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 Nu discut motivele pentru care în Kiev au loc, la această 

oră, confruntări între manifestanţi şi jandarmi. Consider că a ieşi 

în stradă pentru a te transforma într-o neocolonie a Uniunii 

Europene ţine de tentativa de suicid naţional. Nici nu voi glosa pe 

tema agenturilor implicate în reîncărcarea unei violente revoluţii 

orange. Toate acestea sunt, desigur, aspecte foarte importante. 

Ceea ce mi-a atras atenţia însă, este mecanica raporturilor putere-

popor. Aici lucrurile au luat-o complet razna. Istoria cunoaşte 

două legitimări ale autorităţii temporare: divinul sau poporul. 

Monarhul de drept divin, unsul lui Dumnezeu, îşi raportează 

deciziile la codurile sacre. În clipele de mare cumpănă, deciziile 

sunt încredinţate oamenilor de rugăciune, aşa cum face Ştefan cel 

Mare când îl solicită pe Daniil Sihastru. Simbioza dintre autoritate 

temporară şi putere spirituală a însemnat întotdeauna primatul 

celei din urmă: atunci când Louis VII pleacă în cruciadă, tronul 

Franţei este încredinţat abatelui Suger, călugăr la Saint-Denis. În 

treacăt fie spus, unii istorici consideră că acesta din urmă era fiul 

unui plugar, adus în rândul rugătorilor de o societate deloc 

mercantilă, capabilă să recunoască vocaţiile extraordinare.    

Democraţia a inversat pur şi simplu raportul: zeul popor validează 

prin voturi perfect egale între ele, cumulate numeric. 

Legitimitatea nu mai vine de sus în jos, ci o ia de jos în sus. În 

afară de asta, raporturile sunt taman aceleaşi: Dumnezeu e 

conjurat cu rugăciuni, poporul este înduplecat prin campania 

electorală. Mandatul regelui se termină prin abdicare sau moarte, 

cel al preşedintelui prin lege sau neîntrunirea numărului de voturi 

necesare la al doilea mandat. De la Dumnezeu aşteptăm semne, 
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poporul este consultat prin sondaje. Uneori, cei care dau 

legitimitatea suveranilor lovesc neaşteptat. Filip cel Frumos, 

regele Franţei care a confiscat averea templierilor pentru a regla 

deficitul bugetar al Coroanei (pentru trei ani!) a murit după ce şi-a 

frânt gâtul căzând de pe cal. Ca toţi cavalerii grei ai Evului 

Mediu, Filip cel Frumos ştia să-şi conducă armăsarul fără să 

utilizeze căpăstrul şi zăbăluţa, din simpla înclinare a corpului. 

Dacă astăzi ar fi trăit, ar fi putut să-şi câştige existenţa din 

organizarea de seminarii ecvestre, din vânzarea de metode video, 

din emisiuni la televiziune şi interviuri în presă. Era, cum 

presupunea înalta şcoală de echitaţie a războinicilor de atunci, un 

călăreţ desăvârşit. Contemporanii n-au avut dubii: l-a bătut 

Dumnezeu! În Ukraina, contestatarii lui Ianukovici se prezintă la 

manifestaţii cu scut, costume de protecţie, cască de motociclist şi 

pulane de cauciuc. Dacă ar avea toţi aceeaşi culoare, ar fi, la nivel 

vizual, replica civilă a jandarmilor. Aceştia din urmă, atunci când 

nu iau pulane peste urechi şi şuturi în coccis, sunt scăldaţi de 

luminile romantice ale cocktailurilor molotov zvârlite cu 

generozitate. Să mergi la servici ştiind că rişti să fii transformat 

într-o torţă. Aşa loveşte zeul-popor atunci când retrage 

legitimitatea oamenilor politici care şi-au pierdut minţile. Sec, cu 

sunete de oase zdrobite. Lent, pentru că poporul are timp, dacă-şi 

face timp să înceapă să scarmene politicieni. Cu hotărâre, dar plin 

de înţelegere faţă de jandarmul care-şi face meseria. Pentru că, 

nu-i aşa?, scrie în fişa postului că jandarmul trebuie şi să încaseze, 

nu doar să dea cu brandul în numele omului politic. Lecţia 

ucrainiană este simplă: dacă vocea manifestaţiilor paşnice este 

ignorată, dacă poporul coborât în stradă este întâmpinat cu 

bocancii isterici şi pulanele zglobii ale celor dresaţi să bată civili 

http://activenews.ro/stiri-despre/ianukovici
http://activenews.ro/stiri-despre/politicieni
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neînarmaţi, zeul popor coboară milităria din pod. După o 

manifestaţie politicoasă în care li s-a adus la cunoştinţă celor aleşi 

democratic c-au luat-o într-o direcţie greşită, zeul-popor are tot 

dreptul să revină în fiecare zi sub forma unui coşmar, bântuindu-I 

pe blasfemiatori. Pentru că, în logica antropologică imuabilă, 

echivalentul nesupunerii unui rege faţă de Dumnezeu este replica 

aruncată de Condoleeza Rice într-o ţară unde fusese primită cu 

steaguri americane în flăcări şi scandări împotriva crimelor 

americane din Iraq: “Şi-au exercitat dreptul democratic la 

opinie!”. Dragi aleşi, când dreptul de a lua decizii ţi-l dă votul, 

vocea poporului nu mai emite opinii, e vocea adevărului însuşi. 

Un popor care dă foc clădirii guvernului nu-i cu nimic mai prejos 

ca o apariţie a Sfântului Gheorghe pe un câmp de bătălie, sau a 

Preacuratei într-o peşteră. Îngenuncheaţi, miniştri şi preşedinţi, şi 

rugaţi zeul să vă cruţe! Pocăiţi-vă şi poate veţi fi iertaţi! Celor 

care se vor grăbi să vocifereze că textul meu este o instigare la 

violenţă, la destabilizare şi la haos, le voi livra şi concluzia, 

nevoind să fiu mai puţin explicit şi prudent ca fabulistul. Acest 

editorial constituie o instigare a politicienilor la respectarea 

voinţei oamenilor. Europa ultimilor ani a asistat revulsată la 

violenţa corpurilor militarizate antrenate să bată civili care-şi 

exercită dreptul la liberă exprimare. Bocanci, gaze lacrimogene, 

pulane, tunuri de apă, amenzi – nimic din această enumerare nu e 

fără leac. Ucrainienii s-au mişcat mai repede decât spaniolii, sau 

italienii, sau românii, şi i-au învăţat pe toţi că n-are rost să te 

prezinţi la nesfârşit în faţa puterii ca o oaie resemnată să ia bâte în 

cap. În pravilele medievale existau prevederi legate de blasfemie, 

crima de lez-Dumnezeu. Ca şi complotul împotriva stăpânului 

temporar, nesocotirea stăpânului veşnic se pedepsea cu moartea. 

Dragi oameni politici care azi sunteţi, mâine vă duceţi, aveţi mare 
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grijă de zeul care v-a cocoţat acolo sus. Dacă l-aţi fi respectat, nu 

l-aţi fi vândut ca “forţă de muncă ieftină” şi nici n-aţi fi înstrăinat 

resursele lui şi ale copiilor copiilor lui. Dacă l-aţi fi iubit, v-ar fi 

aşezat în rândul martirilor şi ai sfinţilor, aşa cum a făcut şi 

Dumnezeu cu iubitorii Lui. Nereuşindu-vă nimic din toate 

acestea, faceţi ceea ce şi unui animal îi reuşeşte: temeţi-vă! 

Aceasta este instigarea mea, şi despre asta am scris acest text. 

Băsescu, Ponta, Antonescu şi toţi ai voştri: s-aveţi teamă! Poate 

veţi fi iertaţi. 

de Radu Iliescu ActiveNews apud: http://www.buciumul.ro/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://activenews.ro/author/radu-iliescu
http://activenews.ro/lectia-ucrainiana_1817022.html
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Biserica şi societatea în contextul epistolelor pauline 

– partea a II-a 

     Prima problemă socială 

cu care Biserica primară a 

trebuit să se confrunte a 

fost aceea a sărăciei, şi se 

vede din Cartea Faptelor 

că răspunsul nu a fost găsit 

într-o teorie politico – 

economică, ci în generozitatea voluntară, dictată de credinţa în 

Iisus Hristos şi de experienţa Pogorârii Duhului Sfânt (Faptele 

Apostolilor 2). Asistenţa acordată celor săraci a constituit pentru 

comunitatea creştină din Ierusalim unul din momentele în care s-a 

exprimat intensa viaţă comunitară a celor care au crezut în 

evenimentele mântuitoare ale pătimirii – morţii – învierii lui Iisus 

Hristos. Biserica primară în lumina acestor evenimente 

mântuitoare a găsit răspunsuri concrete la problema sărăciei în 

cadrul comunităţii sale. În acest sens trebuie înţelese expresiile 

“comuniunea bunurilor” şi “slujirea la mese” despre care ne 

înştiinţează Cartea Faptelor. Originea instituirii celor Şapte nu 

este menţionată în afara Cărţii Faptelor. În Faptele Apostolilor 6, 

1-6, Sfântul Luca prezintă instituirea grupului Celor Şapte, apoi 

activitatea a doi dintre ei: Ştefan (Faptele Apostolilor 6, 8 – 8, 2) 

şi Filip (Faptele Apostolilor 8, 5 – 40; 21, 8 – 9). Sfântul Luca nu-

i desemnează decât prin numărul lor, cei Doisprezece, fără să le 
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atribuie un titlu, îl va numi totuşi pe Filip, evanghelist, în Faptele 

Apostolilor 21, 8. Cei Şapte sunt cu siguranţă iudei de origine, cu 

excepţia lui Nicolae, care era un prozelit, dar potrivit numelor pe 

care le poartă şi mediului în care şi-au exercitat activitatea, indică 

faptul că ei aparţineau iudaismului elenistic. Potrivit Scripturii 

numărul şapte evoca, în general, ideea perfecţiunii, plinătăţii, 

uneori el simbolizează lumea păgână, din cauza celor şapte 

neamuri păgâne care înconjurau Israelul (Iosua 3, 10). În preajma 

erei creştine, numărul şapte se referă la numărul membrilor din 

administraţia unei comunităţi sau a unei cetăţi iudaice[1]. 

Contextul instituirii Celor Şapte este cel al neînţelegerilor ivite 

între iudeii de limba greacă legaţi de Diaspora prin limbă şi 

cultură, dar şi de iudeii palestinieni, vorbitori de limba aramaică. 

Primii se plângeau că văduvele lor erau neglijate în “slujirea 

zilnică”. Cei Doisprezece hotărăsc instituirea unei noi slujiri 

diferite de cea a lor, “rugăciunea şi slujirea Cuvântului” (Faptele 

Apostolilor 6, 2 şi 4). Rolul pe care trebuia să îl îndeplinească Cei 

Şapte ridica o problemă. Potrivit relatării din Faptele Apostolilor 

6, cei Şapte au fost instituiţi pentru a se ocupa de asistenţa 

materială: slujirea la mese, sau, mai precis, acordarea unui ajutor 

pecuniar văduvelor (Faptele Apostolilor 6, 1-2). Sfântul Luca, 

însă, descrie activitatea a doi dintre membrii acestui grup, Ştefan 

şi Filip, şi se observă că ei se ocupau de cu totul altceva decât cu 

slujirea zilnică a văduvelor deşi fuseseră instituiţi pentru a permite 

Apostolilor să se dedice şi mai bine slujirii Cuvântului, proprie 

Apostolilor, îmbrăţişând idei fundamentale ale propovăruirii 

pauline[2]. Ştefan, plin de “înţelepciune şi Duh” (Faptele 

Apostolilor 6, 10) propovăduieşte într-o sinagogă iudeilor elenişti 

(Faptele Apostolilor 6, 9). Filip răspândeşte cuvântul lui 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn2
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Dumnezeu în Samaria (Faptele Apostolilor 8, 5-40), iar Sfântul 

Luca îi acordă titlul de evanghelist (Faptele Apostolilor 21, 8). 

După Faptele Apostolilor (11, 19-20), ucenicii proveniţi din 

mediul elenistic al Ierusalimului îi evanghelizează pe grecii din 

Antiohia. O interpretare foarte răspândită în zilele noastre în 

rândul comentatorilor, vede în Cei Şapte, un grup de conducători  

spirituali ai comunităţii creştinilor elenişti din Ierusalim, chiar 

dacă un grup de prezbiteri se constituise chiar în Ierusalim şi se 

îngrijea de comunitatea creştină de limbă aramaică. Sfântul Luca 

a preluat şi a reinterpretat această tradiţie, subliniind subordonarea 

Celor Şapte faţă de Cei Doisprezece pentru a evidenţia unitatea 

slujirii eclesiale sub conducerea Apostolilor. Mulţi comentatori 

resping ideea conform căreia vede în Cei Şapte instituirea 

diaconilor. Cei Şapte nu trebuie înţeleşi în sensul tehnic al 

termenului de “diaconi” (διακονοι) potrivit diaconatului 

instituţionalizat din vremurile noastre. Ei au fost instituiţi pentru 

a-i ajuta pe Cei Doisprezece în administrarea temporală a 

comunităţii, ei se află alaturi de Apostoli. Ştefan şi Filip se disting 

mai ales prin slujirea Cuvântului ceea ce, nu minimalizează rolul 

cu caracter social pentru care au fost aleşi. Rolul Celor Şapte a 

fost de scurtă durată: Ştefan a fost ucis, ceilalţi s-au răspândit prin 

diferite locuri din cauza persecuţiilor. Când Pavel şi Barnaba se 

întorc din Antiohia purtând cu ei roadele colectei, ca dar al acelei 

comunităţi, le-au încredinţat perzbiterilor (πρεσβύτεροι) (Faptele 

Apostolilor 11, 30). Reiese de aici că la Ierusalim, prezbiterii 

îndeplineau această slujire cu caracter social. Instituirea Celor 

Şapte se desfăşoară în trei etape: 

 propunerea este făcută de către Apostoli (v. 2 – 4), 

 alegerea din partea comunităţii (v. 5), 
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 punerea mâinilor de către Apostoli (v. 6). 

Reiese încă o dată că Cei Doisprezece constituie elementul 

unificant al comunităţii. Se poate spune, prin urmare, că Faptele 

Apostolilor 6, 1-7 atestă o cotitură în desfăşurarea lucrurilor: 

solidaritatea ca o nouă trăsătură esenţială şi caracteristică a 

existenţei creştine, deja expresă în cadrul ideal şi paradigmatic al 

comuniunii bunurilor în comunitatea primelor zile, devine acum o 

asistenţă cotidiană organizată sub conducerea Celor Şapte, aleşi în 

mod special ca să se îngrijească de cei săraci[3]. 

Creşterea comunităţii şi Cuvântului determină în acelaşi timp şi 

creşterea exigenţei solidarităţii, care-şi găseşte în instituirea Celor 

Şapte o soluţie potrivită şi funcţională, fiind o unanimitate 

resuscitată de Duhul Sfânt în continuitate cu viaţa şi învăţătura 

Domnului Înviat, Profetul şi Mesia celor săraci. Marea colectă 

paulină (I Corinteni 16, 1-4; II Corinteni 8-9, Romani 15, 25-32) 

constituie un semn concret al solidarităţii care trebuie să 

manifeste voinţa de comuniune dintre creştinii proveniţi dintre 

păgâni şi iudeo – creştinii din Ierusalim; la fel colecta antiohiană 

exprima aceeaşi “unanimitate” dintre comunităţi diverse 

anticipând într-un anumit fel sensul întrunirii apostolice în 

Ierusalim (Faptele Apostolilor 15). Atât Sfântul Apostol Luca, cât 

şi Sfântul Apostol Pavel (II Corinteni 8, 4; 9, 1, 13; Romani 15, 

13), califică de două ori acest gest de solidaritate folosind 

termenul – διακονία – (Faptele Apostolilor 11, 29; 12, 25) , adică 

o “slujire a dragostei” care răstoarnă opoziţia dintre “a da / a 

primi” în ecuaţia paradoxală “dăruind vei dobândi” ═ ”cel ce 

primeşte, dăruieşte” pentru înlăturarea oricărei diferenţe dintre cei 

care au fost încorporaţi în Acelaşi Domn Hristos Mort şi Înviat 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn3
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care i-a făcut părtaşi dumnezeieştii firi prin botez pe toţi creştinii 

care participă la acelaşi har dumnezeiesc. 

Colecta antiohiană şi comuniunea bunurilor sau slujirea la mese, 

manifestă prin solidaritate, adică printr-o slujire a dragostei – 

relaţia fiinţială care uneşte în mod intim persoane diverse, 

comunităţi diverse prin faptul că toţi au devenit în Hristos 

“casnici ai lui Dumnezeu”[4]. 

În baza acestei solidarităţi, comunitatea creştină devine un punct 

de atracţie care depăşeşte barierele separării etnice, economice 

sau sociale. Atât pentru Sfântul Luca cât şi pentru Sfântul Pavel, 

slujirea celor săraci constituie de fapt o slujire adusă lui 

Dumnezeu, care se manifestă în comuniune şi nu în uniformitate, 

în reciprocitate, în unanimitatea de sentimente şi intenţii, săvârşită 

de lucrarea Duhului Sfânt. În concluzie, se poate vedea că 

problemele sociale au constituit o preocupare imediată a 

comunităţii creştine primare. Cartea Faptelor dă mărturie de 

modul în care a înţeles să soluţioneze această problemă, şi anume 

în trei moduri: prin comuniunea bunurilor, slujirea la mese şi 

colecte. Sunt moduri diferite dictate de împrejurări şi situaţii 

diverse, însă toate pornesc din adeziunea liberă şi spontană la 

Hristos prin puterea Duhului Sfânt. În mod paradoxal mesajul 

credinţei, în viziunea Sfântului Luca, se prezintă astfel: primii 

creştini dăruiesc bunurile lor celor săraci alegând în mod liber să 

devină săraci cu cei săraci pentru a putea astfel fi părtaşi cu toţii la 

bogaţia darului care vine de la Dumnezeu. Este vorba de o 

actualizare concretă a participării la sărăcia tainică a lui Hristos 

după cum se exprimă Sfântul Pavel: “Căci cunoaşteţi harul 

Domnului nostru Iisus Hristos; că El, bogat fiind, a sărăcit de 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn4
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dragul vostru pentru ca voi prin sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi” (II 

Corinteni 8, 9). 

Pr. Drd. Constantin Bîrsan Nicolae                                                        

 

[1] Pr. Prof. Dr. Constantin Corniţescu, Studiul biblic al Noului Testament 

– Curs pentru anul II, Editura Europolis, Constanţa, 2005, p.  52 

[2] Ibidem, p. 9 

[3] Diac. Prof. N. I. Nicolaescu, op.cit., p. 65 

[4] Ibidem, p. 67 

 

Patima slavei deşarte 
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Patima slavei deşarte e nesfârşit de felurită. Cu toţii ne slăvim în 

deşert: unii cu frumuseţea trupească, cu bogăţia şi luxul hainelor, 

cu vilele, cu forţa fizică; alţii cu profunzimea cugetării, cu 

educaţia multilaterală şi cu talentele. Cel bolnav de slava deşartă 

devine negreşit trufaş: el se pune mai presus de toţi, i se pare că 

toţi sunt mai răi. Patima slavei deşarte e nesfârşit de felurită. Cu 

toţii ne slăvim în deşert: unii cu frumuseţea trupească, cu bogăţia 

şi luxul hainelor, cu vilele, cu forţa fizică; alţii cu profunzimea 

cugetării, cu educaţia multilaterală şi cu talentele. Cel bolnav 

de slava deşartă devine negreşit trufaş: el se pune mai presus de 

toţi, i se pare că toţi sunt mai răi, mai prejos decât el, nevrednici 

de el, şi se îngâmfă asupra lor ca asupra unor nimicnici care 

nu ştiu nimic, care nu fac doi bani şi nu vede nefericitul că se află 

în stăpânirea păcatului de moarte al trufiei, cea mai cumplită 

dintre toate patimile, fiindcă ea alcătuieşte esenţa duhovnicească a 

diavolului şi este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Urât este înaintea 

Domnului tot omul trufaş. Nu o dată aţi auzit, când s-a citit 

Epistola Sfântului Apostol Iacov, că Dumnezeu celor mândri le 

stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har (4, 6). Omul trufaş nu va 

putea nicicând să placă lui Dumnezeu, chiar dacă şi-ar petrece 

întreaga viaţă în asceză. Iată cât de pierzătoare e patima trufiei. 

 
Sursa: Sfântul Luca al Crimeei, Predici, Editura Sophia, 2010, p. 69 
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Secretele istoriei – partea a V-a 

 

Adevărul din spatele MIŞCĂRII LEGIONARE 

 

     Începe să-mi fie ruşine că am aflat adevărul destul de târziu 

despre Mişcarea Legionară după atâţea ani de la lovitura de stat din 

1989. Sunt conştient de consecinţele mărturisirii acestui adevăr dar 

responsabil de transmiterea lui în următorii ani de viaţă. Prefer să 

mor demn, cu o educaţie şi o credinţă naţionalistă decât victimă a 

unui sistem capitalist dintr-o societate de consum dezintegrată 

teritorial şi moral. (I.D.Constantinescu)  

 

 
 

Mai multe pe: www.magazincritic.ro 
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Trei 

 
Trei Persoane stau la Masa 

Primordialului Cuvânt; 

Viaţa, Dragostea, Lumina 

– Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! 

 

Trei Lumini îngemănate 

– Diamant, Rubin, Safir – 

Curcubeu de nestemate-i 

al Treimii patrafir! 

 

Trei într-Unul şi în toate, 

nesfârşit, făr’ de-nceput; 

apă, lut şi foc unite, 

Cărămidă S-au făcut! 

 

Radu Gorj, Gureni, 12-17 iulie 2011 
 

 

 

Antropologie politică – texte alese 
 

“Teoria marxistă pare ea însăşi neterminată sau ezitantă în acest 

domeniu; ea analizează trecerea de la societatea fără clase 

(comunitatea primitivă) la societatea cu clase, dar fără a trata 

problema în ansamblul ei şi fără a preciza prin ce structuri sociale 

anterioare capitalismului impun o interpretare mai « complicată»” 

      “Statele se pot naşte fie prin reuniunea voluntară a două sau 

mai multe triburi, fie prin subjugarea grupurilor slabe de către mai 

puternice, ceea ce duce la pierderea autonomiei lor politice”[1] 
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     “Statul se naşte din eveniment, duce o politică prin care se 

crează evenimente, accentuiază inegalităţile generatoare de 

dezechilibru şi devenire. Din clipa în care statul este prezent, 

demersul antropologiei nu mai poate evita o întâlnire cu 

istoria.”[2] 

 „Nu există nicio societate în care regulile să fie automatizat 

respectate”[3]  

 

 

 

[1] Gerges Balandier, Antropologie Politică, Ed.”Amarcord”, Oradea 1998, 

p. 117 

[2] Ibidem, p.221 

[3] Ibidem, p. 51 
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Aspectul comunitar, bisericesc şi eclesial al activităţii 

filantropice 

 

     Vorbind despre Biserică şi în Biserică, despre rolul şi 

importanşa ei, mai cu seamă în vremurile acestea, postmoderne, 

am ajuns la multe definiţii ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte am 

ajuns la o teoretizare, la o nuanţare a detaliilor. Nu ştim, în 

schimb, în ce măsură, împlinim în practică cunoştinţele teoretice 

pe care le cunoaştem despre Biserică şi dacă le împlinim în 

Biserică, acolo unde le este locul şi rostul! Şi din cauza acestei 

stări de fapt există o tensiune: între real şi ireal, între istorie şi 

Împărăţia Lui Dumnezeu. Sau, mai concret, între idealul creştin: 

care este viaţa în Iisus Hristos şi viaţa pământească pe care o 

ducem cu toţii. Rezolvarea acestei antinomii, contradicţii, nu 

implică numai acţiunea umană, ci şi divină. Prin el, omul, a 

realizat prea puţin în planul sensului şi al destinului său. Când 

singur vrea să se autodivinizeze, să se facă înger, de fapt el ajunge 

fiară. Iar mântuirea noastră se realizează aşezându-se sub 

Revelaţie, nu deasupra ei. Omul căzut refuză Revelaţia, el pune 
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condiţie Revelaţiei, erezia, produsul subiectivismului demonic, 

face ce vrea cu Revelaţia şi transmiterea ei prin Biserică. Ei uită 

că natura Revelaţiei, nu este o sumă de propoziţii, de informaţii, 

iar înţelegerea mântuirii nu e una gnostică, teoretică. Prin urmare, 

nu se poate reduce creştinismul la un simplu moralism sau 

doctrinalism, acestea sunt metode ale misionarismului 

neoprotestant. Trebuie să înţelegem, să căutăm, să aflăm că 

dogma nu este doctrinalism iar morala eticism, ci ele sunt viaţă, 

adică participare la Dumnezeu. După Slăvita Sa Înviere, 

Mântuitorul Iisus Hristos se arată ucenicilor şi le spune: 

”Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Şi puţin mai târziu: „Şi 

iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfarşitul veacului” 

(Matei 28, 19-20), (Marcu 16, 15), (Luca 24, 47), (Faptele 

Apostolilor 1, 8), (Romani 10, 18). Cuvântul “toate” arată natura 

şi porunca misiunii. Misiunea se realizează pe baza Scripturii şi a 

Tradiţiei liturgice şi patristice, căci Iisus Hristos Însuşi a zis: „Iar 

când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot 

adevărul” (Ioan 16, 13), (Marcu 13, 11), (Luca 12, 11), (I Ioan 2, 

27). Conştiinţa misiunii trebuie lărgită, iar misiunea Bisericii nu a 

înţeles alegerea ca supremaţie. Pe lângă Sfintele Taine, căci astfel 

avem legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să se înţeleagă 

că acest trup al Bisericii este şi organizat după concepţia paulină, 

din Epistola către Efeseni. Ortodoxia şi Biserica Romano-Catolică 

au o înţelegere bisericească, eclesială, socială şi comunitară a 

credinţei, deci obiectivă, ca realizare şi plenitudine a Lui Iisus 

Hristos. Denominaţiunile creştine, ereziile istorice înţeleg 

individualist credinţa. Se uită sau nu se înţelege, că Biserica poate 

fi contestată nu numai secularistic – sociologic, ca ideologii 
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ateiste, ci şi din interiorul ei, de natura creştină. Aşadar, Biserica 

şi Iisus Hristos sunt o unitate indisolubilă. Istoria misiunii se 

identifică cu istoria Bisericii. Istoria ei este relaşia Lui Dumnezeu 

cu semenii şi invers. Neavând o istorie a misiunii, nu ai o istorie a 

Bisericii, şi atunci, eşti doar o simplă adunare, un grup de oameni, 

o apariţie meteoritică, stelară pe scena istoriei şi a teologiei. 

Trebuie să iei aminte, la fel şi noi! Relaţia umanităţii cu 

Dumnezeu se înţelege ca realitate istorico–teandrică şi 

sinergetică. Vocea profetică a Bisericii se aude în istorie, căci nu 

se concepe ca, propovăduind adevărul, să nu mustri păcatul. 

Glasul ei este aidoma cuvintelor Scripturii: „Iată Eu stau la uşă şi 

bat”. Chemarea ei se îndreaptă către toţi, şi face acest lucru din 

ziua Cincizecimii, prin vicisitudinile istoriei. Glasul ei străbate 

veacurile, căci mărturisirea credinţei creştine îi aparţine doar Ei, 

în acest fel ajungându-se la o relaţie simfonică dintre Biserica 

luptătoare şi cea triumfătoare. Iar cum, după această dezbatere, 

destul de extinsă, revenind la subiectul acestui studiu, vom susţine 

şi argumenta că postmodernitatea constituie stadiul societaţii 

actuale, de valorizare excesivă a sinelui uman hipertrofiat, 

postulând dezvoltarea acestuia în contextul mai larg al noilor 

cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei, în spirit secularizant şi 

globalizant. Societatea postmodernă dezvoltă şi o cultură 

postmodernă, adaptată perfect cerinţelor ei. Dacă ne vom raporta 

la definirile care-i sunt date de către specialişti, vom arăta, 

împreună cu J. Francois Lyotard, că: „postmodernitatea  este 

incredulitatea arătată meta-istoriei”[1]. Evident, analiza semantică 

indică succesiunea firească a postmodernitaţii după modernitate, 

din care îşi extrage şi sevele. Iar aceasta din urmă s-a definit în 

contextul mai larg al prefacerilor economice şi sociale care au 

revoluţionat mapamondul, odată cu marile descoperiri ştiinţifice, 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/Temeiuri%20evanghelice....docx%23_ftn1


                                             20                                NR. 42 
 

 

făcute posibile în cadrul noilor orânduiri care au transformat din 

temelii sistemele de conducere aristocratică, feudală, în aşa-

numitele democraţii capitaliste. O eră a modernităţii, aşa cum o 

gândim astăzi în lumea contemporană, porneşte în plan economic 

de la maşina cu aburi, de la care a fost deschisă calea tuturor 

invenţiilor tehnicii, prin cercetare ştiinţifică asiduă. În plan social, 

a fost realizată, treptat, sporirea gradului de confort al populaţiei, 

deşi, la început, toate cuceririle amintite au fost accesibile unui 

număr foarte mic de persoane, raportat la populaţia planetei. 

Progresează lent şi mijloacele de comunicare, punându-se bazele 

mass-media prin aparişia primelor publicaţii şi a radioului[2]. 

Deja, această eră socială a suferit modificări structurale profunde, 

fapt pentru care specialiştii vorbesc de transformarea ei, 

încetăţenindu-se deja termenul de posmodernitate, ca fiind 

definitoriu pentru societatea de astăzi. Notele dominante ale 

postmodernitaţii sunt date de expansiunea fără precedent a 

tehnologiei informaţiei, accesul neîngrădit la date şi rolul tot mai 

accentuat deţinut de mass-media în formarea personalităţii umane. 

În plus, continuă avântul tehnologiilor avansate, asistate de forme 

de inteligenţă artificială. Observăm şi creşterea de neimaginat a 

gradului de accesibilitate a oamenilor la noile realizări ale 

progresului şi civilizaţiei contemporane: un procent tot mai mare 

din populaţia planetei are acces la tehnologii de ultimă generaţie. 

Un alt factor care încurajează instalarea unei mentalităţi 

postmoderne în societatea contemporană îl constituie progresul 

economic, generator de bunăstare materială. Acest aspect se 

constată, mai ales, în ţările puternic dezvoltate, neafectate de 

războaie sau conflicte etnice. Postmodernismul s-a instalat pe 

fondul unui progres fără precedent al bunurilor de consum, 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/Temeiuri%20evanghelice....docx%23_ftn2


MAGAZIN CRITIC                     21 
 

asemeni hambarelor pline din Evanghelie (Luca 12, 16-21), 

(Matei 13, 22), (Marcu 4, 19), în detrimentul culturii spiritului, 

aflate într-un teribil regres. Individualismul presupune cultivarea 

valorii exagerate a sinelui, în maniera deja experimentată de New 

Age. Societatea postmodernă îi solicită omului să se afirme cu 

orice preţ, căutând să promoveze cât mai sus, pe scară ierarhică, 

la nivel economic, politic, cultural etc. Aceasta presupune, în mod 

necesar, negarea identităţii primite la naştere, inclusiv în ceea ce 

priveşte apartenenţa religioasă. Tot mai mulţi tineri se declară 

indiferenţi faţă de aspectele tradiţionale ale existenţei şi receptivi 

faţă de pseudo-culturi de import. Această goană nesăbuită după 

avansare socială sau agoniseală materială îl transformă pe om în 

sclavul unei rutine zilnice generatoare de stres şi oboseală, 

privându-l de orice dorinţă de elevare spirituală, cu excepţia unor 

distracţii facile, aflate în trend. Omul-maşină este sclavul jocurilor 

pe computer, al imaginilor comerciale care-l împiedică să 

gândească liber, conştiinţa sa fiind amorţită complet de capriciile 

impuse ale modei. Lectura, dezvoltarea imaginaţiei, poezia, 

lirismul, sunt qvasi-inexistente. Se pune în valoare individul şi se 

abandonează persoana. Forţa interioară nu se bazează pe 

echilibru, pe cunoaştere a realităţilor vieţii, pe abandonarea în 

voia lui Dumnezeu (Matei 6, 33), (Coloseni 3, 2), (Psalmi 36, 4): 

”Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi 

toate celelalte se vor adauga vouă”[3]. Dimpotrivă, forţa omului 

postmodern rezidă tocmai în dezechilibrul său interior, acesta îl 

determină să se abandoneze condiţiei stresante a vieţii, pentru a 

scăpa de marile chestiuni existenţiale. Se află într-o depresie 

continuă, justificând existenţa unei pleiade de „psihologi”, care îi 

„refac” echilibrul prin terapii de exacerbare a propriei 

personalităţi. 
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În plan religios, se impune secularismul, curent care neagă, în 

mod violent, exprimarea religiozităţii, manifestată în cadrul 

Bisericilor tradiţionale. În definirea lui se analizează, de obicei, 

trei aspecte esenţiale: 

 pierderea treptată a interesului pentru practica elementelor 

definitorii religiei de bază. Cea mai mare problemă ridicată 

de secularizare se pune în plan individual. Aşa cum am 

arătat deja, este o certitudine îndepărtarea omului de trăirea 

faptului religios în sine. Tot mai mulţi oameni se declară 

indiferenţi faţă de orice exprimare a religiozitaţii. În acest 

caz, singurul remediu îl constituie întoarcerea la soluţiile 

vieţii spirituale, la valorile perene ale sfinţeniei, dorită a se 

cultiva încă din viaţa aceasta. Ortodoxia are resurse 

inestimabile în acest sens; din păcate, ele nu sunt puse în 

valoare aşa cum ar trebui, fiind adeseori estompate de 

folclorismul, lipsa de evlavie şi rutina unor slujitori 

nevrednici; 

 refuzul plictisit al primirii de informaţii din sfera 

religioasă, care să justifice în vreun fel existenţa proniatoare 

a lui Dumnezeu. Secularismul postmodern se caracterizează 

prin negarea violentă a oricăror forme de religie 

insituţionalizată, în favoarea făuririi unei religii proprii, 

descătuşate de apartenenţa la vreo confesiune – celebra 

sintagmă: believing without belonging[4]. Tuturor 

Bisericilor, confesiunilor şi cultelor li se aduc critici 

vehemente, începând cu tenebre ce ţin de acţiunile lor 

trecute şi sfârşind cu contestări ale pretinsei lor rigidităţiîn 

vremea noastră. De aceea, auzim pe mulţi oameni sub 

pretexte minore, spunând: „am terminat-o cu Biserica!” şi 
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chiar pun în practică astă ruptură, încercând să se ţină cât 

mai departe de orice contact cu instituţia în cauză fie că e 

vorba de locaşul de cult, fie de o posibilă întâlnire cu un 

sacerdot sau chiar contactul cu un material religios ca atare; 

 combaterea cu orice mijloace a prezenţei religioase în 

interacţiune cu structurile social-politice şi economice, 

considerate strict „laice”.  La nivelul conducerii politice, 

există o paletă foarte variată de raportări între secularism şi 

postmodernitate. Există ţări în care postmodernitatea s-a 

instalat definitoriu, am putea spune, dar  un procent relativ 

mare din populaţie se declară a fi credincios practicant 

(S.U.A. şi Japonia). Unele state, deşi statutează o anumită 

confesiune ca fiind religie naţională, sunt qvasi-seculare 

(exemplu: lutheranismul în Danemarca), altele, deşi se 

prezintă a fi complet laicizate, sunt conduse din umbră de o 

religie majoritară (exemplu: Turcia). 

La noi, s-a vorbit tot mai mult, în ultima vreme, de necesitatea 

interzicerii orei de Religie din şcolile de stat, punându-se accentul 

pe definirea separaţiei între cele două instituţii. Concomitent, o 

decizie controversată a Consiliului pentru Combaterea 

Discriminării a considerat necesar să avertizeze Ministerul 

Educaţiei Tineretului şi Cercetării asupra scoaterii simbolurilor 

religioase din instituţiile de învăţământ laice. Deşi decizia a fost 

anulată de Înalta Curte de Casaţie, printr-o hotărâre definitivă 

recentă (13 iunie anul 2008), persistă o nelinişte în acest caz, căci 

mediatizarea lui nu a reuşit să solidarizeze, aşa cum ar fi fost de 

aşteptat, părerile favorabile, decât într-o mică măsură, în timp ce 

revendicările seculare au fost calmate cu insistenţă. S-a făcut o 

prezentare total tendenţioasă unor manuale de Religie, care 
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urmărea să atragă sprijinul opiniei publice în favoarea denunţării 

lor ca fiind abuzive, intolerante şi chiar violente[5]. 

Scopul este, evident, acelaşi: marginalizarea, cu orice preţ, a 

religiei, precum şi a educării tinerilor în spiritul cunoaşterii şi 

trăirii acesteia. Toate aceste acţiuni, vădind semnale clare de 

promovare a secularismului, în sens de laicizare forţată, au avut, 

în mod paradoxal, un efect contrar celor aşteptate de promotorii 

lui: Biserica a reacţionat ferm, atât prin combaterea erorilor şi 

denigrărilor proferate, cât şi prin implementarea unor strategii 

misionare mai eficiente, însemnând revizuirea şi remedierea unor 

aspecte negative semnalate. În acest caz, ar trebui să recunoaştem 

secularismului şi un rol pozitiv. Dacă postmodernismul acceptă 

vreun fel de religiozitate, atunci aceasta este cu totul diferită de 

tot ceea ce omul a experimentat până acum. Este o asa-zisă „totală 

descătuşare”, mergând de la menţinerea distorsionată a unor 

forme tradiţionale, neapărat aggiornate, până la preluarea 

sincretică a unor elemente din cultura altor religii sau promovarea 

unor acţiuni proprii, idei personale sau forme de divertisment – 

sub forma concretă a unei noi idolatrii, extrem de periculoase 

(exemple de „idoli” postmoderni: munca şi ascensiunea 

profesională, familia sau anumiţi membri ai acesteia, banii şi 

agonisirea materială, idealurile politice, economice sau sociale, 

ficţiuni din producţii media sau din cinematografie, vedete din 

toate domeniile sau chiar sporturi – vorbindu-se tot mai des de 

„zeul fotbal”, de pildă). Credinţa tradiţională în Dumnezeu 

rămâne, de cele mai multe ori, la nivelul unei simple exprimări 

declarative – Paşte şi Crăciun transformate în evenimente 

mondene, cu relevanţă preponderent gastronomică, sau, mai nou, 

experimentate prin turism „exotic” sau celebrate „tinereşte” în 
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cluburi şi discoteci; slujbele de botez, nuntă, înmormântare – 

privite doar ca exprimări folclorice, cu o prezenţă a invitaţilor în 

continuă scădere la ritualul religios. Cauza majoră a acestor stări 

de lucruri rezidă în conceperea lumii ca fiind autonomă şi, 

implicit, idolatrizarea ei şi impunerea unui abis între 

transcendenţa Divinităţii şi imanenţa lumii.  

Progresul extraordinar al ştiinţei şi tehnologiei este un factor 

constitutiv al postmodernităţii, aşa cum am arătat deja. Se pune 

accent pe cunoaşterea intelectuală, ca expresie a unei raţionalităţi 

exacerbate, promovate cu ajutorul unor mijloace ultramoderne: 

internet, biblioteci virtuale, baze de date computerizate – toate 

conduc la o informare detaliată şi facilă, dar, în acelaşi timp, pot 

dăuna enorm: sunt suficiente câteva atacuri contra Bisericii, abil 

gestionate de către grupuri de interese, pentru a justifica 

„legitimitatea” poziţiei detractorilor acesteia, din interior. În 

raport cu cosmosul, se observă, deja, consecinţele unui 

comportament iresponsabil al omului postmodern. Avid după 

bunăstare, el generează şi amplifică o criză ecologică de proporţii, 

ale cărei consecinţe sunt greu de anticipat pe termen mediu şi 

lung[6].Aceasta îl afectează, în primul rând, pe om, dar şi 

celelalte specii de animale şi plante. Dezinteresul, am putea spune 

criminal, al omului faţă de creaţia lui Dumnezeu, îl conduce pe 

acesta la nesupunere şi neascultare, întrucât el a fost pus să 

stăpânească natura (Facerea 3), nu să o distrugă. Cercetările 

asidue ale ştiinţei şi tehnologiei actuale vădesc, în unele domenii, 

o atitudine potrivnică normelor creştine de etică şi bioetică. 

Bunăoară, „efortul constant de a realiza roboţi cu viaţă psihică 

asemănătoare omului poate trăda fie o consecinţă a golirii de 

conţinut a vieţii noastre, compensate prin crearea de artefacte cu 
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conştiinţă, fie o expresie a unei tentaţii demiurgice”[7]. Aceleaşi 

pretenţii creatoare se întâlnesc şi în metodele de inginerie genetică 

neîngăduite de Biserică: fertilizarea în vitro şi clonarea, unde „ 

joaca de-a Dumnezeu ” duce la consecinţe fatale, imprevizibile. 

Globalizarea economică, politică şi culturală. Lumea este o 

imensă piaţă de desfacere, tot mai multe graniţe dispar, se creează 

alianţe comerciale mondiale. Planul spiritual se cere a-l urma 

îndeaproape pe cel material; de aceea, se încearcă a se crea un 

conglomerat din religii, tradiţii şi culturi diferite. Inevitabil, se 

ajunge la sincretism, ca ţintă ultimă a globalizării. Potrivit 

specialiştilor, este important ca ”sincretismul” să nu fie înţeles 

numai în accepţiunea sa negativă, ca o trădare a Ortodoxiei. 

Biserica nu este o realitate statică, ci una dinamică”[8]. De aici, 

rezultă şi necesitatea continuării dialogurilor ecumenice, 

multilaterale, în vederea statornicirii unor principii misionare 

clare, care să gestioneze această sinergie între păstrarea neştirbită 

a Tradiţiei şi adaptarea discursului la condţiile impuse de 

modernitate. Se evită, astfel, două primejdii majore, dispuse 

antagonic: pe de o parte, o izolare care n-ar conduce decât la 

colapsul unui nedorit suicid, iar pe de altă parte, o topire a 

identităţii, incapabilă să se autodetermine în contextul unui 

sincretism absolut şi definitiv. Aurea mediocritas – am putea 

spune. 

 Autor: Pr. Drd. Cătălin Constantin C. Caucă                            

 

[1] Mirel Bănică, Locul celuilalt- Ortodoxia în modernitate, Editura Paideia, 

Bucureşti, 2007, p. 121. 

[2] Ibidem, p. 122. 
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[3] De fapt, postmodernii susţin, în mare măsură, teza nietzche-ană a morţii lui 

Dumnezeu. Referitor la aceasta, ne reţine atenţia o afirmaţie a lui Mihail 

Neamţu, care are sonoritatea unui baros căzut pe nicovală: Timpul morţii lui 

Dumnezeu este inaugurat prin violul sinistru al urii de sine. Este o rescriere în 

contextul mileniului III a celebrului dicton hristic: Cel ce-şi urăşte sufletul său 

în lumea aceasta, acela îl va păstra pentru viaţa veşnică (Ioan 12,25). A se 

vedea Mihail Neamţu, Gramatica Ortodoxiei, Tradiţia după 

modernitate, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pp. 40-41. 

[4] G. Davie, Religion in Britain since 1945, Blackwell, Oxford, 1994, passim, 

apud Nicolae Achimescu,Religii în dialog, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, p. 413. 

[5] Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu, Religii în dialog, Editura Trinitas, Iaşi, 

2006, p. 415. 

[6] Adrian Lemeni; Pr. Răzvan Ionescu, Teologie ortodoxă şi Ştiinţă. Repere 

pentru dialog, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Institultului Biblic și 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2007, p. 427. 

[7] Adrian Lemeni; Pr. Răzvan Ionescu, op.cit., p. 428. 

[8] Pr. Lect. Dr. Radu Petre Mureşan, Provocări şi perspective ale Bisericii 

Ortodoxe în Uniunea Europeană, în Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. 

Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 167. 

 

 

Regele Ferdinand – partea I 

    Principele moştenitor Ferdinand a depus jurământul în calitate 

de rege al României la 28 septembrie/11 octombrie 1914; într-un 

discurs, el a dat asigurări că va fi ”un bun roman”, ceea ce în 

împrejurările de atunci însemna că nu se va opune sentimentelor 

generale ale poporului român.[1] Principele moştenitor Ferdinand 

fusese ţinut de regale Carol I la distanţă de treburile politice, 

singurul domeniu în care el a putut activa fiind cel armat, acolo 
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unde a parcurs toate gradele militare de la sublocotenent până la 

cel de general de corp de armată. Se cunoştea că avea o bună 

cultură generală, vorbea curent cel puţin cinci limbi străine, era 

pasionat de botanică.[2]   Ferdianad avea un defect fundamental 

pentru un şef de stat: timiditatea. O timiditate organică, accentuată 

de Campania dusă împotriva sa de presa antimonarhică şi 

republicană care l-a ’’gratulat’’ cu expresii dintre cele mai 

pitoreşti:” urechiatul”,” moş Teacă”.  Problema esenţială din acea 

vreme era atitudinea faţă de război, găsirea unor modalităţi 

adecvate de acţiune în vederea făuririi statului naţional unitar 

roman. În această privinţă, curentul filoantantist câstigase o 

persoană foarte influentă, pe regina Maria. Ea a depus un efort 

perseverant şi continuu pentru a-i zdruncina lui Ferdinand 

convingerile feligermane şi a-l determina să accepte intrarea 

României în război alături de Antanta.[3] 

Regele Ferdinand, nascut, ca şi Carol I, în Germania, făcând 

pregătire militară în acea tara, era convins de Victoria Puterilor 

Centrale. Aflându-se în vara anului 1915 la Brăila, suveranul a 

primit o delegaţie a exportatorilor de cereale care s-au plâns de 

falimentul ce-i aşteaptă din pricina închiderii stramtorilor Mării 

Negre. Regele le-a răspuns categoric:”Şi vor fi închise până la 

sfârşit, căci Aliaţii[Antanta] nu vor învinge”. Fiind de faţă, regina 

Maria a replicat:”Ba da, ba da”.[4] 

Autor: Ionel Cioabă 
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Sursa foto: www.descopera.ro  

 
[1]

 SCURTU, IOAN, Monarhia în România (1866-1947), Editura Danubius, 

Bucureşti, 1991, p. 59, apud,Cuvântări de Ferdinand  I regele 

Romaniei,1889-1922, BUCURESTI, 1923, p.6 
[2]

  Ibidem p.352 
[3]

 Ibidem p.9-10 

[4] Ibidem p.312 
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Saul şi Gamaliel 

Primii cincisprezece ani ai lui Saul trebuie să se fi scurs între casa 

părintească şi şcoala sinagogală. De la această vârstă, Tarsul cel 

tare în ştiinţă — ale cărui uliţe le-a cutreierat de atâtea ori — nu-1 

mai încăpea, deoarece Saul era iudeu — şi anume, părtaş al celui 

mai straşnic «eres». Tradiţiile fariseice, care se impuneau celor în 

cauză cu putere de lege, îi îndrumau paşii aiurea. Tânărul fariseu 

trebuia să se încălzească la rugul gloriei Israelului. Până la Tars 

răzbeau doar razele lui[1]. 

Sufletul lui Saul, în care râvna fariseică a tatălui său turnase strop 

cu strop dorul după vederea «cetăţii stătătoare» pe Sion, nu se 

putea să nu fi fost şi el cuprins de viitoarea care împingea ca nişte 

resorturi tainice pe împrăştiatele mădulare ale poporului ales, spre 

Ierusalim, inima patriei lor. Această ipotetică credinţă a noastră se 

preface în certitudine când ne gândim că în vremea petrecerii sale 

la Ierusalim, râvna fariseică a lui Saul se încinge şi arde vâlvătaie, 

depăşind şi umbrind cu totul sârguincioasele sale nevoinţe de 

ucenic al cărţii şi al meşteşugului de făcător de corturi din 

metropola Ciliciei[2]. Faptul că primul său biograf, Sfântul Luca, 

«doctorul prea iubit» (Coloseni 4, 14) nu găseşte necesar să ne 

comunice nimic despre copilăria petrecută în Tars, în vreme ce 

din repertoriul isprăvilor sale ierusalimitene ne relatează câte 

ceva, e mai mult decât semnificativ. 

În lumea cea nouă care-1 aştepta să-i călească fiinţa, să-i înmul-

ţească ştiinţa şi să-i înfierbânte zelul fariseic, Saul din Tars se 

avântă cu tot freamătul tinereţii lui. Şi desigur cu siguranţa de sine 

a cetăţeanului roman care ştia că toate uşile imperiului cezarilor îi 

stau deschise. La vremea când Saul vine aici din Tars, o vie 

animaţie caracteriza viaţa ierusalimiteană. Templul irodian, cu 
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strălucirea sa arhitectonică şi cu splendorile cultului său pe de o 

parte, iar pe de alta renumiţii învăţători de Lege care-şi 

împărtăşeau generos şi atractiv înţelepciunea, întruneau în cetatea 

de căpetenie a iudaismului, pe lângă pelerinii ocazionali, 

numeroşi tineri însetoşaţi după învăţătură înaltă şi sfântă şi dornici 

să trăiască litera Legii în preajma casei lui Iahve de pe Sion[3]. 

Dintre nenumăraţii rabini care colectau simpatiile tineretului 

studios din Ierusalim pe vremea Mântuitorului, Şammai şi Hillel 

împărţeau frăţeşte numai celebritatea, nu şi opiniile lor dăscăleşti. 

Deosebirile de vederi dintre ei nu priveau Legea mozaică, pe care 

amândoi o ţineau în desăvârşită cinste. Ele se reduceau la 

amănunte lipsite de însemnătate; unele din ele, pentru noi, cei de 

azi, fiind de-a dreptul amuzante, dacă nu absurde, sau şi una şi 

alta. Şammai era mai pedant, mai riguros, mai formalist, mai 

bucherist, câtă vreme Hillel se arăta destul de liberal în vederile şi 

în soluţiile ce le dădea feluritelor probleme de legalism 

mozaic[4]. 

Dacă chestiunile asupra cărora aceşti doi corifei ai rabinismului 

străvechi stârneau dispute pasionale şi interminabile, nouă, celor 

de azi, ne par adeseori hazlii şi puerile, nu trebuie să uităm că 

altul era efectul pe care-1 aveau asupra contemporanilor. Şammai 

şi Hillel reprezentau ceva mai mult decât două celebrităţi de 

posibilităţi relativ egale. Fiecare târa după sine cete întregi de 

discipoli înflăcăraţi care erau gata oricând de filosoficească 

pricire cu cei din tabăra cealaltă, din «şcoala» adversă. 

Animozităţile acestea ţineau de tradiţia şcolilor rabinice şi nu erau 

lipsite de un oarecare farmec cărturăresc. E drept că, uneori, 

arareori, rivalitatea dintre adepţii unei şi alteia din ele degenera în 

încăierări sângeroase. După spusele lui Iosif Flaviu, la începutul 
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erei noastre, rabinii Iuda şi Matia erau urmaţi de nişte veritabile 

armate de adepţi devotaţi lor cu trup şi suflet[5]. 

La vremea când tânărul Saul din Tars descinde în Ierusalim – pe 

la anul 20 d. H., sau în jurul lui, certurile acestea s-au mai 

temperat. Beligeranţii se pare că au căzut de acord să încheie un 

fel de armistiţiu, mai ales că aveau în coastă pe implacabilul 

cotropitor roman. Partea leului i-a revenit şcolii lui Hillel, căreia 

prestigiul indiscutabil al conducătorului şi animatorului ei îi 

asigurase întâietatea faţă de celelalte. Rabinul Gamaliel era 

senzaţia vremii. Toţi ochii erau aţintiţi asupra lui cu simţăminte de 

respect şi admiraţie. Preferinţele lui Saul puteau oare să se 

îndrepte într-altă parte, câtă vreme sufletul lui fremătător 1-a 

purtat toată viaţa pe culmi?[6] 

Renumitul învăţător de Lege al lui Saul se trăgea din familia lui 

Hillel. A dus o viaţă de pilduitoare ascultare faţă de tradiţiile şi 

datinile iudaice. Ataşamentul său cald şi devotat faţă de instituţiile 

poporului ales era întregit de o  atitudine mai mult decât corectă 

faţă  de cei  de  alt «neam», greco-romanii politeişti în  primul  

rând.  Înţelept şi tolerant în toate zilele vieţii sale, el  a moştenit 

nu numai sângele ilustrului întru sclipitoare inteligenţă rabin 

Hillel, ci şi ideile acestuia. Tălmăcind litera Legii mai 

duhovniceşte decât atâţia dintre rabinii vremii sale, Gamaliel se 

silea să insufle ucenicilor săi  mai multă îngăduinţă în relaţiile lor 

cu elinii. În  această  privinţă,  maestrul însuşi  premergea cu 

exemplul. El nu detesta pe cei ce învăţau elineşte, nu întorcea 

capul când întâlnea în drum o femeie păgână, răspundea bucuros 

la saluturile celor «netăiaţi împrejur»,  chiar  în   zilele  

sărbătorilor  lor  idoleşti,  şi  îngăduia ca din spicele uitate în hotar 
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de secerătorii iudei să se înfrupte şi sărmanii păgânătăţii, în rând 

cu păsările cerului[7]. 

S-a silit din toate puterile să curme abuzul  pe care bărbaţii iudei îl 

făceau cu legea  divorţului, protejând victimele lui, adică pe 

femei, atât de dispreţuite şi de revoltător nedreptăţite în astfel de 

împrejurări. O tradiţie veche îi atribuie cunoaşterea limbii şi 

literaturii greceşti, ceea ce în parte trebuie să fie adevărate, de 

vreme ce era pătruns de convingerea că şi elinii sunt oameni 

respectabili. Dintre cei o mie de ucenici ai săi, se zice că jumătate 

s-ar îi ocupat cu studierea Legii mozaice, iar ceilalţi cu 

înţelepciunea  greacă[8]. 

Tânărul şcolar de rabinie se va fi înfruptat copios din roadele 

instrucţiei religioase a vremii. De vederile largi, de spiritul 

tolerant şi clarvăzător al strălucitului său maestru, Saul din Tars s-

a molipsit mai puţin, s-a ţinut la distanţă până la vremea 

convertirii sale spectaculoase din preajma porţilor Damascului. 

Mai târziu, desigur că Pavel Apostolul îşi va fi amintit adeseori de 

concepţiile mărinimoase ale lui Gamaliel şi-i va fi dat dreptate pe 

de-a-ntregul. Vârsta şi vremea corectează destule prejudecăţi. În 

cazul de faţă, aceste corective aveau să fie simţitor argumentate 

prin intervenţia unui factor nou, de caracter decisiv: întâlnirea cu 

Iisus cel preaînălţat întru mărire[9] (Coloseni 1, 25). 

Locurile de întâlnire ale rabinilor vremii cu entuziaştii şi zeloşii 

lor ascultători erau agoralele cetăţilor, răspântiile uliţelor, aleile 

grădinilor publice şi câteodată încăperi destinate anume 

îndeletnicirilor cărturăreşti, învăţăceii făceau cerc în jurul 

dascălului, aşezaţi jos, după obiceiul oriental, iar dascălul lua loc 

pe un podium, sau pe un scăunel astfel potrivit încât să-i vadă şi 

să fie văzut de toţi. Manualele lor, cărţile lor – mai bine zis cartea 

– se reduceau la Vechiul Testament. Legea şi proorocii con-
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stituiau începutul şi sfârşitul oricărei instrucţiuni rabinice şi 

întreaga bibliotecă a acestor râvnitori de înţelepciune. Tot ce nu 

ţinea de acestea, istorie profană, geografie, matematică, retorică, 

filosofie, era prohibit şi ignorat. Pe cât de puţine erau materiile de 

studiu, pe atât de complicată era tehnica învăţământului în şcolile 

rabinice. În centrul lui stătea Tora,Legea. Din aceasta, printr-o 

procedură exegetică numită midraş (cercetare), se extrăgea 

doctrina (haggada) şi Dreptul (halacha) iudaic, credinţa şi morala, 

învăţătura şi viaţa, cunoaşterea şi conduita, ştiinţa şi purtarea. 

Inseparabilă de acestea era istoria poporului iudeu[10]. 

Regulile exegetice haggadice erau de un arbitrariu care îngăduia 

justificarea oricărei teze cu un text sau altul din cartea Legii. 

Interpretarea literală a textului sfânt nu mai ispitea pe nimeni. 

Acesta trebuia să servească, să sprijine, să acorde girul său 

regulilor de comportare în viaţa de toate zilele pe care le-au făurit 

fariseii şi cărturarii. Nu răspundea prompt acestei solicitări? 

Textul era violentat până ce oferea ceea ce se aştepta de la el. 

Rabinul avea un talent special de a scoate din orice premise cele 

mai bizare concluzii religioase-morale – fireşte, cu ignorarea 

regulilor logicii. Cât de departe a mers această manipulare 

abuzivă a cuvântului biblic, se ştie. Cutare sentinţă fariseică era în 

conformitate cu Legea nu pentru că ar fi emanat din aceasta, ci 

fiindcă cineva «competent» a reuşit să-i afle o justificare în litera 

Legii. Dacă nu se găsea o astfel de justificare, se născocea una, şi 

problema era rezolvată spre mulţumirea celor în cauză[11]. 

Saul din Tars, ne-o va spune mai târziu Apostolul, în plină matu-

ritate a activităţii sale misionare, se revendică ucenic direct al 

marelui Gamaliel (cf. Faptele Apostolilor 22, 3) cu aceeaşi 

mândrie cu care afirmă că-i evreu din evrei, beniaminit, tarsian şi 
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cetăţean roman. De n-ar fi spus decât atât, şi tot ar fi fost suficient 

pentru ca să avem dreptul a afirma, fără putinţa de a ne izbi de 

vreo contrazicere, că el s-a ales cu un câştig apreciabil de pe urma 

petrecerii sale în preajma ilustrului nomodidascăl iudeu[12]. 

Dar, şi faptul acesta este cu atât mai semnificativ cu cât datele 

autobiografice pe care ni le oferă asupra vieţii sale precreştine 

sunt deosebit de zgârcite – Apostolul ne va servi amănunte în 

chestiune. În cuvântarea din Faptele Apostolilor (22, 3 şi urm.), 

citim: „Am învăţat la picioarele lui Gamaliel să ţin cu străşnicie 

legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu”. În 

epistola trimisă mai înainte (la anul 55) nestatornicilor Galateni 

(1, 14), de asemenea: „Spoream în iudaism mai presus decât mulţi 

din neamul meur care erau de vârsta mea, şi aveam fierbinte râvnă 

pentru datinile strămoşeşti”. Sunt fariseu (Filipeni 3, 5), născut în 

Tarsul Ciliciei, dar am crescut în Ierusalim! (Faptele Apostolilor 

22, 3)[13]. 

Ochiul ager al lui Gamaliel nu se poate să nu-1 fi remarcat şi să 

nu şi-1 fi apropiat pe acest zelos şi dotat ucenic al său. Dacă 

printre colegii lui se vor fi aflat, sau nu, careva dintre tovarăşii 

ulteriori; de apostoli, nu putem şti. Biografii lui Saul din Tars s-au 

gândit la Varnava, levitul cipriot, la Sila (Silvanus), la Filip 

diaconul şi chiar la Sfântul Arhidiacon şi protomartir Ştefan. Că 

ultimul se poate să-i fi fost coleg de şcoală rabinică, e verosimil. 

Date certe nu avem. Există însă indicaţii de ordin psihologic 

religios, în sensul că Saul şi Ştefan s-au întâlnit şi şi-au încrucişat  

rivalităţile de idei şi concepţii înainte ca primul din ei să fi păzit 

hainele ucigaşilor celuilalt.                                            

  Drd. Pr. Constantin Bîrsan Nicolae   

Sursa foto: basilica.ro 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn12
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftn13
http://basilica.ro/stiri/sf-ap-petru-si-pavel-_8169.html


                                             36                                NR. 42 
 

 

 

[1] Ioan Pulpea, Mărturii profane despre Sf. Ap. Pavel, în B.O.R.., nr. 11-12, 

1985, p. 55 

[2] Ibidem. 

[3] I. Mihălcescu, Caracterul Sf. Ap. Pavel, în B.O.R., nr. 5, 1955, p. 65 

[4] Ibidem. 

[5] Ibidem. 

[6] Ibidem. 

[7] Vasile G. Ispir, Sf. Ap. Pavel ca misionar, în B.O.R., nr. 1-3, 1944, p. 25 

[8] Ibidem. 

[9] Ibidem. 

[10] Ghe. Moisescu, Viaţa şi operele Sf. Ap. Pavel, în B.O.R., nr. 11-12, 1941, 

p. 45 

[11] Ibidem. 

[12] Ibidem. 

[13] Marcu Grigore, Sf. Ap. Pavel despre personalitatea religios-morală a 

păstorului de suflete, în S.T., nr. 3-4, 1955, p. 25 

 

file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref1
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref2
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref3
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref4
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref5
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref6
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref7
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref8
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref9
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref10
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref11
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref12
file:///C:/Users/IONUÅ¢/PUBLICATII-CIOABA%20I/PUBLICATII%20CIOABA%20I/ARTICOLE%20SI%20STUDII/BISERICA%20ÅžI%20SOCIETATEA.doc%23_ftnref13


MAGAZIN CRITIC                     37 
 

Eroii-salvatori din Apuseni au primit cea mai mare 

distincţie a B.O.R. 

 Potrivit ziarului Adevărul eroii-

salvatori din Apuseni au primit 

cea mai mare distincţie a 

Bisericii Ortodoxe Române:„Au 

plâns cu ei, i-au ajutat şi i-au 

cărat în braţele lor“. Cei trei eroi 

care au ajuns primii la epavă nu au lipsit de la ceremonie primind 

cu lacrimi în ochi distincţiile bisericii: Argentin Todea, Gheorghe 

Trif, şi Gheorghe Giurgiu.  Arheipiscopul Irineu, de la Alba Iulia 

i-a numit demni urmaşi ai eroilor din Ţara Moţilor: Horea, Cloşca 

şi Crişan şi respectiv Avram Iancu. „Dumnezeu a dat gândul cel 

bun unor oameni nobili din localitatea Horea, care au lăsat totul şi 

au alergat în căutarea celor căzuţi. Unii au făcut foc din hainele 

lor pentru a-i încălzi, alţii i-au acoperit cu propriile lor haine. Au 

plâns cu ei, i-au cărat în braţele lor şi i-au ajutat pe cât le-a stat în 

putinţă. Noi suntem mândri şi fericiţi să avem în eparhia noastră 

astfel de creştini, care şi-au dovedit credinţa lor prin dragoste şi 

faptă bună. Aceştia sunt urmaşii moţilor de odinioară care în 

vremuri vitrege au luptat pentru păstrarea identităţii noastre 

naţionale şi pentru apărarea dreptei credinţe. În venele lor curge 

sângele eroilor Horea, Coşca şi Crişan, al lui Avram Iancu, Craiul 

Munţilor. O ţară întreagă îi admiră, iar noi, uimiţi de spiritul lor 

filantropic, îi omagiem în mod festiv. În semn de recunoştinţă le 

oferim darul nostru, diploma de aleasă cinstire şi distincţie 

bisericească”, a spus Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, 

Preasfinţitul Irineu. 
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