
ca să-şi ţină fecioara, bine va face. Aşa că, cel ce îşi 
mărită fecioara bine face; dar cel ce n-o mărită şi mai 
bine face.” 
 

225 1 Timotei 4: 1-3 
 

“Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, 
unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la 
duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor, Prin 
făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul 
lor. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, 
pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, 
pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut 
adevărul,…” 
 

226 1 Corinteni 7: 29-
31 
 

“Şi aceasta v-o spun, fraţilor: <<Că vremea s-a scurtat de 
acum, aşa încât şi cei ce au femei să fie ca şi cum n-ar 
avea. Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar plânge; şi cei 
ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei ce cumpără, 
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ca şi cum n-ar stăpâni; Şi cei ce se folosesc de lumea 
aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul 
acestei lumi trece>>.”  
 

227 2 Petru 3: 15-16 
 

“Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept 
mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel 
după înţelepciunea dată lui, Cum vorbeşte despre acestea, 
în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu 
anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le 
răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor 
pierzare.”  
 

228 Iona 10:30 “Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” 

229 Ioan 17: 21 
 

“Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi 
Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să 
creadă că Tu M-ai trimis.” 
 

230 Ioan 5: 19-23 
 

“A r ăspuns Iisus şi le-a zis: <<Adevărat, adevărat zic 
vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va 
vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le 
face şi Fiul întocmai. Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată 
toate câte face El şi lucruri mai mari decât acestea va 
arăta Lui, ca voi să vă miraţi. Căci, după cum Tatăl 
scoală pe cei morţi şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă 
celor ce voieşte. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată 
judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul cum 
cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte 
pe Tatăl care L-a trimis>>.” 
 

231 Ioan 5: 26 
 

“Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului 
să aibă viaţă în Sine;…” 

23 1 Corinteni 11: 3-
10 
 

“Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui 
bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui 
Hristos: Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau 
prooroceşte, având capul acoperit, necinsteşte capul său. 
Iar orice femeie care se roagă sau prooroceşte, cu capul 
neacoperit, îşi necinsteşte capul; căci tot una este ca şi 
cum ar fi rasă. Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, 
atunci să se şi tundă. Iar dacă este lucru de ruşine pentru 
femeie ca să se tundă ori să se radă, să-şi pună văl. Căci 
bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă 
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a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Pentru 
că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Şi 
pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia 
pentru bărbat. De aceea şi femeia este datoare să aibă 
(semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri.” 
 

233 Facerea (Geneza) 
1: 26-28 
 

“Şi a zis Dumnezeu: <<Să facem om după chipul şi după 
asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, 
păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se 
târăsc pe pământ şi tot pământul>>! Şi a făcut Dumnezeu 
pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a 
făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a 
binecuvântat, zicând: <<Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 
pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, 
peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate 
vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul>>!” 
 

234 Luca 8: 46-48 
 

“Iar Iisus a zis: <<S-a atins de Mine cineva. Căci am 
simţit o putere care a ieşit din Mine>>. Şi, femeia, 
văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea 
Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins 
de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: 
<<Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în 
pace>>.” 
 

235 Matei 23:23 “Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi 
zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat 
părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe 
acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi”  
 

236 1 Petru 3: 1-2; 7 
 

“Asemenea şi voi, femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, 
aşa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă 
cuvântului, să fie câştigaţi, fără propovăduire, prin 
purtarea femeilor lor, Văzând de aproape viaţa voastră 
curată şi plină de sfială… 
Voi, bărbaţilor, de asemenea, trăiţi înţelepţeşte cu 
femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, şi faceţi-le 
parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt 
moştenitoare ale harului vieţii, aşa încât rugăciunile 
voastre să nu fie împiedicate.”  
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237 Galateni 3: 26 
 

“Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în 
Hristos Iisus.” 
 

238 Galateni 3: 28 
 

“Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici 
liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, 
pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.” 
 

239 1 Tesaloniceni 4: 
9 
 

“Despre iubirea frăţească nu aveţi trebuinţă să vă scriu, 
pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu ca să 
vă iubiţi unul pe altul.”  
 

240 Iacov 1: 5 
 

“Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o 
ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi 
fără înfruntare; şi i se va da.” 
 

241 Galateni 3: 11-12 
 

“Iar acum că, prin Lege, nu se îndreptează nimeni 
înaintea lui Dumnezeu este lucru lămurit, deoarece 
<<dreptul din credinţă va fi viu>>. Legea însă nu este din 
credinţă, dar cel care va face acestea, va fi viu prin ele.” 
 

242 Evrei 10: 37-38 
 

“<<Căci mai este puţin timp, prea puţin, şi Cel ce e să 
vină, va veni şi nu va întârzia; Iar dreptul din credinţă va 
fi viu; şi de se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul 
Meu întru el>>.” 

243 Romani 13: 1-2 
 

“Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este 
stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de 
Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se 
împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui 
Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua osândă.” 
 

244 Ioan 12: 31 
 

“Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul 
lumii acesteia va fi aruncat afară.” 
 

245 Ioan 14:30 
 

“Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul 
acestei lumi şi el nu are nimic în Mine;…” 
 

246 Ioan 16: 11 
 

“Şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost 
judecat.” 
 

247 Luca 4: 5-7 
 

“Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o 
clipă toate împărăţiile lumii. Şi I-a zis diavolul: <<Ţie îţi 
voi da toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a 
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fost dată mie şi eu o dau cui voiesc; Deci dacă Tu Te vei 
închina înaintea mea, toată va fi a Ta>>.” 
 

248 Ioan 10: 7-9 
 

“A zis deci iarăşi Iisus: <<Adevărat, adevărat zic vouă: 
Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine 
sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: 
de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi 
va ieşi şi păşune va afla>>.” 
 

249 Ioan 15: 1-4 
 

“Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 
Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; 
şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai 
multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru 
cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în 
voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, 
dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi 
în Mine.” 
 

250 1 Petru 1: 22-23 
 

“Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre 
nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din 
toată inima, cu toată stăruinţa, Fiind născuţi din nou nu 
din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin 
cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac.” 
 

251 Romani 3: 21-23 
 

“Dar acum, în afară de Lege, s-a arătat dreptatea lui 
Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege şi de prooroci. Dar 
dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în Iisus 
Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este 
deosebire. Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu;…” 
 

252 Matei 5: 17-20 
 

“Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; 
n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic 
vouă: <<Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o 
cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. 
Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, 
şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în 
împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta 
mare se va chema în împărăţia cerurilor>>. Căci zic 
vouă: <<Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult 
decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în 
împărăţia cerurilor>>.” 
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253 Matei 7: 21-23 
 

“Nu oricine Îmi zice: <<Doamne, Doamne>>, va intra în 
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui 
din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: <<Doamne, 
Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în 
numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni 
multe am făcut?>> Şi atunci voi mărturisi lor: 
<<Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la 
Mine cei ce lucraţi fărădelegea>>.” 
 

254 Romani 8: 3-4 
 

“Pentru că ceea ce era cu neputinţă Legii - fiind slabă 
prin trup - a săvârşit Dumnezeu, trimiţând pe Fiul Său 
întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a 
osândit păcatul în trup, Pentru ca îndreptarea din Lege să 
se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după 
duh.” 
 

255 Romani 8: 1-2 
 

“Drept aceea nici o osândă nu este acum asupra celor ce 
sunt în Hristos Iisus. Căci legea duhului vieţii în Hristos 
Iisus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii,…” 
 

256 Romani 13: 8-10 
 

“Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia 
faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit 
legea. Pentru că (poruncile): <<Să nu săvârşeşti adulter; 
să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu 
pofteşti... şi orice altă poruncă ar mai fi se cuprind în 
acest cuvânt: <<Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi>>. Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci 
împlinirea legii.” 
 

257 Ioan 16: 5-15 
 

“Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre 
voi nu întreabă: <<Unde Te duci?>> Ci, fiindcă v-am 
spus acestea, întristarea a umplut inima voastră. Dar Eu 
vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. Căci 
dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar 
dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi. Şi El, venind, va 
vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. De 
păcat, pentru că ei nu cred în Mine; De dreptate, pentru 
că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea; Şi de 
judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost 
judecat. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să 
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le purtaţi. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă 
va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci 
toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. 
Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua şi vă va 
vesti. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis 
că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă.” 
 

258 Matei 12: 7 
 

“Dacă ştiaţi ce înseamnă: <<Milă voiesc iar nu jertfă>>, 
n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi.” 
 

259 Galateni 2: 20 
 

“M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai 
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în 
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” 
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