
STUDIU INTRODUCTIV

Cetatea Sfântã Noul Ierusalim 

«Înãlþaþi spre Mine crucea credinþei sfinte, Evanghelia
împãrãþiei, care se vesteºte pe sine la toate neamurile, ca sã vinã
apoi sfârºitul proorocit de Mine, sã vinã venirea Mea ºi împãrã-
þia Mea pentru cei drepþi.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 14/27 septembrie 1998) 

Chipul veºniciei Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim 

Istoria omenirii, consemnatã prin împliniri dumnezeieºti care covârºesc ambiþiile omeneºti, stã sub semnul
proorociei, acea lucrare de credincioºie a lui Dumnezeu faþã de demnitatea Sa sfântã prin care El îl înºtiinþeazã pe
om asupra tuturor celor viitoare pentru ca omul sã nu se îndreptãþeascã pe sine prin neºtiinþã atunci când pãcãtuieº-
te. Mãrturii stau miile de pagini scrise: Vechiul Testament, pentru pregãtirea venirii lui Hristos în lume; Noul Testa-
ment, pentru activitatea Sa mântuitoare ºi a bisericii apostolice; scrierile sfinþilor, pentru cele douã milenii de creº-
tinism, în care ele curg ca un izvor. 

În cartea profeticã Apocalipsa se prooroceºte despre restaurarea profundã, din interior, a vieþii Bisericii lui
Hristos ºi despre ajungerea ei la sfinþenia apostolicã. Ea este numitã Cetatea Sfântã Noul Ierusalim (v. Apocalipsa,
3/12; 21/10). 

Proorocul Isaia dezvãluie chipul veºniciei Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim ºi rânduiala pe care Dumnezeu o aºea-
zã peste vieþuitorii ei: «Pe zidurile tale, Ierusalime, Eu pun strãjeri, care nici zi, nici noapte nu vor tãcea! Voi, care
aduceþi aminte Domnului de fãgãduinþele Lui, sã nu aveþi odihnã! ªi sã nu-I daþi rãgaz pânã ce nu va aºeza din nou
Ierusalimul ca sã facã din el lauda pãmântului» (Isaia, 62/6-7).

Sfântul Nil Atonitul localizeazã în timp, cu exactitate, momentul transfigurãrii Bisericii, într-un context de o
deprimantã degradare a vieþii creºtine: «Pe la anul 1900, mergând spre jumãtatea mileniului al 8-lea de la facerea
lumii, aceasta se va schimba ºi se va face de nerecunoscut. [...] Pãstorii creºtinilor, arhierei ºi preoþi, vor fi oameni
cu slavã deºartã, afarã de prea puþini, cu totul nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga. [...] Atunci se
vor schimba obiceiurile ºi tradiþiile creºtinilor ºi ale Bisericii. Curãþia va pieri de la oameni, ºi va stãpâni fãrãde-
legea». Demascând lucrarea lui Antichrist în lume, sfântul Nil Atonitul precizeazã momentul în care va fi «refacerea
stãrii dintâi», adicã redobândirea sfinþeniei Bisericii, la anul 1992: «Vai, vai, o, pãrinþilor! Plâng ºi mã vait dupã
refacerea stãrii dintâi a acestui munte. Fiindcã dupã 1913, trecând 79 de ani, se vor face toate rãutãþile despre
venirea lui Antichrist, ani de la facerea lumii 7500».

Despre acest an, 1992 (7500 de la facerea lumii), profeþeºte ºi sfântul Nifon al Constanþianei: «Începutul veacu-
lui al ºaptelea înseamnã sfârºitul veacurilor. [...] Sfârºitul lui e plin de putoarea pãcatului, de lucrurile omeneºti, ca-
re sunt toate mincinoase ºi întinate: invidie, urã, minciunã, hulã, duºmãnie, chefuri, beþii, desfrânãri, ucideri, avor-
turi, lãcomie, iubire de argint, þinere de minte a rãului. Dar, ajunge! Îl voi curma la jumãtate! Sã înceteze stãpânirea
pãcatului! ªi, zicând aceste cuvinte de mânie, Domnul a dat arhanghelului Mihail semnalul pentru judecatã». 

Sfântul Calinic de la Cernica este purtat în trup pe insula mãnãstirii Cernica de cãtre sfântul ierarh Nicolae ºi
sfântul mare mucenic Gheorghe, care-i aratã ca într-o icoanã zugrãvitã, pe Sfânta Treime, ºi sub aceasta un perga-
ment scris cu litere mari: «7500 leatul de la Adam». Sfinþii care-l susþineau de braþ, i-au zis: «Vezi cã nu este la 1848
sfârºitul lumii? N-ai citit de ziua a opta, jumãtate a veacului acestuia ºi jumãtate a veacului viitor, ºi cã sfârºitul
lumii vãzute va fi când se vor împlini anii de la Adam 7500?». Aºadar, sfârºitul puterii absolute a diavolului în lume,
pentru câtã vreme a fost dezlegat, s-a proorocit a fi anul 1992 dupã Hristos: «ªi atunci se va arãta cel fãrã de lege,
pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale ºi îl va nimici cu strãlucirea venirii Sale» (II Tesaloniceni,
2/8). Împlinirea acestei Scripturi este coborârea cuvântului lui Dumnezeu, cãci el este «suflarea gurii Sale», care
nimiceºte fãrãdelegea prin venirea lui Dumnezeu, cuvânt, pe pãmânt. Ca ºi la celelalte proorocii însã, condiþia prin-



cipalã a împlinirii ei era încrederea, credinþa unor oameni curaþi cã trebuie sã se angajeze prin jertfa lor personalã
în împlinirea ei. 

Istoria biblicã a consemnat împliniri similare. Potopul nu ar fi putut aduce salvarea creaþiei din decãderea ei
fãrã credinþa lui Noe, care a construit în zeci de ani o corabie într-un vârf de munte, batjocorit fiind de semenii sãi,
ºi care a impus familiei sale o conduitã aparte: sfinþenia (v. Facerea, 6/9). 

Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos, Rãscumpãrãtorul fãpturii, nu s-ar fi transpus în viaþã, din proorocia
arhanghelului Gavriil în peºtera Betleemului, fãrã smerenia ºi ascultarea Fecioarei: «Iatã, roaba Domnului. Fie mie
dupã cuvântul tãu» (Ev. Luca, 1/38), ºi fãrã ocrotirea jertfelnicã a dreptului Iosif. 

Tot aºa, coborârea împãrãþiei cerurilor pe pãmânt prin Cetatea Sfântã Noul Ierusalim nu s-ar fi adeverit fãrã
credinþa fierbinte a unor creºtini care au împlinit proorociile sfântului Nil, ale sfântului Nifon, ale sfântului Calinic,
ºi, în timpurile lor, ale sfintei Virginia, trâmbiþa apocalipticã a Domnului. Mai întâi a existat pregãtirea: trãirea în
viaþa lor de zi cu zi a tuturor învãþãturilor creºtine, pãstrate în biserica strãmoºeascã, dar care în biserica din lume
fuseserã aduse la formalism, superficialitate, ºi uneori chiar la nepãsare. Apoi, cu dragoste fierbinte de Dumnezeu
ei au primit grãirea lui Dumnezeu cu omul, cãci au auzit glasul lui Dumnezeu, despre care de asemenea s-a proorocit
în Scripturi: «Un glas! Un vuiet din cetate! Un glas din templu! Este glasul Domnului! El rãsplãteºte vrãjmaºilor
Sãi dupã faptele lor» (Isaia, 66/6); «Adevãrat, adevãrat zic vouã, cã vine ceasul, ºi acum este, când morþii vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu ºi cei ce vor auzi, vor învia» (Ev. Ioan, 5/25). Glasul Domnului este cel ce i-a chemat,
mai întâi prin sfânta proorociþã Virginia, ºi apoi în chip minunat ºi direct, ca sã ridice ei din temelii Cetatea Sfântã
Noul Ierusalim, ca locaº de odihnã a sfinþeniei Domnului, în care cerul coboarã pe pãmânt, ºi ca punct de referinþã
pentru poporul lui Dumnezeu, cel adunat cu multã trudã de sfânta Virginia, începând cu anul 1955, ca sã se ºtie cã
«Acolo este Domnul» (Iezechiel, 48/35).

Începând cu acest an, 1955, cuvântul lui Dumnezeu a fost auzit ºi cunoscut de mulþi creºtini, dar nu toþi au
pãstrat darul credinþei ºi, deci, puterea de a mãrturisi pânã la sfârºit. În vremea comunistã prigoana a fost diabolicã,
mai ales asupra împlinitorilor cuvântului. Abia dupã anul 1989 schimbãrile din lume au îngãduit descãtuºarea
inclusiv în împlinirea întocmai a proorociilor, ºi anume începutul de «cer nou ºi pãmânt nou» (Isaia, 65/17) în
grãdinile sfinte ale Domnului ºi în inimile credincioºilor. 

Împãrãþia cerurilor pe pãmânt 

Creºtinii Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim, cãlãuziþi pas cu pas de Cuvântul lui Dumnezeu, împlinesc legea Lui
cea sfântã: împãrãþia cerurilor pe pãmânt. Cei care cred cu adevãrat, sunt cei curaþi, ºi aceasta este trãirea celor ce
cred. Împlinind întocmai proorociile de peste veacuri, ei au zidit în anul bisericesc 1992, în numai trei luni, Biserica
Noul Ierusalim, îndeplinind toate rânduielile canonice necesare sfinþirii ei ca lãcaº de cult ortodox creºtin. Aceastã
Bisericã s-a impus ca un exemplu singular de promovare a curãþiei absolute în trãire ºi simþire creºtinã, de observare
riguroasã a canoanelor Bisericii strãmoºeºti ºi de excludere a oricãror compromisuri din viaþa de zi cu zi a trãitorilor
ei. Domnul Însuºi o numeºte «piatrã de temelie a Bisericii învierii fãpturii lui Dumnezeu», «munte sfânt», sugerând
în acest fel moartea spiritualã a celor ce se amãgesc cu trãire pseudo-creºtinã, slujind simultan ºi lui Dumnezeu ºi
lui mamona. 

Biserica Noul Ierusalim mai este denumitã de Dumnezeu: «Corabie» (având ca tãlmãcire asemãnarea cu
corabia salvãrii, construitã de Noe), «Piatrã» (pietricica albã a proorocului – Apocalipsa, 2/17), «Munte al binecu-
vântãrilor» (care se înalþã peste ceilalþi munþi semeþi – lucrãrile semeþiei oamenilor). «ªi în zilele cele de apoi, mun-
tele templului Domnului se va înãlþa peste vârfurile munþilor ºi mai sus decât dealurile, ºi cãtre el vor curge po-
poarele. Popoare multe se vor îndrepta spre el, zicând: „Veniþi sã ne suim în muntele Domnului, în templul
Dumnezeului lui Iacov, ºi El ne va învãþa cãile Sale ºi sã mergem pe cãrãrile Sale, cã din Sion va ieºi legea, ºi
cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim!“» (Miheia, 4/1-2).

Prin proorociile rostite de cuvântul lui Dumnezeu, Biserica Noul Ierusalim a fost înconjuratã de o «salbã de
mãrgãritare» (alte zidiri creºtine, care desãvârºesc cerinþele vieþii mãnãstireºti pentru cei ce prin chemare au fost
adãugaþi la poporul Domnului, în acord cu voia lui Dumnezeu ºi cu planul Sãu de mântuire a neamului creºtinesc): 

– cãsuþa din deal;
– casa întâlnirii;
– grãdina întâlnirii, cu amfiteatru de festivitãþi cultural-creºtine; 
– cortul întâlnirii;
– zece fântâni, sub ocrotirea Domnului, a Maicii Domnului, a sfintei Virginia, a sfântului Andrei, a sfântului

Ilie, a sfântului Pantelimon, a sfintei Maria Samarineanca, a sfintei Ecaterina, a sfântului Nicolae, a sfinþilor
arhangheli Mihail ºi Gavriil. 

Piatra de temelie a Bisericii Noul Ierusalim a fost pusã la 22 iulie anul 1991, iar târnosirea Bisericii s-a
sãvârºit la data de 12 decembrie a aceluiaºi an, prin osârdia arhiereului Irineu Pop Bistriþeanul. 

12 Cuvântul lui Dumnezeu



Acest sfânt aºezãmânt a fost construit dupã porunca ºi planul transmis de Dumnezeu prin cuvânt stãtãtorilor
mãnãstirii, servi ºi purtãtori de Dumnezeu, împreunã cu alþi iubitori de Hristos creºtini. Biserica are treizeci ºi trei
de cupole, simbolizând anii pãmânteºti ai Domnului Iisus Hristos, ºi are douãsprezece uºi, care simbolizeazã
împlinirea proorociei de reîntoarcere la Dumnezeu a celor douãsprezece seminþii ale lui Israel (v. Apocalipsa, 21/12).

Cãsuþa din deal, construitã în perioada 1998-1999, este aºezare cu trãire monahalã, pentru creºtini de parte
bãrbãteascã ºi care au avut chemare la întregirea poporului Domnului. 

Casa întâlnirii, construitã în perioada 2000-2001, cuprinde salã de expoziþie ºi atelier de creaþie, pentru lucrãri
de artã creºtinã. 

Grãdina întâlnirii, amenajatã în perioada 2000-2001, cuprinde un spaþiu artistic, acoperit de un cort alb, cortul
întâlnirii, susþinut de o confecþie metalicã sub care se aflã scenã ºi amfiteatru. Aici se desfãºoarã Sãrbãtorile Creºti-
nãtãþii Româneºti, închinate bianual praznicelor Coborârii Sfântului Duh ºi ale Maicii Domnului, întâlniri prin care
lucrarea de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu se dãruieºte tuturor oamenilor. 

Activitatea publicã a Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim se deruleazã prin Fundaþia Sfânta Virginia, înfiinþatã în
anul 1995. Tot în acest an, Fundaþia a finalizat prima ediþie a cãrþii „Cuvântul lui Dumnezeu“, care cuprinde
selecþiuni din vorbirea Domnului, în perioada 1955-1995. 

Ulterior, Fundaþia a publicat lunar, sub formã de ziar distribuit gratuit, cuvântul lui Dumnezeu, auzit de cei
stãtãtori ai mãnãstirii Noul Ierusalim. 

Alte activitãþi ale Fundaþiei Sfânta Virginia din Pucioasa se concretizeazã în: 
– expoziþii de sculpturã ºi picturã cu specific religios, realizate în atelierul de creaþie creºtin-ortodoxã al

Fundaþiei; 
– expoziþii de aºezãri rurale, de interior þãrãnesc strãvechi, de reîntoarcere la izvoarele strãmoºeºti ale culturii

ºi tradiþiei româneºti, de vestimentaþie româneascã ºi þesãturi; 
– activitãþi artistice, ocazionate de sãrbãtori, printre care: muzica, poezia ºi teatrul creºtin. 

Hrisovul – Cuvânt de mãrturie 

La intrarea în mãnãstirea care adãposteºte biserica, se aflã, sãpat în piatrã, textul hrisovului care aratã condi-
þiile de þinutã moralã ºi trãire creºtineascã ale celor care ar fi sã treacã dincolo de porþi: 

Aceastã sfântã mãnãstire a fost construitã la anul mântuirii 1991, dupã porunca ºi planul transmis de Domnul
prin servii Sãi prooroci, prin izvorul Cuvântului Sãu, care curge în România ºi din care se vor adãpa toate neamu-
rile. Locaºul sfânt s-a ridicat acum de puterea lui Dumnezeu întru cei credincioºi ai Sãi, ºi va fi turn de mãrturie,
stâlp tare ºi piatrã de înviere pentru toatã fãptura lui Dumnezeu. Prin aceastã începãturã nouã se împlinesc toate
proorociile din Cartea Adevãrului, cum cã România va fi reginã aleasã ºi binecuvântatã pentru popoare, va fi nou
Canaan, nou Eden ºi nou Ierusalim, dupã Scriptura de la Ioan citire în cartea Apocalipsei: «ªi am vãzut cetatea sfân-
tã, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu. ªi Cel ce ºedea pe tron a grãit: Iatã, noi le fac pe toate. ªi
cetatea avea zid mare ºi înalt, ºi avea douãsprezece porþi, iar la porþi, doisprezece îngeri, ºi nume scrise deasupra, care
sunt numele celor douãsprezece seminþii ale fiilor lui Israel. Iar zidul cetãþii avea douãsprezece pietre de temelie, ºi
în ele, douãsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. ªi cetatea este în patru colþuri. Lungimea ºi
lãþimea ºi înãlþimea ei sunt deopotrivã. ªi neamurile vor umbla întru lumina ei. ªi în cetate nu va intra nimic pângãrit
ºi nimeni care este dedat cu spurcãciunea ºi cu minciuna, ci numai cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului». 

Întreitul hram pe care-l poartã acest templu: „Învierea Domnului ºi a doua Sa arãtare“, „Coborârea Sfântului
Duh“ ºi „Pomenirea sfintei mare proorociþã Virginia, trâmbiþa Domnului“, va fi cu întreitã putere de înviere peste
toatã creatura lui Dumnezeu. 

Pentru cã Însuºi Pãrintele ceresc Cuvântul voieºte sã locuiascã în acest dumnezeiesc aºezãmânt, a rânduit o
vieþuire sfântã, ºi oricine va dori sã aducã în el jertfã duhovniceascã, de doxologie, adorare ºi rugãciune, trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarea orânduialã: 

– sã pãzeascã ºi sã pãstreze curãþenia trupeascã, dimpreunã cu puritatea simþurilor; 
– sã se opreascã de la mâncare a orice fel de carne, în afarã de peºte, de la bãuturã alcoolicã de orice fel, în

afarã de vinul din strugurii viþei de vie, ºi de la droguri de orice fel; 
– sã respecte þinuta portului creºtinesc, dupã rânduiala sfintei Scripturi; 
– sã pãzeascã rânduiala celor trei zile de post din sãptâmânã (luni, miercuri ºi vineri), în afarã de perioadele

de post stabilite de bisericã, fãrã untdelemn ºi vin, exceptând zilele în care sunt dezlegate acestea; 
– sã respecte legea canonicã bisericeascã în stilul românesc ºi ortodox strãvechi; 
– sã primeascã sfânta împãrtãºanie cât mai des, dupã cuvenita pregãtire. 
Pentru ca sfântul templu sã fie umbrit de strãlucirea cereascã ºi ca Domnul sã-ªi arate puterea desãvârºirii

Sale, eu, arhiereul Irineu, din mila lui Dumnezeu martor al acestei lucrãri de mântuire, leg sub blestem pe oricine
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ar cuteza sã calce în acest loc sfânt fãrã a þine strict rânduiala arãtatã în acest nou legãmânt, coborâtã de la
Dumnezeu pentru acest sfârºit de întuneric. Iar cine va intra în acest sfânt aºezãmânt cu fricã cuviincioasã ºi cu
credinþã tare, pãzind cele rânduite, va fi ocrotit ºi binecuvântat de Tatãl nostru, Care este în ceruri. 

La ridicarea acestui sfânt lãcaº au contribuit servii ºi purtãtorii de Dumnezeu, dimpreunã cu alþi iubitori de
Hristos, cu lucrul mâinilor lor, iar unsul lui Dumnezeu, Mihail I al României, a ctitorit cu numele sãu. 

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi Sfântului Duh, s-a pus temelia acestei Biserici la anul 7499 de la zidirea lumii,
iar de la naºterea dupã trup a lui Dumnezeu Cuvântul, anul 1991, ziua a 22-a a lunii iulie, amin. 

S-a îngropat acest „cuvânt de mãrturie“ sub piatra de temelie, iar la târnosirea Bisericii, praznicul Sfântului
Andrei anul 1991, s-a îngropat ºi sub sfânta masã. 

† Irineu Pop Bistriþeanul

Acesta este legãmântul cel nou ºi, totodatã, cuvânt de mãrturie a începutului de viaþã autentic creºtinã, con-
dusã nemijlocit de cãtre Dumnezeu. 

Sobornicitatea Bisericii Noul Ierusalim – o dimensiune pnevmatologicã 

«Bisericã adevãratã pe pãmânt înseamnã fii ai lui Dum-
nezeu, adunaþi laolaltã în jurul Mielului lui Dumnezeu, Care Se
frânge spre hranã pentru iertarea pãcatelor cele fãcute ºi iertate
prin pocãinþã.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 7/20 ianuarie 1997) 

De la unitatea Duhului Sfânt întru legãtura pãcii, la schisma catolico-soborniceascã 

Întemeierea vãzutã a Bisericii la Cincizecime (v. Faptele Apostolilor, cap. 2) a însemnat expresia unitãþii în
Duhul Sfânt a primilor creºtini, ca mãdulare ale trupului lui Hristos în integritatea sa, aºa cum a fost prefiguratã în
comunitatea euharisticã a Cinei celei de tainã. 

Încã de la început, aceste atribute ale desãvârºirii în împlinire ºi plenitudinii în acoperire pentru bisericã au
fost exprimate prin termenul grecesc „katholiki“ (catolicã). Acest termen era, în înþelesul sãu original, foarte de-
parte de sensul de „universal“, care se foloseºte astãzi, desemnând, mai degrabã, „unitatea eshatologicã a tuturor
în Hristos“ într-o bisericã localã concretã. 

Ulterior, transformarea conceptualã cãtre „catolicitate“ în sens de „universalitate“, s-a produs nu numai în
biserica apuseanã, evoluând spre ambiþia unei mondializãri teritorial-administrative, ci ºi în biserica ortodoxã. În
teologia rusã a secolului al XIX-lea îºi face apariþia termenul „sobornost“, ca derivat al lui „sobornaia“, cuvânt ce
traduce pe „katholiki“ în Crezul slavon. Din nefericire, în ambele biserici s-a întunecat semnificaþia iniþialã a însu-
ºirii de „catolicã“ sau „soborniceascã“, atribuitã fiecãrei biserici locale. De la o realitate eshatologicã, înþeleasã ca
lucrare ºi comuniune a bisericii locale, care obiectivizeazã trupul lui Hristos prin Euharistie, s-a alunecat în inter-
pretare spre ideea de divizare între local ºi universal. S-a instaurat în lume trãdarea perspectivei soborniceºti (în care
Hristos era prezent în întregime în fiecare comunitate euharisticã) prin îmbrãþiºarea unei structuri administrative
externe, impusã silnic, cu o autoritate care avea tendinþa de a absorbi sau chiar anihila, prin universalitatea sa, toate
bisericile locale subordonate. Odatã cu generalizarea în bisericã a metropolelor – bazate pe structurile vechilor pro-
vincii romane, apoi bizantine – ºi ulterior a patriarhatelor, centrul de greutate al bisericii locale se deplaseazã spre
teritorii mai largi, încorporând diecezele unei provincii sub autoritatea unui singur arhiereu, cel al metropolei. Sis-
temul metropolitan a reprezentat o modalitate de circumstanþã în localizarea bisericii. Ulterior, doctrina modernã a
naþiunii ºi a statului independent a forþat generalizarea unui alt principiu, cel al autocefaliei, care a accentuat
confuzia teologicã din Ortodoxie, numind „biserici locale“ toate bisericile autocefale. S-a creat astfel posibilitatea
ca diecezele episcopale sã fie absorbite ºi înlocuite în reprezentare fie de un sinod permanent, fie de cãtre episcopul
care este ales „pe viaþã“ ca întâistãtãtor al bisericii autocefale, fãrã ca acesta sã reprezinte în chip real toate diece-
zele sau parohiile, care sunt ºi rãmân autenticele biserici locale ale teritoriului pe care el, teoretic, îl controleazã. De
aceea, nici o mitropolie, arhidiecezã sau patriarhie nu poate purta titlul propriu-zis de bisericã, ci poate fi numitã
aºa doar prin generalizare, prin simplul motiv cã încorporeazã mai multe biserici locale. Acestea sunt singurele
organisme care pot fi numite biserici, datoritã naturii lor, revelatã ºi perceputã în Euharistia episcopalã, dar ºi în
virtutea îndemnului apostolic de a întemeia biserici în cetãþi: «Pentru aceasta te-am lãsat în Creta, ca sã îndreptezi
cele ce mai lipsesc ºi sã aºezi preoþi prin cetãþi, precum þi-am rânduit» (Tit, 1/5). Oare, bisericile aºezate de sfântul
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apostol Tit prin cetãþi nu erau de sine stãtãtoare? Principiul autocefaliei extinse la nivelul unei dieceze se instituie
oficial în istoria bisericii abia la Sinodul al III-lea Ecumenic (431), ºi doar ca o ripostã, ca o necesitate localã
stringentã a diecezei din Cipru de a contracara lãcomia episcopului Antiohiei, care nãzuia sã-ºi extindã jurisdicþia
ºi asupra insulei Cipru. De altfel, chemarea la judecatã a bisericilor celor ºapte cetãþi, în frunte cu episcopii lor (v.
Apocalipsa, cap. 2), este ilustrativã ºi, totodatã, simbolicã. Cifra ºapte simbolizeazã plenitudinea actului judiciar, iar
responsabilitatea celor judecaþi este eminamente localã. Ambiþiile teritorial-naþionaliste au conferit în plan teoretic
responsabilitãþi sporite conducãtorului bisericii autocefale, în aceeaºi mãsurã în care ele, de fapt, s-au diluat în mod
dramatic în planul practic. Instituþia scandalos de necanonicã a episcopului-vicar s-a generalizat, printr-o nepermisã
uºurinþã, în satisfacerea gustului de a copia unele inovaþii ale bisericii apusene. Este un motiv în plus ca bisericile
care se autoconsiderã „universale“ sã revizuiascã toate concepþiile care promoveazã ideea de slujire derivatã ºi sã
accepte cã structura euharisticã a Bisericii are prioritate în faþa celei instituþionale: în sfânta Împãrtãºanie, fiecare
Bisericã localã reveleazã Biserica întreagã, pe Hristos întreg, trecând de la postura de instituþie la cea de „mod de
existenþã“, ca arvunã a vieþii veºnice. 

«Aceasta sã faceþi spre pomenirea Mea» (Ev. Luca, 22/19)

Modul în care biserica primarã a abordat aceastã problemã este, într-adevãr, singurul corect. La Cina cea de
tainã, petrecutã împreunã cu ucenicii Sãi, Mântuitorul Hristos fãcea nu numai o profeþie privind pomenirea Sa peste
veacuri, ci ºi o ilustrare vie a împãrãþiei Sale. Biserica veche a regãsit în sfânta Euharistie imaginea ºi structura ade-
vãratã a Împãrãþiei cerurilor (v. Faptele Apostolilor, 2/42; I Corinteni, 10/16-17), în care poporul lui Dumnezeu se con-
stituie într-o Bisericã. Slujirea Bisericii, în diverse chipuri, reflectã ºi împlineºte propria slujire a lui Hristos, deve-
nind o proiecþie vie a prezenþei lui Hristos în lume: «...ºi iatã, Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul vea-
cului. Amin» (Ev. Matei, 28/20), iar Hristos este prezent în lume chiar începând de la întruparea Sa (v. Ev. Luca, 4/13),
însã mereu în prezenþa ºi prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Duhul Sfânt lucreazã unde, cum ºi când voieºte («Vântul suflã unde voieºte ºi tu auzi glasul lui, dar nu ºtii
de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e nãscut din Duhul» – Ev. Ioan, 3/8), ºi oriunde este El pre-
zent, creºtinii sunt chemaþi sã intre în comuniune între ei ºi, totodatã, cu Hristos, în chip de Bisericã, stãruind în în-
vãþãtura apostolilor ºi în comuniune, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni: «ªi stãruiau în învãþãtura apostolilor ºi în
împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni» (Faptele Apostolilor, 2/42). Lumea exterioarã nu este nici ea ignoratã,
ci este chematã la pocãinþã, la botez ºi la primirea darului Duhului Sfânt: «...sã se boteze fiecare dintre voi, în nu-
mele lui Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor voastre, ºi veþi primi darul Duhului Sfânt» (Faptele Apostolilor, 2/38).

Slujirea în bisericã devine, aºadar, un dar al Duhului Sfânt, Care purcede de la Dumnezeu Tatãl. Acest dar se
raporteazã în mod esenþial la fãgãduinþele pregãtite de Dumnezeu creaþiei Sale pentru zilele cele din urmã: «Dar
dupã aceea, vãrsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, ºi fiii ºi fiicele voastre vor profeþi, bãtrânii voºtri visuri vor visa,
iar tinerii voºtri vedenii vor vedea. Chiar ºi peste robi ºi peste roabe voi vãrsa Duhul Meu» (Ioil, 3/1-2). Dupã cum
„misiunea“ implicã trimiterea ºi lucrarea apostolicã pânã la toate neamurile, „eshata“ implicã chemarea neamurilor
evanghelizate într-un singur popor, al celor ce sunt vrednici de a fi numiþi fii ai lui Dumnezeu (v. Ev. Ioan, 1/12) ºi
de a-L întâmpina la a doua venire a Sa (v. I Tesaloniceni, 4/17).

Sfântul Ignatie al Antiohiei percepe permanenþa apostolicã ºi soborniceascã într-o concepþie de continuitate,
bazatã nu atât pe succesiunea apostolicã de la om la om, care este subînþeleasã, cât pe adunarea sistematicã a întregii
Biserici într-un loc de judecatã; aºadar, în strânsã legãturã cu comuniunea euharisticã (v. Sf. Ignatie, Magn., 6,1). În
acest caz, succesiunea apostolicã este consecutivã continuitãþii de biserici ºi se armonizeazã cu învãþãtura sfintei
Scripturi, care cheamã Biserica sã consume sistematic cina euharisticã în acelaºi loc, locul în care se împarte viaþã
veºnicã din Împãrãþia lui Hristos (v. Apocalipsa, 4/5).

Este vorba, aºadar, de o singurã Bisericã primitã la cinã, în sala pregãtitã de nuntã. De altfel, în lume nu poate
subzista decât o singurã Bisericã adevãratã. Orice demonstraþie alternativã se bazeazã obligatoriu pe un sofism.
Ideea de unicitate a Bisericii nu îi conferã însã dreptul ca aceasta sã se constituie într-o structurã piramidalã ºi sã se
plaseze deasupra bisericilor locale. Dimpotrivã, orice structurã sau lucrare slujitoare a comunitãþii bisericeºti
universale trebuie sã porneascã de la o temelie, care este Biserica localã. Este ceea ce impune Dumnezeu prin Duhul
Sãu Cel Sfânt, Care introduce în istorie realitãþile eshatonului: «Încã ºi peste slugile Mele ºi peste slujnicele Mele
voi turna în acele zile din Duhul Meu ºi vor prooroci» (Ioil, 3/1; Faptele Apostolilor, 2/17-21). Aºadar, Duhul Sfânt
lucreazã în zilele din urmã nu prin capul vãzut al Bisericii, nici prin structurile ei administrativ-sinodale, ci prin cei
mai umiliþi, dar mai curaþi slujitori ai sãi, dintre care unii – pentru a sublinia cã nici mãcar nu fac parte din cler –
vor fi de parte femeiascã. 

Suntem contemporani cu aceste evenimente excepþionale. 
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Un popor de fii, o rãmãºiþã: fiica Sionului 

În ziua de Paºti a anului 1955, Duhul Sfânt a destupat izvoarele duhovniceºti ale cerului, lãsând cuvântul lui
Dumnezeu sã se reverse din belºug pentru spãlarea ochilor ºi urechilor celor care urmau sã se strângã în duh de Bi-
sericã ºi sã se nascã din nou: «Pace vouã! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu sunt Domnul Iisus
Hristos. Nu sunt în trup, ci sunt în Duh. Coborâtu-M-am cu Duhul pe pãmânt ca sã-Mi culeg un popor ºi sã-i vor-
besc tainele cele pentru vremea aceasta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, ºi am venit sã vorbesc pe pãmânt, sã-Mi
gãtesc calea celei de a doua arãtãri, aºa precum este scris în Cartea Mea» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 17/30
aprilie 1955); 

«Nu vã îndoiþi de glasul Meu, ºi credeþi cuvintelor Mele prin aceastã gurã neputincioasã, cã vreau sã vã nasc
din nou, din Duh,[...] sã-Mi cresc un popor nou, un Israel nou în poporul român, cãci poporul ales de Mine în trecut
s-a stricat de tot» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 1/14 iunie 1955).

Ce motiveazã aceastã intervenþie suprafireascã? Nimic altceva decât vizibila ineficienþã a celor aproape douã
mii de ani de propovãduire a bisericilor lumii cãtre lume, rãstimp în care lumea s-a degradat în mod exponenþial,
pânã «s-a stricat de tot». De aceea, Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, vine personal sã repare acum ceea ce
omul „a stricat de tot“. 

Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi credinþã pe pãmânt? 

Faptul cã Dumnezeu a hotãrât dupã atâta vreme sã aleagã un popor de fii, o rãmãºiþã pe care s-o proclame
fiicã a Sionului, sugereazã douã ipoteze complementare: 

1. Bisericile tradiþionale cu pretenþii de universalitate (cea „catolicã“ ºi cea „soborniceascã“) ºi-au epuizat
capitolul de încredere, iar îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu faþã de declinul lor implacabil, a ajuns la sfârºit. 

Biserica Catolicã ºi-a risipit energia în cucerirea teritorialã. Practicând un misionarism agresiv, ea a împlinit
în literã, dar nu neapãrat în Duh, cuvântul Scripturii: «Mergând, învãþaþi toate neamurile [...]» (Ev. Matei, 28/19). În
fapt ºi pe fond, neamurile evanghelizate de ea au rãmas la fel de necredincioase ºi nepãsãtoare faþã de mântuirea lor
ca ºi mai înainte, angajându-se într-o dihotomie supãrãtor de vizibilã: 

– o lume laicã, angrenatã într-o sãlbaticã luptã pentru îmbogãþire; 
– o castã a clericilor care prelungesc peste veacuri o zbatere neputincioasã în a-L propovãdui eficient pe Hristos. 
Biserica Ortodoxã, ceva mai pragmaticã, sau poate mai comodã, nu s-a obosit sã facã misionarism cu orice

preþ, pretinzând cã îºi face ordine în propria casã, dar presupusa comoditate s-a vãdit repede a fi, de fapt, o stare de
automulþumire, care i-a sugerat dreptul de a se polei de sus pânã jos cu slavã deºartã. Efectul a fost similar: odatã
cu trecerea veacurilor credinþa s-a rãcit ºi s-a diluat în formalism, fast ºi conservatorism, detaºându-se ºi aici douã
lumi, care au evoluat paralel: 

– vulgul, cãtre o ortodoxie formalã, aproape atee, lipsitã de orice trãire duhovniceascã autenticã, mulþumindu-se
a cãlca pragul bisericii „din An în Paºti“, sau doar la principalele evenimente ale vieþii (botezul, cununia ºi
înmormântarea); 

– instituþia bisericii, cãtre fastul ostentativ, bazileic, dispreþuitor, dar golit de orice eficienþã harismaticã, dove-
dind adesea obedienþã fãrã scrupule faþã de autoritãþile atee ºi de poliþia politicã, ºi chiar colaboraþionism arogant ºi
iresponsabil cu acestea. 

Cu unele excepþii punctuale al cãror merit revine unor sfinþi locali, bisericile s-au golit treptat de harisme ºi n-au
mai cunoscut asistenþa vie a Duhului Sfânt, Care lucreazã în chip suprafiresc, adicã nu este despãrþit de minuni. În
acest fel, de o dureroasã actualitate a ajuns cugetarea Scripturii: «Când va veni Fiul Omului, va mai gãsi, oare,
credinþã pe pãmânt?» (Ev. Luca, 18/8).

Slujitorii bisericilor s-au simþit atraºi de „bucuriile vieþii“ ºi au ajuns treptat sã le recupereze puþin câte puþin
de la lume, proclamându-le „drepturi ale omului“. Este cunoscutã, spre exemplu, polemica dintre clericii apuseni
privind renunþarea la „jugul“ celibatului. Renunþând astfel ºi la ideea curãþeniei trupeºti, ei sunt foarte aproape de
a generaliza amestecul bisericilor cu lumea, uitând de avertismentul sfintei Scripturi: «Prietenia cu lumea este vrãj-
mãºie faþã de Dumnezeu» (Iacov, 4/4). În acest fel, Bisericile se îndreaptã inexorabil spre secularizare, dezbrãcându-se
de puterea ºi de dreptul formal de a-i controla duhovniceºte pe creºtini. Aceºtia la rândul lor profitã în a-ºi îndreptãþi
faptele ºi a le diversifica, inclusiv prin întoarcerea pe ascuns ºi fãrã remuºcãri, la pãgânism. Palidele împotriviri „ofi-
ciale“ ale bisericilor sunt privite acum cu amuzament de cãtre structurile sociale laice, care-i îndeamnã fãþiº pe oameni
spre un trai imoral, îmbibat de un materialism grosolan, care-l desparte cu totul pe om de Dumnezeu. 

2. Timpul s-a scurtat (v. I Corinteni, 7/29) ºi ziua Domnului s-a apropiat (v. II Tesaloniceni, 2/3), cãci s-a împlinit
lepãdarea de credinþã, iar «potrivnicul lui Dumnezeu, omul, care s-a ascuns sub hainã de bisericã ºi s-a îmbrãcat cu
slavã deºartã, dându-se pe sine Dumnezeu» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 6/19 august 1997), «a fost dat pe faþã» (II
Tesaloniceni, 2/4).
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«Iatã, Mirele vine! Ieºiþi întru întâmpinarea Lui!» (Ev. Matei, 25/6) 

Chemarea pe care Dumnezeu o face neobosit din 1955 încoace este împlinirea pildei fecioarelor (v. Ev. Matei,
25/1-13). Cele zece fecioare sunt Bisericile. Este vorba, aºadar, de biserici locale, euharistice, nu de cele douã insti-
tuþii-biserici care se cred fiecare în parte „universale“, cu toate cã se autointituleazã una „catolicã“, iar alta, „sobor-
niceascã“, din dorinþa de a se ascunde sub cuvânt, ca sã nu li se dezvãluie goliciunea ºi caracterul fantomatic al infa-
tuãrii. Aºadar, bisericile locale sunt fecioarele (cele care au reuºit sã-ºi pãstreze curãþia feciorelnicã, apostolicã) ºi
au candele în mâini (cele care pãstreazã nealterat tezaurul de credinþã încredinþat de cãtre apostoli). Faptul cã pilda
le împarte în mod egal în înþelepte ºi nebune, aratã imparþialitatea Celui Care le cheamã: El oferã ºanse egale tuturor,
cu condiþia ca în clipa chemãrii, cea primitã sã aibã hainã de nuntã, uleiul aprins în candelã ºi roada talanþilor încre-
dinþaþi. Bisericile de azi pot însã ieºi în întâmpinarea Lui ca fecioarele înþelepte, ca mirese ale lui Hristos? Pilda e
stimulativã. Ea sugereazã cã mãcar jumãtate dintre bisericile locale ar fi putut avea duhul prevederii ºi râvna pre-
gãtirii. Din pãcate, uleiul s-a vãrsat cu timpul ºi din vasele celor care se pregãtiserã cândva. Pilda e deopotrivã
profeticã. Dacã toate fecioarele au adormit, apoi aceasta este starea de fapt în care au fost gãsite toate bisericile la
chemarea: «Iatã, Mirele vine!...» (Ev. Matei, 25/6).

O singurã bisericã localã – cea româneascã, nãscutã creºtinã ºi crescutã prin jertfe de martiri – mai corespun-
dea întrucâtva. Dar trebuia ºi ea trezitã, scuturatã, spãlatã, pieptãnatã, periatã ºi împodobitã, ºi apoi dezbrãcatã de
haina nepotrivitã a vremurilor roºii în care a adormit, ºi îmbrãcatã, apoi, în albul neprihãnirii: «O, þarã, þarã! A
pãtruns în tine vremea cea roºie, ºi tu nu i-ai ºtiut faþa. Nu ai priceput cã roºul este hlamidã de ocarã. Ai uitat ce
am pãþit Eu sub înveliºul hlamidei roºii. A venit peste tine vremea lui Edom» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 8/21
noiembrie 1995). 

Biserica însã, încã nu se trezeºte, ci stã în letargie: «Preoþii tãi slujesc plãcerilor ºi duhului lor ºi numelui lor,
ºi n-au putere sã împartã înviere peste tine» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 8/21 noiembrie 1995). Atunci, Dumne-
zeu coboarã cuvântul Sãu peste România ºi dezvãluie taina cã ea este þara strãlucirilor (v. Daniel, 11/41-45), prooro-
cind din nou, întãrind proorocia fãcutã pentru ea din veºnicie: «Va fi sã învieze pic cu pic acest neam ales» (citat din
Cuvântul lui Dumnezeu, 4/17 ianuarie 1992).

Cum a rãspuns instituþia bisericeascã a României, odatã trezitã din somn? Vãdit incomodatã pentru a i se fi
deranjat starea de automulþumire ºi dulce amorþealã, nu s-a grãbit sã-ºi aprindã candela ºi sã iasã în întâmpinarea
Mirelui. Ba mai mult, ea I-a dat peste mânã lui Dumnezeu ºi n-a voit sã îmbrace haina albã ºi sã intre în slava Noului
Ierusalim, proorocit în Scripturi. Întrucât ea n-a primit înnoirea în duh, „sobornicitatea“ ei a pierdut asistenþa Duhu-
lui, cãci Duhul lucreazã unde ºi cum voieºte (v. Ev. Ioan, 3/8). Va mai putea, aºadar, Soborul Bisericii sã declame
«Pãrutu-s-a nouã ºi Duhului Sfânt...», când el însuºi a întors spatele la strigarea Duhului? cãci Mirele a venit, totuºi,
cu chemarea Sa, la aceastã bisericã. Dupã cum «La început a fost Cuvântul» (Ev. Ioan, 1/1), tot aºa ºi la sfârºit,
Cuvântul lui Dumnezeu a coborât pe pãmânt, împlinind porunca Scripturii care-l dezvãluie a fi numele cel nou al
lui Iisus Hristos: «...ºi numele Lui se cheamã Cuvântul lui Dumnezeu» (Apocalipsa, 19/13).

Chiar dacã Israel va fi ca nisipul mãrii, doar o rãmãºiþã se va mântui 

Domnul ªi-a pãstrat însã o rãmãºiþã credincioasã la care a coborât în sfat de cuvânt ºi care L-a primit cu
bucurie. În acest sfat care uneºte cerul cu pãmântul, este sobornicitatea în Duh a Bisericii de nou Ierusalim. «Ea
este gãtitã ca o mireasã împodobitã pentru Mirele ei» (Apocalipsa, 21/2), cãci ºi-a aprins candela ºi a þinut-o aprinsã
din clipa chemãrii la proorocie a fiicei neamului ei, sfânta Virginia, a ºasea trâmbiþã apocalipticã, înger în trup, care
a adus pe pãmânt glas din cer: «ªi a trâmbiþat al ºaselea înger. ªi am auzit un glas, din cele patru cornuri ale
altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu» (Apocalipsa, 9/13).

Dar oamenii din lume nu s-au pocãit nici când au auzit cã le vorbeºte Dumnezeu din cer, ci ºi-au învârtoºat
inimile lor: «ªi nu s-au pocãit de uciderile lor, nici de fermecãtoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de furtiºagurile
lor» (Apocalipsa, 9/21). 

«Vai vouã, cãrturarilor ºi fariseilor fãþarnici!» (Ev. Matei, 23/13-29) 

Respingerea lui Hristos-Cuvântul de cãtre instituþia bisericii din lume a avut implicaþii asemãnãtoare
respingerii lui Mesia de cãtre cãrturari ºi farisei. Lucrarea de comuniune a bisericilor locale din lume, care aduc
ofrandã trupul lui Hristos prin Euharistie, s-a întunecat prin stingerea Duhului ºi dispreþuirea proorociilor, în pofida
avertismentului fãcut de sfântul apostol Pavel: «Duhul sã nu-L stingeþi, proorociile sã nu le dispreþuiþi» (I
Tesaloniceni, 5/19-20). Biserica lumii pierde caracterul sobornicesc, alegând între Dumnezeu ºi lume ca sã rãmânã
singurã cu lumea ºi uitând în mod tragic cã slujirea în bisericã este un dar al Duhului Sfânt. 

Referindu-se la fariseii ºi cãrturarii care vorbesc în limbaj academic, dar ºi-au pierdut cu totul credinþa ºi tac
cu subînþeles atunci când cuvântul lui Dumnezeu le dã pe faþã faptele ruºinoase, sfântul Teodor Studitul spune:
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«Atunci când Corabia se aflã în primejdie, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de credinþã,
nimeni nu are dreptul sã zicã: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de a face cu acestea. Sau un cârmuitor?
Nici acesta nu doreºte sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îºi câºtigã existenþa? [...] Nu am nici cãdere,
nici vreun interes în chestiunea aceasta“. Dacã voi veþi tãcea ºi veþi rãmâne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga»
(Epistola II, 81). Din nefericire, preoþii bisericii oficiale, în cazul când nu predicã fãþiº împotriva cuvântului lui
Dumnezeu ºi a Noului Ierusalim, pãstreazã o tãcere vinovatã ºi infamã, pe care ei au învãþat-o bine la Facultatea de
Teologie, ca strategie tipicã „teologiei academice“: „Capul plecat, sabia nu-l taie“.

Domnul a ales pe cei neluaþi în seamã ca sã-i facã de ruºine pe cei tari 

Pentru cã cei chemaþi, preoþi ºi arhierei, nu au venit la cinã (v. Ev. Luca, 14/18-24), Biserica Noul Ierusalim rã-
mâne singura mireasã înþeleaptã, care aratã Mirelui lumina candelei sale: credinþã ºi dragoste, ascultare ºi supunere.
Rãmãºiþã aleasã prin har, ea stã în baia naºterii de sus ºi nu se mai usucã din curgerea izvorului de cuvânt. Ea naºte
popor de sfinþi, fraþi întru Hristos, care se lasã cuprinºi de lucrarea cuvântului, se lasã în lucrarea de ucenici ºi de
apostoli ºi rãspândesc sãmânþa cuvântului peste cei care voiesc sã-L întâmpine pe Hristos. Ei stau în duh de bisericã,
adevãratã bisericã soborniceascã, în care nu omul, ci Duhul Sfânt lucreazã dupã cum voieºte, dând Bisericii lui Hris-
tos dimensiunea pnevmatologicã de care biserica din lume s-a lepãdat cu bunã ºtiinþã ori de câte ori a nesocotit ca-
noanele Sfinþilor Pãrinþi, care ar fi trebuit sã rãmânã neclintite, ºi, iarãºi, când a nesocotit acest cuvânt al lui Dum-
nezeu. Ei stau credincioºi la masa de cuvânt a Domnului ºi se îmbracã în cuvânt ºi în Duhul Sfânt, ºi vor lua platã de
ucenici. Ei se fac pildã vie pentru tot poporul român, pentru tot poporul creºtin, ca sã se întoarcã el cu întreg trupul,
sufletul ºi duhul cãtre Dumnezeu, iar Dumnezeu sã-l numeascã noul Israel ºi sã-l sfinþeascã, iertându-l de greºale, ca
sã poatã apoi veni pe pãmânt în chip vãzut Fiul lui Dumnezeu, împlinind fãgãduinþele de peste veacuri: «Tatãl nostru,
Care eºti în ceruri, sfinþeºte-l pe Israel, sfinþeºte numele Tãu în Israel iertându-l de greºale, Tatã. Fã, Tatã, împãrãþie
vie de la Tine peste poporul Tãu ºi învaþã-l sã se lase în voia Ta, în voia cuvântului Tãu, Tatã, ca sã fie ºi în Israel
precum este în ceruri, Tatã» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea Maicii Domnului, 8/21 septembrie 1996).

Omul creºtin, fiu al Bisericii celei adevãrate, al cãrei cap este Iisus Hristos:
Biserica Noul Ierusalim 

«O, Ierusalime de azi, spune tu la om ce înseamnã om
creºtin ºi fiu al bisericii al cãrei cap este Iisus Hristos.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 17 februarie/2 martie 2003) 

«ªi iatã, Eu cu voi sunt în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului» (Ev. Matei, 28/20) 

Evanghelia dupã Matei se încheie cu o invitaþie neechivocã, adresatã ucenicilor de cãtre Mântuitorul Iisus
Hristos, de a propovãdui prin viu grai ºi prin faptã cuvântul lui Dumnezeu (v. Ev. Matei, 28/19). ªi întrucât El le pro-
mitea cã va fi cu ei în toate zilele (v. Ev. Matei, 28/20) dacã vor face ce li s-a cerut, curând ei au îmbrãcat numele lui
Hristos ºi s-au numit creºtini (v. Faptele Apostolilor, 11/26). Aceste realitãþi, creºtinii ºi biserica, au fost ºi vor fi pânã
în veac inseparabile, evoluând simultan ºi urmãrind cu exactitate sinuozitãþile mersului înainte al omului prin isto-
rie, vãzut prin prisma creaþiei speciale a lui Dumnezeu. În prezent însã, existã mai multe biserici ºi cel puþin tot atâ-
tea familii (obºti) de creºtini. Ceea ce în mod dramatic le separã, este cãlãuza, vãzutã atât în sensul fundamental, de
cap (conducãtor), cât ºi în sensul complementar, de învãþãturã, ghid, catehism. Evident cã toate sau aproape toate
vor pretinde cã Îl au de cap pe Hristos în chip nevãzut, iar în chip vãzut, pe un locþiitor validat al Acestuia. De
asemenea, în ceea ce priveºte învãþãtura, toate bisericile pretind cã deþin monopolul adevãrului ºi cã îl promoveazã
cu maximã responsabilitate. Or, acest lucru este imposibil. 

Câte biserici sunt adevãrate? 

Matematic vorbind, cel mult una (sau nici una!) dintre biserici poate deþine adevãrul absolut, iar în ceea ce
priveºte consecvenþa trãirii învãþãturii creºtine, lucrurile stau de-a dreptul dramatic. De asemenea, nu „trupul“ este
cel care-ºi alege „capul“, ci „capul“ îºi alege „trupul“ ºi calea pe care el merge. E uºor a afirma: „Avem cap pe
Hristos“. Acest lucru îl fac mulþi, pentru cã au convingerea cã afirmaþia lor e neverificabilã. Mai apoi însã, când
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sunt confruntaþi cu dovezi care atestã cã Hristos Însuºi, Cuvântul lui Dumnezeu, Îºi alege singur un popor pentru a-l
creºte ºi a-l conduce ca pe o turmã la pãºunea care dã viaþã, reacþia acestora este scandaloasã: ei au curajul sã „se
ia de piept“ cu Dumnezeu pentru a-ºi apãra piedestalul pe care s-au cãþãrat cu obrãznicie ºi de unde scandeazã lo-
zinci tocmai pentru cã ei, de fapt, nu cred în Dumnezeu, ºi aceasta îi determinã la convingerea cã El nu poate ºi nu
trebuie sã vorbeascã. De altfel, ºtiindu-se impostori, îi suspecteazã de imposturã pe toþi ceilalþi, ºi astfel cercul vicios
se închide. 

Sã revenim însã la acea promisiune stenicã a Mântuitorului: «ªi iatã, Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacurilor» (Ev. Matei, 28/20). Cine sunt aceºti „voi“ din toate zilele? La început au fost ucenicii, ºi apoi
apostolii, iar apoi episcopii ºi preoþii aºezaþi prin cetãþi. Dar mai târziu? Dar astãzi? Ajunºi aici, se cuvine a reaminti
un lucru esenþial, care, din pãcate, este ignorat cu nonºalanþã sau poate chiar ascuns cu rea intenþie. Dumnezeu a
promis prezenþa constantã a proorocilor printre sau peste cei aleºi a-I fi succesori: «De aceea, Eu trimit la voi proo-
roci ºi înþelepþi ºi cãrturari; dintre ei veþi omorî ºi veþi rãstigni, dintre ei veþi biciui în sinagogi ºi îi veþi urmãri din
oraº în oraº» (Ev. Matei, 23/34);

«Pe unii i-a pus Dumnezeu în Bisericã mai întâi apostoli, al doilea prooroci» (I Corinteni, 12/28); 
«ªi proorocii sã vorbeascã doi sau trei, iar ceilalþi sã judece» (I Corinteni, 14/29); 
«Iar duhurile proorocilor se supun proorocilor» (I Corinteni, 14/32);
«Dacã socoteºte cineva cã e prooroc sau om duhovnicesc, sã cunoascã bine ce vã scriu, cã sunt poruncile

Domnului» (I Corinteni, 14/37); 
«În zilele cele de apoi, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul, ºi vor prooroci fiii ºi fiicele

voastre» (Faptele Apostolilor, 2/17); 
«Râvniþi însã cele duhovniceºti, dar mai ales ca sã proorociþi» (I Corinteni, 14/1); 
«Proorociile sã nu le dispreþuiþi» (I Tesaloniceni, 5/20). Or, tocmai aici s-a ajuns, din pãcate. Toate proorociile,

în loc de a fi cercetate cu mare interes ºi cu sporitã atenþie pentru a se evita orice eroare sau fals, sunt dispreþuite ºi
clasate în bloc, ca fiind forma modernã de înºelare nãscocitã de cãtre diavol. «Proorociile s-au încheiat cu Mântui-
torul Iisus Hristos», declamã cu infatuatã convingere teologii moderni. Sau: «La moartea ultimului apostol s-a în-
cheiat ciclul revelaþiei dumnezeieºti» (Pr. Tache Sterea: „Îndrumãtor“, Ed. 1997, pag. 22); «Nimeni nu mai poate adãu-
ga la revelaþia adusã de Mântuitorul» (Ibid. pag. 94).

Dincolo de faptul cã aceste afirmaþii uºuratice, aproape cotradictorii ºi întru totul nefundamentate, anihileazã
tocmai conceptul de „Sfântã Tradiþie“, ceea ce constituie, de fapt, o gravã erezie, realitatea însãºi infirmã aceste
supoziþii. Prooroci au mai fost ºi dupã Mântuitorul: Agav, împreunã cu alþi prooroci, care lucrau prin Duhul (v. Fap-
tele Apostolilor, 11/27-28; 21/10); Barnaba ºi Simeon zis Niger, Luciu Cirineul, Manain ºi Saul, care prooroceau în
biserica din Antiohia (v. Faptele Apostolilor, 13/1); Iuda cel numit Barsaba, ºi Sila (v. Faptele Apostolilor, 15/32); cele
patru fecioare proorociþe, fiicele lui Filip diaconul (v. Faptele Apostolilor, 21/9). Mântuitorul Însuºi despecetluieºte as-
tãzi, prin cuvântul Sãu, tainele ascunse din veacuri, arãtând continuitatea neîntreruptã a proorociilor, dar ºi starea
de despãrþire tragicã de Hristos, adusã de kefalizarea forþatã a bisericilor lumii: «Lumea a vrut sã fie lãsatã de capul
ei ºi este fãrã cap lumea, iar biserica ei este lumeascã, nu este cereascã, ºi este descoperitã înaintea lui Dumnezeu
ºi aºa se roagã la Dumnezeu, dar nu se poate aºa, cã scris este: „Orice femeie care se roagã lui Dumnezeu cu capul
descoperit, îºi necinsteºte capul, iar capul femeii este bãrbatul“. Orice bisericã ce se roagã lui Dumnezeu cu capul
descoperit, îºi necinsteºte capul ei, iar capul bisericii trebuie sã fie Hristos, cãci Hristos este bãrbatul bisericii,
Mire al bisericii, dacã biserica este mireasã, iar dacã nu este mireasã, nu este bisericã a lui Hristos, ci este bisericã
lumeascã ºi nu creºtineascã. Biserica lui Hristos are trãire creºtineascã ºi sãrbãtoare creºtineascã, dar iatã,
biserica românilor a voit sã fie lãsatã de capul ei ºi ºi-a stricat serbãrile, iar vremile cele sfinte le-a strãmutat de
la locul lor, ºi numai bisericã nu este ea, cã este bisericã fãrã sfinþi, de vreme ce ºi-a sucit zilele sfinte ºi nu mai
sunt la locul lor ºi în dreptul sfinþilor lor, cãci fiecare clipã îºi are binecuvântarea ei, ºi fiecare zi îºi mãrturiseºte
pe sfinþii ei» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 12/25 decembrie 1997). 

Fisuri în „succesiunea apostolicã“ 

Se vorbeºte adesea despre aºa-zisa „succesiune apostolicã“. Are ea o continuitate infailibilã? În mod cert, de
2000 de ani încoace, în lanþul succesiunii s-au produs fisuri. Aceastã ipotezã este singura care explicã starea de fapt,
actualã, cea a diseminãrilor unor elite „creºtine“, care de mult nu mai sunt nici mãcar paralele, ci substanþial
divergente în evoluþia lor dogmaticã. Bisericile se feresc sã recunoascã fisurile sau petele albe din propria lor istorie.
Or, numai sinceritatea absolutã are puterea înnoirii, similar cu cea oferitã penitentului prin taina spovedaniei.
„Tehnica“ acoperirii unor greºeli sau imprecizii, chiar punctuale, s-a dovedit falimentarã, erodând în mod grav
încrederea observatorului extern sau chiar a propriilor eparhioþi. 

Cuvântul lui Dumnezeu, analizat deocamdatã ca sursã de revelaþie complementarã, dar oferind spre verificare
valenþe potenþiale excepþionale, afirmã net cã fisurile apãrute în succesiunea zisã „apostolicã“ sunt, în fapt, o crudã
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realitate. Într-adevãr, referindu-se la ungerea mai presus de fire a arhiereului Irineu, Domnul spune în cuvântul Sãu:
«L-am uns pentru cã nu avea cine sã-l mai ungã, de vreme ce atâta timp s-a rupt firul unºilor. Eu l-am uns, nu l-au
uns cei ce se zic pe sine cã sunt cei ce ung» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 21 noiembrie/4 decembrie 1992). În plus,
El reproºeazã personalului consacrat al bisericilor cã a denaturat rânduielile apostolice, simplificând în mod
nepermis unele slujbe, abandonând canoane valide ºi schimbând rânduieli tradiþionale sau canonice: «Se uitã Sfânta
Treime la preoþii ºi la cãrturarii acestui veac, Se uitã ce au fãcut, cãci au desfiinþat aceºtia rânduiala Fiului lui
Dumnezeu, cea lãsatã peste Bisericã, peste cea dintâi Bisericã de dupã întruparea Sa. Cãci se aduna Biserica ºi
era în mijlocul ei cuvântul lui Dumnezeu, cãci am lãsat prooroci ºi am zis sã fie aºa ºi nu altfel Biserica; aºa,
întreagã, ºi nu cu lipsuri ale trupului ei» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 9/22 iulie 1992). 

De la veºnicie la vremelnicie 

În fond, biserica s-a îndepãrtat treptat de Hristos, abandonând pe prooroci ºi înlocuind cãlãuzirea hristocen-
tricã prin una antropocentricã ºi, respectiv, veºnicia, cu vremelnicia. Omul L-a înlocuit pe Hristos ºi s-a numit pe
sine „vicar“ sau „locþiitor“ sau „antichrist“ (se are în vedere aici, deocamdatã, etimologia greacã pentru „anti-
christ“ – în locul lui Hristos, ºi nu cea latinã – împotriva lui Hristos); apoi s-a îmbrãcat în arhiereu, s-a aºezat în
scaunul cel de sus ºi a înlocuit spãlarea picioarelor, ce se fãcea ucenicilor, cu sãrutarea cerutã ucenicilor sãi a mâinii
drepte ºi a mitrei episcopale. 

«ªi iatã ce a ajuns Biserica, dar cine sã-i deschidã ochii ca sã vadã cã ea nu mai este ca Mine?» (citat din
Cuvântul lui Dumnezeu, 9/22 iulie 1992). Vis-a-vis de aceastã sentinþã atât de gravã, adusã bisericii, o neîndoielnicã
vinã o au cãrturarii teologi moderni, care politizeazã (adeseori uzând de ºabloanele comuniste pe care le-au învãþat
din copilãrie) actul sacramental liturgic, inventând teologumene care se armonizeazã cu cerinþele vremii ºi cu mof-
turile lumii tot mai secularizate. Dumnezeu însã dezvãluie ºi acest lucru: «Vai oamenilor care se zic pe sine cã sunt
cu legea Bisericii ºi care au scris cãrþi peste cãrþi despre numele Meu ºi al legilor Mele, cãci nu sunt cãrþile acelea.
Acelea sunt pãmânt, ºi în pãmânt se întorc, cãci duhul cãrþilor acelora nu este duh cu viaþã, din pricina celor fãrã
de viaþã care le-au fãcut pe ele, ºi nu sunt cãrþile acelea, ºi stau împotriva lor aceste fãptuiri» (citat din Cuvântul lui
Dumnezeu, 21 noiembrie/4 decembrie 1992). Apare, aºadar, ºi explicaþia: cei ce scriu cãrþi la comanda ierarhilor lor sau
din pur interes mercantil, nu au viaþã personalã creºtinã, ci sunt niºte farisei. Ei îi învaþã pe alþii ceea ce ei nu cred
nici mãcar în vis. Este cea mai condamnabilã discrepanþã între vorbã ºi faptã, cãci autorii teologi au grijã sã se
acopere cu înalte binecuvântãri ºi cu autorizãri pseudo-academice pentru scrierile lor, înºelând cu anticipaþie vigi-
lenþa plebei clientelare. 

Una dintre cele mai grave probe de imposturã o constituie, aºadar, afirmaþia, directã sau implicitã, formulatã
de liderii religioºi profesioniºti, cum cã „avem cap pe Hristos“ ºi „biserica noastrã este apostolicã“, acestea pe
fondul unei realitãþi marcate de despãrþirea profundã de cuvântul lui Dumnezeu. 

Este cel puþin absurd ca atunci când Dumnezeu vorbeºte direct, împlinind fãgãduinþa Sa care zice: «Iatã, Eu
sunt cu voi în toatã vremea» (Ev. Matei, 28/20), tocmai atunci cei vizaþi sã sarã ca arºi ºi sã strige: „Nu a vorbit
Dumnezeu, ci altcineva în numele Lui!“ sau „Nu Acesta este Dumnezeu!“. Bine a zis cel ce a zis: «Zis-a cel nebun
în inima sa: nu este Dumnezeu!» (Psalmii, 13/1), dar tocmai cei care strigã în gura mare acest lucru se cred înþelepþii
pãmântului. În parte au dreptate, cãci aºa nu pot fi ºi înþelepþi ai cerului. 

Omul creºtin: fiu-copil al lui Dumnezeu 

Ce îl caracterizeazã, atunci, pe omul creºtin, fiu al Bisericii celei adevãrate? 
– el are umilinþa de a se lãsa condus de Dumnezeu fãrã a se teme cã Dumnezeu l-ar lãsa atras într-o rãtãcire,

cãci el Îl iubeºte ca un fiu-copil pe Dumnezeu ºi aºa crede în El, ca un copil care crede în tatãl sãu dupã trup; 
– el are dragoste de fraþi, cum nu s-a mai vãzut din vremea apostolicã, jertfindu-se fraþii unii pentru alþii, cãci

jertfa este proba dragostei; 
– el a înlocuit mila pãguboasã, propovãduitã cu obstinaþie în scolastica creºtinã (ºi care uitã cã nu trupul sãtul

va intra în împãrãþia cerurilor, ci sufletul dreptcredincios), cu mila de Dumnezeu, Care suferã ºi astãzi, acum, pentru
toate erorile omenirii ajunse la apogeu; 

– el crede cu adevãrat în Hristos Dumnezeu ºi în promisiunile Lui, legate de a doua Sa venire în lume ca Împãrat;  
– el Îl aºteaptã ºi îºi pregãteºte pentru aceastã întâlnire haina de nuntã, cãci va fi o nuntã cosmicã între Mirele

Hristos ºi Biserica Sa cea una (nu mai multe!) soborniceascã (nu condusã de „capi“ de ocazie) ºi apostoleascã (nu
actualizatã cu învãþãturi cosmetizante); 

– el se roagã cu stãruinþã pentru tot neamul omenesc de la Adam încoace, înlocuind clasica preocupare egois-
tã pentru mântuirea personalã, cu lucrarea iubitoare de restaurare a omului prin Bisericã, a cãrei temelie este jertfa
Mântuitorului ºi ale cãrei ziduri sunt rugãciunile sfinþilor; 
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– el a luat în serios îndemnul «Fiþi sfinþi, precum Tatãl vostru sfânt este în ceruri» (I Petru, 1/16), ºi chemarea
«Sã luãm aminte, Sfintele [se dau] sfinþilor!» (Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gurã de Aur) ºi se zideºte pe sine cãrãmidã
vie în zidul Cetãþii Sfinte a Noului Ierusalim: «ªi am vãzut cetatea sfântã, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de
la Dumnezeu, gãtitã ca o mireasã pentru Mirele ei» (Apocalipsa, 21/2).

Cetatea Sfântã Noul Ierusalim – Radiografia unei opþiuni demiurgice 

«O, ce vor oamenii sã însemne bisericã? Peste ce babilon
vor oamenii sã scrie „bisericã a lui Hristos“? Biserica e numai
una. Ea nu poate avea altfel de trãire decât a Mea. Eu sunt capul
Bisericii.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 29 septembrie/12 octombrie 1997) 

Biserica – un spaþiu consacrat sfinþeniei 

Dacã observãm cu sinceritate starea actualã de lucruri din biserica ortodoxã, constatãm cã a dispãrut de mult
preocuparea credincioºilor de a consacra spaþiul eclezial, adicã de a împãrþi biserica în Sfânta, ºi Sfânta Sfintelor,
ºi, apoi, de a observa cu rigurozitate pãstrarea acestei împãrþiri. Moise, când a fost chemat la dialog de cãtre Dum-
nezeu pe muntele Horeb, a fost somat sã-ºi scoatã încãlþãmintea din picioare, cãci locul pe care stãtea era un loc
sfânt (v. Ieºirea, 3/5). Acest loc nu era cunoscut ca având o consacrare anterioarã, dar el devenea sfânt prin însãºi ale-
gerea lui de cãtre Dumnezeu, întâi ca spaþiu de dialog, ºi apoi ca spaþiu de închinare (v. Ieºirea, 3/12).

Biserica, luatã ca lãcaº de cult, este însã, prin excelenþã, destinatã a fi un spaþiu de comunicare între om ºi Dumnezeu.
De aceea ea trebuie sã fie un loc sfânt încã din faza în care oamenii fac o proiecþie mentalã a necesitãþii unei permanentizãri
a slujirii colective. 

Cândva, spaþiile interioare ale bisericii îi delimitau riguros pe cei consacraþi, care chiverniseau cu multã sfii-
ciune altarul; ºi apoi pe cei aleºi, care urcau pe solee doar pentru sfânta Euharistie; ºi apoi pe cei credincioºi, care
populau naosul (bãrbaþii) ºi pronaosul (femeile); ºi apoi pe cei chemaþi, care ocupau temporar pronaosul, dar la mo-
mentul oportun («Câþi sunteþi chemaþi, ieºiþi!») ieºeau aceºtia în pridvorul bisericii. Cât îi priveºte pe penitenþi, ei
erau privaþi cu anii de dreptul de a ocupa diverse zone ale interiorului bisericii, potrivit cu starea de necurãþie în care
fuseserã cãzuþi. 

Astãzi, din nefericire, aceste obiceiuri sunt o palidã amintire. Uºierii au dispãrut, iar biserica s-a transformat lent
într-un spaþiu de trecere, un culoar larg spre singura zonã care sugereazã o oarecare sfinþenie: catapeteasma cu uºile
ºi perdelele ei ºi, evident, tot ceea ce ascund ele. Ascunderea a rãmas singura formã de a sugera taina, în loc ca aceasta
sã înfloreascã ºi sã se reverse în tot spaþiul eclezial. Preotul a fost tentat sã preia acoperirea ritualã, taina, ca pe o
invitaþie pentru propria sa ascundere de popor. De aceea el îºi ascunde astfel dupã uºi ºi perdele lipsa propriei sale
sfinþenii înlocuite cu adorarea chipului cezarului, care a cucerit pe tãcute Sfânta Sfintelor. La rândul lor, credincioºii
(amestecaþi, într-o proporþie imposibil de estimat, cu necredincioºii) nu se mai descalþã de mult, la propriu ºi la fi-
gurat, atunci când intrã sã se roage. Realizeazã ei, oare, cã nu mai e cazul, îndatã ce spaþiul eclezial nu mai este sfânt?
Posibil, chiar dacã vom considera acest gest pe care Dumnezeu i l-a cerut cândva lui Moise doar ca o metaforã. 

Pãcãtoºii cuceresc biserica sfinþilor 

Sfinþenia în bisericã rãmâne, aºadar, o stare potenþialã, cãci nu se mai actualizeazã prin trãirea autentic creº-
tinã, aceea care se cere prin catehism, panegirice, omilii ºi predici. Toate aceste rostiri ticluite de cãtre clerici rãmân
simple acte de virtuozitate retoricã atâta vreme cât nu se traduc prin preocupare fermã de sfinþire (la propriu, nu la
figurat!) a vieþii enoriaºilor. Mai mult, asistãm de secole la o periculoasã deviere de sens în ceea ce priveºte consa-
crarea bisericii: majoritatea credincioºilor ºi o parte însemnatã dintre clerici ºi-au luat cu aroganþã dreptul de a pro-
clama cã biserica nu mai este a sfinþilor, ci a pãcãtoºilor. Aceastã afirmaþie obraznicã, ºi care, probabil, ascunde in-
tenþia unei legitimãri, pleacã, din pãcate, de la o tristã constatare: cu adevãrat frâiele au fost scãpate din mânã ºi
diavolul a reuºit sã se strecoare în bisericã prin uºile uitate larg deschise. Nimeni nu mai opteazã pentru atitudinea
tranºantã, dictatã de duhul lui Ilie sau cuvântul biciuitor al lui Ioan Botezãtorul: «Pui de vipere!» (Ev. Luca, 3/7). În
schimb, auzi cu stupoare, chiar ºi la preoþi, afirmaþii lamentabile de genul: „Toþi suntem pãcãtoºi“, care dezvãluie
nivelul de subculturã teologicã, cultivatã în pepinierele de popi, rãsãrite în ultimii ani ca ºi ciupercile dupã ploaie,
în zeci de oraºe ºi târguri. ªi asta, când Dumnezeu îi îndeamnã cu autoritate pe oameni: «Fiþi sfinþi, cãci ºi Eu sunt
sfânt!» (Ieºirea, 22/31; Leviticul, 11/45; I Petru, 1/16).
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Sãraca bisericã, ajunsã gazda circului lumii! 

Sfinþenia, aºadar, a rãmas ºi ea, pentru cei mai mulþi, o opþiune biblicã perimatã, proprie ºi specificã numai
pentru antichitate. Oamenii moderni îºi permit, de acum, ceea ce strãmoºii noºtri n-ar fi îndrãznit nici mãcar sã gân-
deascã: sã rãstãlmãceascã voia lui Dumnezeu, sã maculeze jertfele martirilor, sã transforme locaºele de rugãciune
în locuri de incantaþie ritualã ieftinã, în care cabotinismul-conformist se amestecã cu vulgaritatea unor „creºtini“ ºi
„creºtine“ de ocazie, veniþi, mai degrabã, sã-ºi expunã dezinvolt toaletele indecente, cu ocazia vreunei nunþi sau a
vreunui botez. Adesea, slujba cununiei este transformatã deliberat de cãtre preot într-o comedie de o trivialitate greu
de suportat. Dincolo de faptul cã sfânta Împãrtãºanie nu se mai dã de mult tinerilor, înlocuindu-se cu piºcoturi (!!!)
înmuiate în aºa-zisul „pahar de obºte“ (o parodie grotescã a sfântului potir), prilejul este speculat de preot pentru
a smulge hohotele de râs ale asistenþei. Dupã un joc repetat de „pãcãlire“ a miresei, joc în care piºcotul e retras
pentru a o lãsa cu gura cãscatã, preotul acþioneazã brusc, cu o dibãcie care-i demascã rutina, ºi înfige pe gâtul mi-
resei piºcotul, pânã o îneacã ºi îi dau lacrimile. Este aici nu numai o premeditare gravã a preotului cãtre cabotinism,
ci ºi un mesaj subliminal prin care el sugereazã asistenþei o presupusã insaþietate a miresei spre deviaþionism com-
portamental ºi imoralitate. Sãraca bisericã, ajunsã gazda circului lumii! În chicoteli vesele de acordeon ºi blitz-uri
impertinente, circul de paiaþe, îmbrãcate în smokinguri de înmormântare ºi combinezoane de celofan, se retrage lã-
sând în urmã dârele jegului mundan: stalagmite de parafinã pe covoare, bomboane, orez, gumã de mestecat ºi
fursecuri cãlcate în picioare, rãmãºiþe ieftine ale speranþelor lor, aºa cum le-au înþeles ei, cãtre Dumnezeu: «pofta
trupului, pizma ochilor ºi trufia vieþii».

Sã menþionãm aici ºi faptul cã slujba însãºi a fost oficial amputatã, fiind lipsitã astãzi de pasajul esenþial în care
preotul îi întreabã pe miri despre opþiunea lor, dacã este de bunãvoie ºi nesilitã de nimeni, ºi îi determinã, apoi, sã mãr-
turiseascã public hotãrârea lor fermã, liberã ºi definitivã, de a se cãsãtori, pentru a îi declara, apoi, solemn, soþ ºi soþie.
Probabil acest pasaj al slujbei (care încã se mai pãstreazã în slujbele omonime din alte biserici ortodoxe autocefale) a
fost fãcut cadou statului de cãtre mai-marii bisericii în anul 1864, atunci când au acceptat sã cedeze primãriei dreptul
strãmoºesc de asistenþã spiritual-administrativã asupra naºterii, cãsãtoriei ºi înmormântãrii enoriaºilor, cãci îl regãsim
aproape neschimbat în ceremonia „cãsãtoriei civile“. Oare, oamenii nu realizeazã cã douã cãsãtorii ale aceluiaºi cuplu,
una zisã „civilã“ ºi alta „religioasã“, îºi anuleazã reciproc valenþele, transformând cununia într-un nonsens? 

Ridicolul nu e sancþionat de preot nici mãcar când acesta constatã cã la botez (abia acum!?) naºii nu cunosc
o iotã din Crezul creºtin, motiv ce ar trebui considerat impediment canonic, suficient ca slujba sã fie opritã, din ne-
cesitate, ºi temporar suspendatã. Dar preotul, fiind mai degrabã un funcþionar public, plãtit, citeºte el din carte Cre-
zul, în locul lor, preferând sã fie din nou umilit Hristos, decât sã lucreze el cu duhul ºi puterea lui Ilie. ªi aºa, pentru
a salva aparenþa solemnitãþii, slujbele preotului seamãnã cu un teatru de doi bani în care cortina cade dezvãluind
trista realitate abia în ziua de Boboteazã. Atunci, oricâte precauþii ar lua, oricâte invitaþii anticipate la ordine ºi rãb-
dare creºtinã ar face, „slujba“ lui se terminã sistematic cu un dezastru: oameni îmbrânciþi, haine rupte, înjurãturi,
furturi de portofele, bãtãi chiar, apã sfinþitã, risipitã din belºug pe jos, ºi apoi cãlcatã cu nesimþire în picioare. E de
înþeles cã, asistând an de an la acest spectacol pânã la obiºnuinþã, preotul nu mai are tragere de inimã sã sancþio-
neze nici mãcar verbal celelalte „delicte“ mai mici: podoabele, fardurile, îmbrãcãmintea necuviincioasã etc. 

Poate asista Dumnezeu impasibil la o aºa stare de plâns a creºtinãtãþii? El nu poate fi pãcãlit cu discursuri
ieftine, triumfaliste (care numãrã câte lãcaºuri de cult s-au mai zidit în ultimul an, declamate de la amvonul cate-
dralei patriarhale), nici cu articole adulatoare, care descriu vizite de lucru sau aniversãri pompoase, comandate ºi
tipãrite în periodice care se intituleazã emfatic: „Glasul Bisericii“ sau „Vestitorul Ortodoxiei“.

Realitatea oficialã rãmâne tristã, dar puþini au curajul sã-i facã radiografia. Din pãcate, ortodoxia nu se mai
trãieºte, ci se declamã. Pentru cei mai mulþi, sfinþenia ei a rãmas o opþiune ciudatã, ancoratã undeva în istorie, poate
odatã cu martiriul lui Brâncoveanu sau cu trecerea în veºnicie a sfântului Calinic de la Cernica. 

Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al viilor, nu al morþilor (v. Ev. Matei, 22/32). Aceastã stare de lucruri nu putea
dura la nesfârºit. Despre veacul pe care-l trãim (mileniul al 7-lea de la facerea lumii), Dumnezeu rosteºte cu
autoritate printr-o proorocie a sfântului Nifon al Constanþianei: «Ajunge! Îl voi curma la jumãtate! Sã înceteze
stãpânirea pãcatului!». 

Anul de cotiturã: 7500 de la facerea lumii 

Aºadar, anul 7500 ar trebui sã fie anul schimbãrilor de fond din bisericã. Acest an a fost proorocit întocmai ºi
de sfântul Nil ºi de sfântul Calinic de la Cernica. ªi totuºi, la prima vedere, întrucât anul 7500 de la facerea lumii
înseamnã anul 1992 dupã Hristos, iar starea de lucruri vizibilã din biserica din lume nu s-a ameliorat defel, s-ar
pãrea cã proorociile amintite nu s-au împlinit, pur ºi simplu. De aceea, unii editori mai noi ai biografiei sfântului
Calinic, probabil din dorinþa infantilã de a-i „proteja“ imaginea, au eliminat pasajele care aminteau despre aceastã
proorocie atât de concretã. Realitatea însã, pe care ei n-au cunoscut-o, este cu totul alta. 
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Aceste proorocii s-au împlinit cu mare exactitate. În anul bisericesc 1992, în viaþa creºtinilor ortodocºi a avut
loc o schimbare esenþialã. Dumnezeu, vãzând neputinþa omului de a ridica biserica din ruina spiritualã, S-a fãcut pe
Sine ctitorul propriei Sale Biserici ºi a numit-o dupã cum era proorocit (v. Apocalipsa, 21/2): «Cetatea Sfântã Noul
Ierusalim», ºi a dãruit-o celor ce iubesc sfinþenia: «ªi în cetate nu va intra nimic pângãrit ºi nimeni care este dedat
cu spurcãciunea ºi cu minciuna, ci numai cei scriºi în Cartea Vieþii Mielului» (Apocalipsa, 21/24). 

Ceea ce n-au reuºit voievozi, domnitori, breslaºi sau târgoveþi mai rãsãriþi, ºi anume: sã se dãruiascã pe sine
lui Dumnezeu, zidindu-I, apoi, lãcaºuri cu adevãrat sfinte, nu doar cu numele, a împlinit Dumnezeu cu o uºurinþã
care confirmã atotputernicia Sa. În numai trei luni (septembrie-noiembrie 1991), ca într-o rãsuflare, un mãnunchi
de creºtini ortodocºi, care au înþeles ce înseamnã adevãrata lepãdare de sine ºi devoþiunea purtãrii crucii lui Hristos,
au ridicat din temelii aceastã piatrã de mãrturie, care de acum se numeºte Biserica neprihãniþilor ºi a neadormiþilor,
locul odihnei lui Dumnezeu-Cuvântul: Biserica Noul Ierusalim. 

Restaurarea sfinþeniei în bisericã: legea sfinþeniei va fi singura lege 

Dupã cum Dumnezeu a cãlãuzit pas cu pas lucrarea sfântã a lui Moise la Cortul sfânt (v. Ieºirea, cap. 36), pe So-
lomon la lucrul Templului (v. III Regi, 5/6) ºi pe Zorobabel la rezidirea Templului (v. I Ezdra, cap. 5), tot aºa, lucrarea de
zidire a Cetãþii Sfinte Noul Ierusalim a fost povãþuitã pas cu pas prin cuvânt viu ºi lucrãtor. Aceastã lucrare pogorâtã
prin cuvânt, din cer, a fost pecetluitã cu legi de sfinþenie, ca sã se aºeze tipar de vieþuire sfântã pentru toatã creºtinãtatea: 

– curãþenia trupeascã ºi a simþurilor; 
– abþinerea de la mâncarea de carne, bãuturi alcoolice ºi droguri; 
– respectarea tradiþiei creºtineºti, referitoare la îmbrãcãminte; 
– respectarea legilor canonice ortodoxe strãmoºeºti; 
– grija pentru primirea adecvatã a sfintelor Taine. 
Creºtinii care au înþeles sã respecte cu stricteþe aceste reguli, precum ºi toate celelalte îndemnuri ale Duhului

Sfânt, transmise prin lucrarea de cuvânt, au alcãtuit o Bisericã vie, un popor împlinitor al lucrãrii de pregãtire a celei
de a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos pe pãmânt. Ei slujesc necontenit Celui Atotputernic, în curãþie ºi
veghe, ºi de aceea se numesc Biserica neprihãniþilor ºi a neadormiþilor. Aceasta este Biserica Noul Ierusalim. 

Domnul îl învaþã pe poporul Sãu desãvârºirea în sfinþenie: «Domnul iarãºi vine, ºi vine cu legea sfinþeniei
[...], cã în afarã de legea sfinþeniei nu va mai fi altã lege. Cele vechi trec ºi se ºterg, ºi se aºtern în locul lor cer nou
ºi pãmânt nou, ºi nimic necurat, nimic vechi, nimic omenesc nu va mai rãmâne între cele noi. ªi va fi hranã
îngereascã, aºa cum a fost la început, ºi sfârºitul merge sã se apropie de începutul cel dintâi» (citat din Cuvântul lui
Dumnezeu, 15/28 august 1993). 

Dupã cum am vãzut, în biserica din lume sfinþenia s-a pierdut în parte, odatã cu amestecarea bisericii cu lumea,
dar s-a risipit cu totul din clipa împotrivirii fãþiºe ºi violente la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci s-a aºezat «urâciunea
pustiitorului» (v. Daniel, 11/31, Biblia, ediþia 1944) în locul cel sfânt, dupã cum a proorocit Daniel, iar cuvântul lui Dum-
nezeu confirmã în zilele noastre: «Iatã, arhiereii ºi preoþii nu Mi-au deschis ca sã vadã cine bate ºi au spus cã nu
sunt Eu ºi au spus cã am demon. Au spus ºi acum cum au spus atunci, cã n-aveau cum sã spunã altfel, de vreme ce
ei nu iubesc cãile Mele ºi legea sfinþeniei în care trebuie sã stea un slujitor al cerului sfânt. A ajuns vremea cea grea,
când s-a aºezat urâciunea pustiirii pe scaunul cel lãsat sã fie sfânt» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august
1993). Dar poporul care cunoaºte pe Dumnezeul sãu va rãmâne statornic ºi Îl va urma (v. Daniel, 11/32) ºi se va umple
de trãire cereascã. Atunci, taina lui Dumnezeu va fi priceputã de toate neamurile: «Mã voi slãvi în faþa neamurilor
de pe pãmânt ºi va înþelege fãptura Mea taina Ierusalimului nou, care vine din cer pe pãmânt, care coboarã pic cu
pic ºi care se întocmeºte la cuvântul lui Dumnezeu» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993). 

Privegheaþi ºi vã rugaþi! 

În afarã de modelul autocorectiv pe care-l oferã bisericii din lume, Biserica Noul Ierusalim propune un model
profetic. Este cunoscut faptul cã toate evenimentele religioase, descrise de catehismul ortodox, aparþin trecutului,
sau, cel mult, prezentului continuu. Existã o singurã excepþie proiectatã spre viitor: cea de a doua venire a Domnu-
lui, cu consecinþele ei. De aceea, pentru cei care ignorã importanþa ºi mai ales proximitatea reîntâlnirii cu Hristos la
vedere, Biblia ºi învãþãturile ei nici nu prezintã prea mare interes, nearmonizându-se cu idealurile lor grosiere, ma-
terialiste, de zi cu zi. Puþini sunt cei care mai dau substanþã cuvintelor rostite prin Crezul creºtin: «ºi iarãºi va sã
vinã sã judece viii ºi morþii», ºi pe care ceilalþi mulþi le repetã mecanic, cu nesinceritate. Chiar ºi preoþi din biserica
din lume, obosiþi parcã de atâta aºteptare a iminentei veniri a Domnului, au cãpãtat îndrãznealã în a se îndoi fãþiº:
„Cine zice cã vine? Ehei! Mai e pânã atunci!“, strãduindu-se din rãsputeri sã demonstreze cât de multe semne ale
sfârºitului nu s-au împlinit încã. 
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Dar ce îndemnuri face sfânta Scripturã pentru aceste vremuri? «Dacã ar ºti stãpânul casei în care ceas are sã
vinã furul, ar priveghea. [...] De aceea, privegheaþi ºi vã rugaþi, cã nu ºtiþi când va fi acea vreme» (Ev. Matei,
24/42-44; Ev. Marcu, 13/33-37). Este adevãrat cã nimeni nu ºtie nici ziua, nici ceasul, dar aceste împingeri voluntare
ale proorociilor cãtre viitorul îndepãrtat, au „darul“ de a slãbi vigilenþa faþã de pãcat. De aceea biserica din lume
dã impresia cã trateazã cu teamã sau cu dezinteres acest subiect. Nici un text din cartea Apocalipsei, nici unul mãcar,
nu este citit în mod oficial printre textele pilduitoare, alese, care se repetã în biserici în fiecare duminicã pânã la a
deveni banale ºi plictisitoare. Cartea Apocalipsei nu este pentru creºtini? Cine o propovãduieºte? Cine o tãlmãceºte?
Sau este ea, oare, necanonicã? Atunci ce mai cautã în canonul sfintei Scripturi? De ce este în totalitate ignoratã? În
ea se dezvãluie multe lucruri grave, a cãror limpezire l-ar ajuta pe omul responsabil sã-ºi corecteze atitudinea faþã
de agresiunile lumii moderne. Câþi au aflat, oare, de pecetea lui antichrist (care-i pândeºte), pentru a se feri de ea?
Este acest lucru atât de neimportant pentru a fi tratat cu nepãsare? Ce înseamnã 666? Biserica oficialã din lume dã
un rãspuns? Oferã o recomandare mãdularelor ei? 

Biserica Noul Ierusalim propune, dimpotrivã, o pregãtire asiduã ºi temeinicã a creºtinului pentru reîntâlnirea
cu Hristos, cãci aceasta a rãmas singura proorocie fundamentalã a cãrei împlinire aparþine viitorului. Deci abordarea
ºi tratarea ei cu seriozitate oferã încã ºansele unor eventuale corecþii. 

Poate de aceea nu întâmplãtor unul din hramurile Bisericii Noul Ierusalim – ales, de altfel, cu asistenþa direc-
tã a Duhului Sfânt – este: «Învierea Domnului ºi a doua Sa venire». Aceasta aratã strânsa legãturã între aceste eve-
nimente, cãci de la Înviere deja au trecut douã zile cosmice ºi am intrat într-a treia, întrucât la Dumnezeu o mie de
ani sunt ca o zi, ºi o zi ca o mie de ani (v. II Petru, 3/8). Intuim cã aºa cum Învierea Domnului a avut loc a treia zi,
tot aºa va fi ºi cu învierea fãpturii: în cea de a treia zi cosmicã, la ceasul în care straja va fi adormit deplin, Împãratul
lumii va împlini cele din urmã fãgãduinþe. 

Aici apare motivaþia principalã a alegerii acestui popor al Noului Ierusalim ºi a pregãtirii lui întru sfinþenie.
Ca orice împãrat, Hristos Îºi pregãteºte dreptul ºi bucuria cinstirii Sale în felul în care va fi primit ºi aclamat de
supuºii Sãi. Pentru aceasta El trebuie sã aibã supuºi care sã-L aºtepte ºi sã-L primeascã cu bucurie, îmbrãcaþi în
haine de nuntã la a doua Sa apropiatã venire. 

Biserica Noul Ierusalim – o bisericã a sfinþilor 

«Zguduie zidurile cele reci ale bisericii lumii, care dau sã
Te ascundã pe Tine în ele, cã Tu nu locuieºti în case fãcute de oa-
meni! Tu locuieºti în templul Tãu, în omul cel credincios, Doam-
ne, cãci cerul ºi pãmântul sunt tronul ºi aºternutul Tãu. Ce casã
sã-Þi mai zideascã Þie omul? Scoalã-l pe cel ce doarme, ca sã-i
înveþe pe oameni ce este bisericã, ce este ortodoxie, Doamne!» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 
vorbirea sfântului Ioan Botezãtorul, 7/20 ianuarie 1997) 

A fost Dumnezeu înþeles vreodatã de om? 

Din toate timpurile Dumnezeu S-a manifestat antinomic, adesea chiar paradoxal în aparenþã, ºi de aceea omul,
cu mici excepþii, nu L-a înþeles niciodatã; ºi pentru cã nu L-a înþeles, mereu I-a stat împotrivã. Lucrãrile Sale sunt
simultan ºi simple (lucrate cu iconomie ºi ergonomie), ºi complexe (legile interacþiunii universale, similitudinea
organizatoricã dintre macrocosmos ºi microcosmos, întrepãtrunderea dintre lumea vãzutã ºi cea nevãzutã, ºi legã-
turile tainice dintre ele: corpuscul-undã, foton-energie-materie, electricitate-magnetism etc.). Învãþãturile Sale sunt
ºi uºoare, dar ºi grele: uºoare, pentru cã promoveazã firescul iubirii, al moralitãþii, al traiului sãnãtos ºi simplu; ºi
grele, pentru cã apasã pe conºtiinþele trufaºe, individualiste ale oamenilor. Legile Sale sunt simultan imuabile, dar
ºi într-o continuã perfecþionare (plinire); sunt neschimbate pentru cã sunt zidite pe adevãruri fundamentale, dar sunt
perfectibile pentru cã sunt desluºite treptat, de fiecare datã într-o formã adaptatã puterii de asimilare ºi înþelegere a
omului (aceasta fiind ea însãºi într-o lentã evoluþie pozitivã). 

Dumnezeu nu este niciodatã absent, iar reprezentanþii Sãi (îngerii de pe pãmânt ºi din ceruri) nu au libertãþi
absolute. El nu a murit, aºa cum credea Nietzche, nu doarme, nu oboseºte, dar Se odihneºte în om, dacã acesta Îi
oferã locaº iubitor în inima sa. El lucreazã mereu: «Tatãl Meu lucreazã, ºi Eu lucrez» (Ev. Ioan, 5/17). Dumnezeu
are duºmani: 

– pe diavol ºi pe slugile lui; 
– pe omul indiferent ºi dispreþuitor; 
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– pe omul care I se substituie (Antichrist) pe pãmânt. 
Dumnezeu promite o finalitate acestei stãri de lucruri în care binele ºi rãul coexistã, dupã cum a voit omul la

început. Realizarea acesteia a început îndatã dupã cãderea omului ºi s-a desfãºurat în etape: 
– promisiunea (v. Facerea, 3/15); 
– alegerea unui popor al fãgãduinþei cea care a fost datã lui Avraam (v. Facerea, 22/17);
– aducerea Legii pe pãmânt (v. Ieºirea, 20/1-17);
– proorocii, care trebuiau sã întreþinã vie flacãra credinþei curate; 
– Mesia ºi jertfa Sa, Care aduce mântuirea obiectivã în lume ºi goleºte iadul de sufletele celor drepþi, care

aºteptau de veacuri venirea lui Hristos; balaurul cel vechi, care este diavolul ºi satana, a fost legat pentru o mie de
ani (v. Apocalipsa, 20/2); 

– Duhul Sfânt ºi înfiinþarea Bisericii la Cincizecime; 
– înãlþarea la cer ºi aºezarea Fiului de-a dreapta Tatãlui: premisa celei de a doua veniri întru slavã împãrãteascã;
– o mie de ani de mãrturisire a celor muceniciþi, «tãiaþi pentru mãrturia lui Iisus ºi pentru Cuvântul lui Dum-

nezeu, care nu s-au închinat Fiarei, nici chipului ei» (Apocalipsa, 20/4). În acest rãstimp s-au înlãnþuit atât eveni-
mente tragice, care au rãmas înscrise în istorie: calvarul Bisericii primare, persecuþiile, martirajele; cât ºi biruinþele
Bisericii lui Hristos prin cele 7 Sinoade Ecumenice (între anii 325-787, era creºtinã); 

– anul 1054, când a avut loc marea schismã în Bisericã, atunci când diavolul a fost dezlegat câtãva vreme (v.
Apocalipsa, 20/3); 

– împãrãþia de o mie de ani a sfinþilor: «ºi ei au înviat ºi au împãrãþit cu Hristos o mie de ani» (Apocalipsa,
20/4), dar ºi o mie de ani de întuneric pentru lume, urmare a schismei din anul 1054: protestantismul, ofensiva isla-
mului, inchiziþia, ghilotina, iluminismul, dictatura proletarã, fascismul, masoneria, neo-protestantismul, curentele
demonice, rãzboaiele mondiale, holocausturi, genocide etc.; 

– sfârºitul celor o mie de ani al împãrãþiei sfinþilor, când satana «va ieºi sã amãgeascã neamurile [...] ºi sã
înconjoare tabãra sfinþilor ºi cetatea cea iubitã. Dar s-a coborât foc din cer ºi i-a mistuit» (Apocalipsa, 20/8,9); 

– a doua venire a Domnului (v. Ev. Matei, 24/30), (v. Apocalipsa, 22/12), care aduce pe pãmânt plata fiecãruia,
dupã cum este fapta lui, dar care aduce ºi izbãvirea celor drepþi; 

– învierea morþilor (v. Apocalipsa, 20/12,13); 
– întâmpinarea Lui de cãtre un popor curat («Fericiþi cei care-ºi spalã veºmintele lor...» – Apocalipsa, 22/14); 
– chemarea Lui de cãtre cei credincioºi («Duhul ºi mireasa zic: „Vino!“» – Apocalipsa, 22/17);
– «ºi cãrþile au fost deschise [...] ºi morþii au fost judecaþi [...] potrivit cu faptele lor» (Apocalipsa, 20/12,13); 
– «ºi slugile Lui Îi vor sluji Lui» (Apocalipsa, 22/3). 
De aceea, omul trebuie sã se cerceteze pe sine pentru a vedea dacã este pregãtit pentru întâlnirea cu Hristos.

Fiecare individ responsabil trebuie sã-ºi rãspundã sieºi cu sinceritate la câteva întrebãri fundamentale: 
1. Cine sunt eu? 
2. Unde sunt? (localizare în spaþiu, dar ºi în timp) 
3. Cãrei biserici aparþin? (dacã aparþin vreuneia) 
4. Ce ºtiu? (ºi ce nu ºtiu) 
5. Ce fac? (ºi ce nu fac) 
6. Cum trãiesc? (ºi dacã mai trãiesc) 
7. Ce voi fi? (ºi unde ºi cu cine voi fi) 
8. Voi fi? 
Întrebãrile pot fi urmate de rãspunsuri negative sau pozitive. Cele negative invitã nu numai la meditaþie pro-

fundã, dar ºi la acþiune. De exemplu, un rãspuns de genul „Aparþin de Biserica Ortodoxã“, la întrebarea 3, este doar
o premisã necesarã, dar insuficientã pentru mântuire atâta timp cât rãspunsul la întrebarea 8 rãmâne incert. Abia rãs-
punsul la întrebarea 6 demonstreazã cã dacã „trãiesc conform voinþei lui Dumnezeu“, am siguranþa mântuirii. Alt
exemplu: rãspunsul „Fac binele ºi mã feresc de rãu“, la întrebarea 5, nu cantoneazã obligatoriu binele în sfera
necesarului. Binele este folositor numai dacã se face în numele lui Hristos ºi pentru Hristos, chiar dacã este aplicabil
– aparent – creaþiei. 

În urma cercetãrii de sine urmeazã, aºadar, acþiunea, care presupune o schimbare calitativã substanþialã: „Nu
pot rãmâne aºa; trebuie sã fac ceva“. Cine nu este în duh de bisericã, trebuie sã intre ºi sã stea în duh de bisericã,
deoarece biserica are Duhul lui Dumnezeu, cãci biserica este a sfinþilor, despre care zice Domnul: «Sfinþii au Duhul
lui Dumnezeu ºi toþi trãiesc în Mine ºi sunt asemenea Mie ºi Mã aºteaptã sã ajung cu voi, cei mai mici, sã ajung
pânã la ziua Mea ºi a lor, ziua plinirii vremii, ziua Domnului» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 20 iulie/2 august 2001).
Iar dacã biserica nu mai are Duhul lui Dumnezeu, trebuie cercetat ce anume a alungat Duhul. Cine nu trãieºte în
voia lui Dumnezeu, ci în voia lui, trebuie atunci sã lucreze la modelarea voinþei lui; cine are doi împãraþi (pe
Dumnezeu ºi pe mamona – duhul lumii acesteia), trebuie sã renunþe la cel care aduce moarte, cãci nu poate sluji la
doi domni (dintre care unul aduce moarte) ºi sã rãmânã viu. Aºadar: 
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– va alege slujirea exclusivã a lui Dumnezeu; 
– va chema numele Lui («Vino, Doamne Iisuse!» – Apocalipsa, 22/17); 
– va cãuta pe poporul Domnului, cel curat (care-L aºteaptã pe Dumnezeu), ca sã-l ia de model. 
Dar ce înseamnã popor curat? Cum va fi el recunoscut dintre toþi care se numesc pe sine creºtini? 
Poporul curat trãieºte, deja, pentru ºi în împãrãþia lui Dumnezeu, cãci creºtinii Lui o poartã pe ea în inima lor: 
– trãiesc ca îngerii din ceruri, care nici nu se însoarã, nici nu se mãritã (v. 1 Corinteni, 7/29);
– „fug“ de lume ºi de ispitele ei, cãci prietenia cu lumea este vrãjmãºie cu Dumnezeu, iar stãpânitorul lumii

acesteia este diavolul (v. Ev. Ioan, 14/30; 16/8); 
– împlinesc voia lui Dumnezeu privitoare la hranã (v. Facerea, 1/29), portul de zi cu zi (v. 1 Corinteni, 11/6) ºi

conduitã (v. 1 Corinteni, 5/9-11). 
Dar cine îi învaþã pe aceºti creºtini aºa? Sfânta Scripturã, în primul rând, aºa cum am arãtat mai sus prin temeiu-

rile biblice menþionate, ºi apoi Cuvântul lui Dumnezeu, prin grija sa pentru cei care-l primesc cu credinþã ºi cu dragoste. 

Somnul raþiunii naºte pãcatul 

Încã din anul 1834, atribuindu-ºi titlul de „sfinþi ai ultimelor zile“ (deºi în mod gratuit, datoritã învãþãturilor
lor rãtãcite), mormonii au intuit o cerinþã imperioasã: sfinþenia, care lipsea în bisericile creºtine ale vremii, numite
de ei „apostate“. Este vorba aici nu doar de o etichetã adusã cuminþeniei sfioase, îngrijoratã în a nu da prilejuri de
pedepsire, ci de acea curãþenie de trup, de suflet ºi de duh, care face casã luminoasã Duhului Sfânt în om. Ideea de
sfinþenie, veche cât omenirea, deºi ilustra singura cale de împãcare cu Dumnezeu, cãzuse în desuetudine îndatã ce
bisericile lumii au început sã cocheteze cu pãrerea cã pãcatul este o manifestare naturalã, inevitabilã, a vieþii, împo-
triva cãruia lupta se duce neîntrerupt, fiecare victorie însemnând începutul unei noi înfrângeri. Ineficienþa acestei
lupte duse de biserici fãrã tragere de inimã ºi mai mult pe cont propriu, ignorându-se uneori deliberat posibilul aport
al oºtirilor cereºti, a învins entuziasmul celor puþini care gustaserã dulceaþa împãrãþiei cerurilor, aducând, în schimb,
delãsare, dezamãgire ºi refulãri. 

Curând, teologii creºtini au început a se întreba retoric: „Oare, mai este cineva fãrã pãcat?“, aducând în acest
scop ºi argumente din sfânta Scripturã (v. I Ioan, 1/8-10; Iacov, 4/17), ºi îndatã oferind spre degustare mãrul otrãvit al
defetismului: «Oare, Hristos a venit pentru cei drepþi? sau pentru cei pãcãtoºi, ca sã-i cheme la pocãinþã?» (v. Ev.
Matei, 9/13). Deci, au concluzionat ei, biserica nu e formatã numai din sfinþi, ci neapãrat ºi din pãcãtoºi. Din neferi-
cire, realitãþile vieþii pãreau a le confirma pe deplin raþionamentul, deºi nu le dezvãluiau, totodatã, ºi care era partea
lor de vinã: superficialitatea, delãsarea, suficienþa de sine ºi mai ales propria înclinaþie spre pãcat, care duce la des-
pãrþirea de Dumnezeu ºi la întunecarea minþii. Or, aceastã întunecare a minþii odrãslea un raþionament vicios în care
pãcatul apãrea ca un atribut inevitabil ºi veºnic pentru omenire. 

În realitate pãcatul nu are un caracter inevitabil, decât pânã la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Cel fãrã
de pãcat, «Care S-a dat pentru pãcatele noastre ºi a înviat pentru îndreptarea noastrã» (Romani, 5/12), fãcând ca
«harul sã împãrãþeascã prin dreptate» (Romani, 5/21). Faþã de aceastã jertfã, omul trebuie sã se încline ºi sã se
hotãrascã: «Rãmâne-vom, oare, în pãcat, ca sã se înmulþeascã harul?» (Romani, 6/1). Sfântul apostol Pavel rãspunde
prompt, trasând opþiunea detaºãrii nete de pãcat, ca fiind atât posibilã cât ºi ireversibilã: «Nicidecum! Noi, care am
murit pãcatului, cum vom mai trãi în pãcat?» (Romani, 6/2).

Sfântul Chiril din Alexandria aratã cã «numai însuºindu-ne starea de jertfã a lui Hristos putem ºi noi intra la
Tatãl. [...] Hristos este ardere de tot, adicã întreg ºi nu în parte, oferindu-Se spre miros de bunã mireasmã lui
Dumnezeu ºi Tatãl. Prin aceasta este cu adevãrat Sfântul Sfinþilor. Dar ne-am sfinþit ºi noi în El» (Glaphyra. P. G.,
69, col. 545-552).

Biserica devine nu numai un obiectiv al sfinþirii care se revarsã din ceruri de la Dumnezeu, ci ºi locul unde
creºtinii îºi pot cultiva virtuþile: «Jertfa noastrã, ca renunþare la pãcate – formele variate ale egoismului – ia forma
virtuþilor. De aceea Biserica este ºi locul în care se cultivã virtuþile, cu deschideri iubitoare spre Dumnezeu, dupã
asemãnarea lui Hristos, Care este „fiinþa virtuþilor“» (Pr. D. Stãniloae, „Teologia dogmaticã ortodoxã“, Ed. I.B.M. al
B.O.R., Bucureºti, 1978, vol. II, pag. 221). 

Pe acest fundal, apologeþii trãirilor împãrþite (ºi cu lumea ºi cu Dumnezeu; ºi, altfel spus, atât cu pãcatul, cât
ºi cu aspiraþia continuã, dar ineficientã, spre sfinþenie), cei ce propovãduiesc o bisericã de „cãldicei“, uitând plata
amarã a acesteia (v. Apocalipsa, 3/15-16), vor susþine cã biserica este o pepinierã de „aspiranþi spre sfinþenie“, de
„bolnavi care au nevoie de doctor“, ºi vor întreba: „Oare, este nevoie de a crea o bisericã separatã de lume, o
bisericã de «sfinþi»? Cine ne-a pus pe noi judecãtori peste alþii ca sã-i clasificãm pe oameni în sfinþi ºi pãcãtoºi?
Oare, cei ce se cred pe sine «sfinþi», nu cad automat din sfinþenie prin simpla lor pãrere, de fapt o opþiune clarã
spre pãcatul trufiei în care, cãzuþi fiind, se autoproclamã «aleºi»?“. 

Este adevãrat cã Hristos a venit pentru pãcãtoºi, dar nu ca ei sã rãmânã pãcãtoºi, ci sã se învredniceascã de
baia naºterii din nou, care-i face fii, iar în calitate de fii pot participa la Cina Euharisticã, adicã sunt vii în bisericã.
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Cine din nevrednicie nu ia Trupul ºi Sângele Domnului, este mort în bisericã, deºi se crede viu (v. Ev. Ioan, 6/53-58).
Cine cu nevrednicie ia Trupul ºi Sângele Domnului, o face spre osândã ºi spre moarte (v. I Corinteni, 11/27-30). Hris-
tos a propovãduit tuturor cuvântul Sãu, dar i-a împãrtãºit numai pe ucenici, iar Iuda Iscarioteanul, având pãcatul lã-
comiei, a luat fãrâmiþa spre moarte. ªi, iarãºi, toþi primiserã cuvântul prin care au fost spãlaþi, dar nu toþi erau curaþi
(v. Ev. Ioan, 13/11). Paradoxal, pânã ºi rugãciunea „Tatãl nostru“, atât de cunoscutã încât o invocã ºi hoþii de buzu-
nare înainte de a-ºi „aranja“ victimele, este o rugãciune destinatã doar ucenicilor lui Iisus Hristos. Numai cei ce
sunt cu adevãrat ucenici ajung la înãlþimea Învãþãtorului lor ºi capãtã astfel calitatea de fii ºi, abia în aceastã calitate,
ºi numai aºa, au dreptul de a rosti rugãciunea „Tatãl nostru“.

Biserica, trup al lui Hristos 

Biserica este Trup al lui Hristos atâta vreme cât primeºte cu curãþie Trupul ºi Sângele Lui prin sfânta Împãr-
tãºanie. Dar dacã primeºte Sfintele Taine ca Iuda, va avea, inevitabil, destinul acestuia: atunci mãdularele ei sunt
mlãdiþe uscate, care se taie ºi se aruncã în foc (v. Ev. Ioan, 15/5-6). 

Dar Dumnezeu are întotdeauna pãstratã o Bisericã formatã din mlãdiþe care au rãmas în viþã, cãci El a fãgãduit
cã va rãmâne cu cei sfinþi pânã la sfârºitul veacurilor (v. Ev. Matei, 28/20). 

Sfinþenia nu este, deci, o pretenþie exageratã ºi imposibilã. Ea este o necesitate formulatã de Dumnezeu încã
de la începutul lumii vãzute: «Adam a fost pus în grãdina din Eden ca s-o lucreze ºi s-o pãzeascã» (Facerea, 2/15).
De cine s-o pãzeascã, de vreme ce nu avea duºmani? Trebuia s-o pãzeascã de cãderea lui din sfinþenie, de întinarea
cu pãcatul neascultãrii. 

Sfinþiþi-vã, ºi veþi fi sfinþi! 

Apoi, la primirea Legii, Moise a reînnoit îndemnul lui Dumnezeu la sfinþenie: «Sã-Mi fiþi popor sfânt!» (Ieºi-
rea, 22/31); «Sfinþiþi-vã, ºi veþi fi sfinþi, cã Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt» (Leviticul, 11/44; I Petru, 1/16). 

Dar cum se face sfinþirea? Ea se face prin cuvântul lui Dumnezeu: «Sfinþeºte-i pe ei întru adevãrul Tãu;
Cuvântul Tãu este adevãrul. [...] Pentru ei, Eu Mã sfinþesc pe Mine Însumi, ca ºi ei sã fie sfinþiþi întru adevãr» (Ev.
Ioan, 17/17-19). Sfinþenia nu este, deci, o opþiune a unei elite, ºi în nici un caz un privilegiu rezervat castei preoþilor.
Tot poporul primeºte cuvântul lui Dumnezeu ºi toþi sunt chemaþi la sfinþenie: «Deci, de se va curãþi cineva pe sine
de acestea, va fi vas de cinste, sfinþit, de bunã trebuinþã Stãpânului, potrivit pentru tot lucrul bun» (II Timotei, 2/21).

Sfinþirea omului este împlinirea voii lui Dumnezeu: «Cãci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinþirea voastrã;
ca sã vã feriþi de desfrânare, ca sã ºtie fiecare din voi sã-ºi stãpâneascã vasul sãu întru sfinþenie ºi cinste. [...] Cãci
Dumnezeu nu ne-a chemat la necurãþie, ci la sfinþire» (I Tesaloniceni, 4/3,4,7).

Aºadar, pentru cã sfinþii nu aparþin altei lumi, ei nu trebuie detaºaþi de viaþa noastrã, cãci în acest caz ar exista
tentaþia unei cinstiri superficiale, care s-ar manifesta neapãrat de la distanþã, o distanþã care ar separa pentru veºnicie
lumea vãzutã de cea nevãzutã. Ei sunt o realitate vie ºi sunt cu noi ºi sunt printre noi, cu condiþia ca noi sã avem cu-
rãþia simþurilor ºi a vieþii pentru a-i putea descoperi ºi mai ales a nu-i alunga de la noi. Biserica sfinþilor devine o rea-
litate dacã pãstrãm peste noi lucrarea sfinþitoare a lui Dumnezeu: «ªi Însuºi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã pe voi
desãvârºit; ºi duhul vostru ºi sufletul ºi trupul pãzeascã-se în întregime, fãrã prihanã, întru venirea Domnului nostru
Iisus Hristos» (I Tesaloniceni, 5/23). Aºadar, sfinþirea nu este lipsitã de motivaþie, de orientare ºi de finalitate: perspec-
tiva sfinþeniei este întâlnirea cu Hristos la a doua Sa venire. Biserica sfinþilor este, deci, mireasa care se pregãteºte cu
untdelemn sfinþit în candelã ºi cu haine neprihãnite pentru a ieºi în întâmpinarea Mirelui (v. Ev. Matei, cap. 25). 

Totodatã, sfinþirea este o lucrare proprie Duhului Sfânt. Omul este chemat doar sã-ºi pregãteascã ogorul, sã-l
facã primitor ºi cald pentru sãmânþa cuvântului lui Dumnezeu: «Vine vremea Scripturii care spune cã toþi vor fi plini
atunci de cunoºtinþa Duhului Sfânt ºi nu se va mai întreba frate pe frate: „Ce a spus sau ce a rãspuns Dumnezeu?“,
cãci tot trupul va fi plin de cunoºtinþa Duhului Sfânt ºi toate cele ascunse se vor învedera atunci» (citat din Cuvântul
lui Dumnezeu, 10/23 iulie 1991), (Ieremia, 31/34); cãci cuvântul lui Dumnezeu este pentru cei duhovniceºti, nu pentru
cei nepãsãtori ºi fireºti: «Cuvintele Duhului Sfânt sunt pentru cei duhovniceºti, care au pe Duhul Sfânt, coborât de
la Dumnezeu înãuntrul lor; care stau învãluiþi cu Duhul Sfânt ºi lucreazã tainele Lui în mijlocul oamenilor» (citat
din Cuvântul lui Dumnezeu, 24 mai/6 iunie 1993).

O dilemã existenþialã: între pãcat ºi sfinþenie 

Cum a primit biserica din lume chemarea Duhului spre sfinþenie? Am vãzut, deja, cum unii au considerat
despãrþirea de pãcat ca fiind imposibilã. „S-a mântuit el tâlharul de pe cruce, care a fãcut atâtea blestemãþii, darãmite
noi, care n-am omorât pe nimeni, cã mare e mila lui Dumnezeu!“ – vor încerca ei sã se încurajeze. Drept este cã
Dumnezeu este milostiv, dar ºi cã va judeca dupã dreptate. Tâlharul de pe cruce s-a pocãit, dar nici n-a mai fãcut
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pãcate, cãci a rãmas rãstignit pe cruce. Or, pãcãtoºii, indulgenþi cu sine, nu vor sã rãmânã pe cruce ºi sã rãstigneascã
astfel pãcatele lor. Zaheu vameºul a fost iertat, dar n-a mai pãcãtuit. Tot aºa ºi Maria Magdalena. Condiþia iertãrii
este, aºadar, moartea faþã de pãcat. Alþii au încercat sã arate cã s-ar putea face o împãcare între pãcat ºi sfinþenie, ca
ºi cum s-ar putea pãstra netulburatã lumina, punând-o, împreunã cu întunericul, sub obroc. Alþii sunt mai farisei,
declamând cu demagogie cã aparþin de o bisericã zisã „una sfântã, soborniceascã ºi apostoleascã“ ºi care automat
îi sfinþeºte. Ei uitã deliberat cã: 

– biserica nu mai este de mult una, ci mai multe, chiar dacã se dezmiardã (incorect!) unele pe altele cu apela-
tivul „surori“;

– biserica sfântã de pe pãmânt a fost cuceritã de tagma pãcãtoºilor, care au ocupat-o ºi i-au alungat pe sfinþi
în Biserica din ceruri, la locul (zic ei) „ce li se cuvine“; 

– apostolicitatea a fost ºi ea mutatã, odatã cu apostolii ºi proorocii, în lumea cea nevãzutã; 
– sobornicitatea mai este doar ocazionalã, ºi, oricum, ea a fost furatã de la bisericile locale ale lui Hristos ºi

însuºitã de bisericile instituþionalizate, organisme-fantomã, care, dupã ce au „cucerit“ lumea ºi s-au amestecat cu
totul cu ea, au devenit „universale“, adicã ale lumii. 

Chemarea la Cina Domnului 

Dumnezeu însã nu Se lasã nesocotit la nesfârºit (v. Galateni, 6/7). La plinirea vremii ºi a proorociilor El a suflat
în trâmbiþele Sale apocaliptice pentru a trezi lumea din confuzie ºi nepãsare. Cuvântul Sãu se aude acum pânã la
marginile lumii ºi cheamã la cina Fiului de Împãrat pe toþi cei risipiþi pe la rãspântii; îi cheamã sã se îmbrace în sfin-
þenie ºi în hainã de nuntã ºi sã vinã la cinã: «O, copii ai Ierusalimului coborât cu Mine prin aceastã lucrare!
Iatã-Mã cu voi prin cuvânt. [...] Iatã, am sunat ºi v-am cules de la locurile voastre ca sã stãm ºi sã cinãm din nou.
[...] Eu sunt Mirele, voi sunteþi mireasa Mea cea adevãratã, cea cu candela aprinsã, cea înþeleaptã, care ºtie de la
Mine cum sã vegheze, cum sã se îmbrace ºi cine s-o îmbrace» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993).

Chemarea gãseºte, aºadar, ecou doar în cea aleasã, mireasa lui Hristos, Biserica Noul Ierusalim, care trãieºte
credinþa pe care o propovãduieºte, ºi de aceea ea este însãºi mireasa cea adevãratã, care þine aprinsã candela iubirii,
care este învãþatã ºi învaþã sã vegheze (sã aºtepte pe Hristos), cum sã se îmbrace în Domnul Iisus Hristos (v. Romani,
14/14) (luînd coiful izbãvirii ºi platoºa dreptãþii) ºi cine s-o îmbrace (preoþia nou aºezatã prin har). În schimb,
nepãsarea preoþilor din bisericile din lume i-a îndepãrtat pe oameni de sfinþenie ºi de adevãr: «ªi am început sã strig
ºi sã Mã uit ºi sã vãd venind sãracii ºi ºchiopii ºi muþii ºi rãtãciþii ºi leproºii, dar ei nu ºtiau cum sã vinã, nu mai
ºtiau cãrarea dacã cei ce îi învãþau pe ei nu mai vegheau cu Dumnezeu ºi nu mai ºtiau cã trebuie sã vinã Mirele»
(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993). 

Într-adevãr, unii pãstori ai bisericilor din lume propovãduiesc o atitudine de indiferenþã faþã de clipa întâlnirii
cu Hristos, pe care «n-o ºtie nimeni, decât Tatãl», zic ei, citând corect din Scripturi, dar interpretând tendenþios, cãci
tot Scripturile spun: «Eu ºi Tatãl, una suntem» (Ev. Ioan, 10/30). Motivaþia lor ar putea fi cu totul alta: nu atât de a
observa scrupulos cuvântul Scripturii – ºi mai ales litera sa – cât teama de a nu fi surprinºi într-o stare de vinovatã
nepregãtire pentru a doua venire a Domnului. S-ar mai putea crede cã atitudinea de distanþare este influenþatã de
anumite proorocii hazardate, fãcute de unele secte, care de-a lungul istoriei au „prevãzut“, succesiv, noi „date pre-
cise“ privind „sfârºitul lumii“, ºi care mereu nu s-au împlinit. Este aici o tragicã consecinþã a despãrþirii de Dum-
nezeu a omului bisericii, pânã la a nu-L mai recunoaºte atunci când El vine ºi Se prezintã personal. Câtã distanþã
faþã de disponibilitatea imediatã ºi totalã a lui Avraam: «Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul
Tãu» (Facerea, 18/3); a lui Moise: «Iatã-mã, Doamne!» (Ieºirea, 3/4); sau cea copleºitã de smerenie, a lui David:
«Cine sunt eu, Doamne, Dumnezeul meu, ºi ce este casa mea, de m-ai mãrit aºa?» (II Regi, 7/18); a lui Ieremia: «O,
Doamne, Dumnezeule, eu nu ºtiu sã vorbesc, pentru cã sunt încã tânãr» (Ieremia, 1/6); a lui Saul din Tars: «Doamne,
ce voieºti sã fac?» (Faptele Apostolilor, 9/6); a sfintei Virginia: «Doamne, iatã, Îþi dau un ochi, întoarce-Te sã-l iei»
(citat din Viaþa sfintei Virginia). Nepãsarea preoþilor i-a încurajat la nepãsare ºi pe cei obiºnuiþi deja sã se îndemne unii
pe alþii cu zicala: „mãnâncã ºi bea bine, cã nu se ºtie ziua de mâine!“.

Ca ºi în vremea lui Noe, oamenii de azi mãnâncã, beau, se însoarã ºi se mãritã, nepãsãtori la reîntoarcerea lui
Hristos, acum, ca Judecãtor al lumii. Lucrarea cea potrivnicã lui Dumnezeu loveºte în pregãtirea biruinþei cereºti pe
pãmânt prin slugile lui antichrist, care aduc amãgirea pe pãmânt ºi îndeamnã omul la întinare: «Nu-i place lui
antichrist sfinþenia; nu-i place, cã nu-l lasã sfinþenia sã fie în pofte ºi în mãriri ºi în desfãtãri» (citat din Cuvântul lui
Dumnezeu, 15/28 august 1993). Antichrist, îmbrãcat în hainã de bisericã ºi deghizat în slujitor al lui Dumnezeu, a
sãvârºit împlinirea proorociilor privind pãcatul lepãdãrii de credinþã, «vrând sã împlineascã el Scripturile de nou
Ierusalim între cer ºi pãmânt. Dar el e orb ºi fãrã minte ºi nu ºtie cã Scripturile sunt pentru cei sfinþi, nu pentru el,
iar pentru el sunt blestemele Scripturilor» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 28 septembrie/11 octombrie 1998).
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Nepãsarea alungã sfinþenia 

Slujitorii din bisericile lumii s-au dezobiºnuit sã sancþioneze lipsa sfinþeniei. Altãdatã, pânã ºi cei chemaþi, ca-
tehumenii (care, oricum, urmau o „curã de dezintoxicare“ de pãcate), erau scoºi afarã din slujbe atunci când se
apropiau momente solemne, de mare sfinþenie: «Cei chemaþi, ieºiþi! Câþi sunteþi chemaþi, ieºiþi, ca nimeni din cei
chemaþi sã nu rãmânã!» (din sfânta Liturghie a sfântului Ioan Gurã de Aur), ºi rãmâneau doar cei credincioºi, adicã cei
sfinþi. Pentru ei se pregãtea chemarea «Sã luãm aminte, Sfintele se dau sfinþilor!», ceea ce însemna cã sfânta Euha-
ristie se administra sfinþilor, nu pãcãtoºilor. De aceea, în prezent, culmea desfigurãrii în responsabilitatea preoþeas-
cã o atinge nepãsarea ºi uºurãtatea cu care se distribuie sfânta Împãrtãºanie, de-a valma, fãrã o minimã cercetare,
turmei de creºtini conformiºti-ritualiºti, obiºnuiþi a cãlca pragul bisericii din An în Paºti. Nepãsarea a dus la cuce-
rirea teritorialã pe care necurãþia lumii a fãcut-o în interiorul bisericii prin nedestoinicia preoþilor aºezaþi peste tur-
ma lui Hristos: «...au lãsat pe cezarul sã intre peste toate ale Domnului, pânã ce a nimicit curãþenia ºi sfinþenia cea
din bisericã, pânã ce a strãmutat tot ce a fost bine aºezat de pãrinþi, ºi slujitorii bisericii s-au lãsat cumpãraþi de
cele de pe pãmânt, ºi apoi s-au lãsat înghiþiþi de tot ce este astãzi în lucru, iar pe Domnul L-au înºelat» (citat din
Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993).

Este aici, în cuvântul lui Dumnezeu, o dezvãluire a decãderii treptate a slujitorilor bisericii, mai întâi în
gustarea tentaþiilor, zise „nevinovate“, ale lumii, apoi în compromisuri cu lumea ºi, în fine, în trãdarea lui Hristos,
vânzându-L ºi ei ca ºi Iuda. Degradarea tainei spovedaniei (care a ajuns cea mai vândutã tainã, sub toate aspectele
posibile), înrolarea în slujba poliþiei politice comuniste atee, cumpãrarea cu bani a demnitãþilor bisericeºti, sau însãºi
vinderea slujbelor – care ar trebui sã fie gratuite, chiar dacã preotul rãmâne în grija enoriaºilor sãi – sunt câteva din
formele pe care le-a îmbrãcat aceastã trãdare. 

Dar Domnul ªi-a ales un popor sfânt, noul Israel, ca sã fie unealta Lui cu care «va însãmânþa din nou ca la
început, ºi se va arãta din nou Edenul cel sfânt ºi curat ºi nestricãcios». Poporul Noului Ierusalim este popor cu
pecete cereascã, popor chemat sã intre în «corabia sfinþeniei de duh ºi de trup», chemat la înþelepciune, la lucrarea
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Sfinþenia acestui popor este o stare care trebuie ocrotitã cu grijã: «Fii înþelept ºi nu-þi mur-
dãri nici ochii, nici auzul, nici mintea, nici hrana, ºi pune mânuþa la lucru ºi fã-þi cu munca ta ºi îndeletniceºte-te
sã te dezlipeºti de duºmanii Duhului Sfânt» (citate din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993). 

O bisericã a sfinþilor 

Sfinþenia aduce asemãnarea cu Dumnezeu: «Cãutaþi ºi semãnaþi cu Mine, ºi veþi vedea apoi cu cine semãnaþi,
ºi vã veþi bucura» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993). Sfinþenia lucreazã în creºtin dupã cuvântul
Domnului: prin sfãrâmarea idolilor lui, prin sfãrâmarea poftei ºi a fãrãdelegii. Sfinþenia nu este egoistã, ci se lucrea-
zã în sfat de trezvie cu toatã obºtea creºtinã. Creºtinul nu mai mãnâncã ºi nu mai bea la masa lumii ºi pe la rãspântii
ºi pe la toate colþurile fãcând pe plac lui satana. El nu mai ia din mâna celor fãrã de Dumnezeu, nu mai primeºte
spre hranã mortãciuni ºi nu mai ia spre bãuturã licori îmbãtãtoare. El se fereºte ca de foc de orice spurcãciune; el
fuge de învãþãtura lumii, luatã de pe drum, în amestecare cu limbi strãine de Dumnezeu; el fuge de ºtiinþa lui anti-
christ, care-l îndepãrteazã de înþelegerea cuvântului lui Dumnezeu, ce izvorãºte din cer; el fuge de învãþãtura de la
oameni cu faþa ascunsã, cãci aceºtia sunt slugile iadului. Creºtinul îºi lucreazã cu mâinile sale pe  cele trebuincioa-
se, ºi nu iubeºte luxul, bogãþia ºi poftele veacului acestuia. El îºi fereºte copiii de învãþãtura care vine prin fereas-
tra lui antichrist (televizorul) ºi prin deºertãciunile lumii, ca sã-i poatã da curaþi lui Dumnezeu. Creºtinul se pregã-
teºte de vremurile de încercare, când cezarul va cãuta sã subjuge pe orice om prin puterea banilor sãi. Creºtinul înþe-
lept se lasã lucrat de cuvântul lui Dumnezeu, care-i deschide mintea ºi înþelepciunea ºi ochii cereºti ca sã vadã pri-
mejdiile din jurul sãu ºi din jurul casei sale. El nu se cheltuieºte pe sine pe deºertãciuni, ci se adunã de pe drum ºi
se aºeazã la priveghere ºi la rugãciune, împlinind cu bucurie îndemnul Domnului: «...stai în cãsuþa ta, ºi sã lucrezi
sfinþenie peste tine, cã nu mai e vremea sã ieºi ºi sã treci printre morþi [...] ºi tu vei fi aºezat pe pãmânt nou ºi în
cer nou, dupã cum Domnul þi-a fãgãduit» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993; Apocalipsa, 20/11; II
Petru, 3/10). Domnul pecetluieºte cu pace sfântã aceste fãgãduinþe fãcute poporului Sãu, care-L iubeºte: «...tu eºti
popor binecuvântat. [...] Sã fie pace între tine ºi Dumnezeu, ºi aºa sã trãieºti în veci. [...] Pace ºi rãbdare sfântã,
pace sfântã peste voi, fiilor! [...] Mirul Duhului Sfânt sã curgã peste voi ºi sã vã umple de puterea care vine de la
lucrarea sfinþeniei. [...] Pace ºi Ierusalim nou peste tine, popor al slavei care vine de la Mine! Ierusalime, fii vrednic
de numele tãu nou, care vine din ceruri, cã slava Mea te va însoþi, ºi vor cunoaºte noroadele pe poporul Meu cel
binecuvântat» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 15/28 august 1993). 

Toate bisericile din lume Îl au pe Hristos, pentru cã Îl mãrturisesc prin viu grai, dar ele Îl cinstesc ºi Îl aratã
lumii aºa cum Îl au din faptele lor: Hristos mort, rãstignit pe cruce ºi aºezat aºa în faþa scaunului cel de sus, în
Sfântul Altar, trup ºi sânge, Care veºnic tace, pironit pe cruce ºi cu faþa întoarsã de la oameni. Aºa Îl au ºi aºa Îl
cinstesc ºi aºa Îl aratã ºi Îl dau spre împãrtãºire enoriaºilor lor. 
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Biserica Noul Ierusalim Îl are pe Hristos viu ºi lucrãtor prin cuvânt, ºi aºa Îl primeºte ºi aºa Îl mãrturiseºte
oamenilor: Dreptul Judecãtor stând viu pe tronul crucii ºi mereu vorbindu-le ºi pregãtindu-i cu Trup ºi Sânge ºi
Cuvânt viu, pentru a doua Sa venire. 

Dumnezeu, prin binecuvântãrile ºi proorociile Sale, face din Biserica Noul Ierusalim o Bisericã nouã, o
Bisericã vie, care este ºi va fi o Bisericã a sfinþilor. 

Cine vorbea prin Sfânta Virginia? 

«Israele, poporul Meu, nu schimba credinþa ta! Credinþa
curatã ºi nepãtatã este credinþa ortodoxã ºi religia ortodoxã.
Amin.» 

(citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 21 mai/3 iunie 1974) 

Vocea contestatarilor 

O obiecþie minuþios argumentatã împotriva autenticitãþii duhului proorociei, întâlnit la sfânta Virginia, specu-
leazã tocmai maniera neobiºnuitã de comunicare pe care Dumnezeu a folosit-o pentru a vorbi prin „vasul“ Sãu ales,
sfânta proorociþã Virginia: întotdeauna ea proorocea aflatã în somn adânc. Sã reproducem, mai întâi, argumentele
detaliate, aduse de un profesor al Facultãþii de Teologie, contestatar al sfintei Virginia: 

«În Ortodoxie nimic nu îngrãdeºte libertatea omului. Somnul în care cãdea Virginia încalcã voinþa liberã a
omului. Lucrarea de mântuire presupune sinergia voinþei lui Dumnezeu ºi a omului. Fecioara Maria, când L-a
primit pe Mântuitorul în ea, a fost perfect conºtientã ºi ºi-a exprimat liber consimþãmântul, prin cuvintele: „Iatã
roaba Domnului“. Virginia pare a fi posedatã de un duh care încalcã libera ei voinþã ºi gândire, aºa cum se întâm-
plã cu demonizaþii. Nici aceºtia nu ºtiu ce fac ºi ce zic, iar când îi slãbeºte diavolul, nu-ºi amintesc ce s-a întâmplat
cu ei. Numai acest semn, ºi ar fi suficient sã nu mai dai credibilitate cuvintelor acestei femei, oricare ar fi ele. Aºa
se povesteºte în Pateric despre un cãlugãr pe care-l scula diavolul noaptea la rugãciune, pânã când l-a epuizat
fizic. Abia apoi a mãrturisit duhovnicului cã un „înger“ nu-l lasã noaptea sã se odihneascã suficient. 

În concluzie, dacã aceastã lucrare ar fi fost de la Dumnezeu, voinþa liberã ºi conºtienþa proorociþei Virginia
nu ar fi fost alterate». 

Dumnezeu nu este oficial 

Sfânta Scripturã oferã numeroase exemple din care rezultã cã maniera de comunicare dintre Dumnezeu ºi om
nu a fost niciodatã stereotipã ºi convenþionalã, iar voinþa liberã a omului n-a fost nicicând încãlcatã. Însãºi cãldura
paternã cu care vorbeºte astãzi Tatãl ceresc eliminã orice suspiciune de acest gen: «Moise a fost credincios în casa
Tatãlui Meu, întru lucrarea Tatãlui Meu, dar n-a fost oficial. Eu, iarãºi, la fel am fost casei Tatãlui Meu, care nu
este de pe pãmânt. Apostolii Mei erau cãutaþi de toþi cei de atunci ca sã fie stârpiþi pentru cã nu erau trecuþi în
rândul celor cu drepturi dupã lege. ªi iatã, aceºtia mai mici dintre ei, care sunt scriºi în carte cã vor fi în vremea
aceasta, pentru cã este scrisã în prooroci lucrarea aceasta, ºi cele cereºti nu pot fi înþelese de oficialii vremurilor,
cei cereºti nu sunt promovaþi de cei de pe pãmânt, cãci Duhul Sfânt suflã unde voieºte ºi Domnul nu poate sã fie
mãrginit de cei de pe pãmânt» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 3/16 iulie 1992).

Pe parcursul descoperirilor pe care le primea de la Dumnezeu în insula Patmos, sfântul Ioan Evanghelistul
afirma despre sine cã: 

1. Scrie ceea ce a primit prin înger (v. Apocalipsa, 1/1), de la cele ºapte duhuri ale lui Dumnezeu (v. Apocalipsa,
1/4) ºi de la Domnul Iisus Hristos (v. Apocalipsa, 1/5). Aºadar, scrierea, ca act fizic, este posterioarã descoperirii, ºi
nu concomitentã cu ea. Deºi în timpul revelaþiei apar îndemnuri imperative: «Scrie!» (Apocalipsa, 19/9; 21/6), acestea
au, mai degrabã, scopul de a întãri responsabilitatea ºi angajamentul proorocului Ioan de a scrie întocmai ºi îndatã
ce revelaþia va lua sfârºit. Deci Ioan nu scria concomitent cu primirea descoperirii, ci ulterior acesteia, pentru a fi
eliberat pe durata revelaþiei de riscul participãrii conºtiente, active, a trupului, prin simþurile sale fragile ºi limitate. 

2. Afirmã cã era «în duh» (v. Apocalipsa, 1/10). Deci, nu era «în trup». Aceastã stare specialã substituie porþile
simþurilor trupului, cu altele, corespondente, ale duhului. Ioan «vede», dar nu cu ochii (v. Apocalipsa, 1/12); Ioan
«aude», dar nu cu urechile (Apocalipsa, 1/10). 

3. Vãzând pe Dumnezeu, cade la picioarele Lui ca un mort (v. Apocalipsa, 1/17 – sublin. ns.). O confirmare în
plus a detaºãrii de trup ºi a percepþiei speciale, extrasenzoriale, „scrierea“ rãmânând ca obligaþie posterioarã. 
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4. Este chemat la cer ºi rãspunde chemãrii, dar nu în trup, ci în duh (v. Apocalipsa, 4/1-2). Unde rãmâne trupul
lui? Fãrã îndoialã, pe pãmânt, într-o stare asemãnãtoare cu cea prin care trecea sfânta Virginia când primea cuvântul
lui Dumnezeu. 

5. A plâns mult (v. Apocalipsa, 5/4), dar în duh, cãci era cu duhul în ceruri.
6. A vãzut ºi a auzit (v. Apocalipsa, 5/11; 6/1; 7/4; 8/2; 10/1), dar tot în duhul. 
7. A vorbit cu îngerul (v. Apocalipsa, 10/9).
8. «A mâncat» o cãrticicã, cu gura ºi cu pântecul (deºi, era în duhul!). Viziunea aceasta este pur simbolicã,

arãtând darul proorociei speciale pe care l-a primit (v. Apocalipsa, 10/10-11). 
9. A primit trestia de mãsurat (v. Apocalipsa, 11/1) Biserica lui Dumnezeu, din cer (v. Apocalipsa, 11/19).
Dupã toate acestea apare o schimbare radicalã în plan temporal, duhul lui Ioan fiind transportat într-un viitor

ales cu precizie de cãtre înger. 
10. A privit din cer desfãºurarea urgiilor aduse pe pãmânt de cei ºapte îngeri ai mâniei (v. Apocalipsa, cap.16).
11. A cãzut cu faþa la picioarele îngerului, ca sã i se închine, dar a fost oprit de douã ori (v. Apocalipsa, 19/10;

22/9).
12. A fost ridicat cu duhul pe un munte mare ºi înalt, de unde i s-a arãtat Cetatea Sfântã Noul Ierusalim (v.

Apocalipsa, 21/10), pogorâtã de la Dumnezeu din cer. 
13. A fost purtat (plimbat) cu duhul pe uliþele cetãþii (v. Apocalipsa, 22/1-2) ºi i s-a arãtat strãlucirea ei. 
14. A fost îndemnat sã nu pecetluiascã cuvintele proorociei cãrþii Apocalipsei, arãtându-i-se cã proorociile

rãmân deschise (v. Apocalipsa, 22/10).
Aºadar, nici o indicaþie despre aºa-zisa „conºtiinþã treazã“ a proorocului, care devine vas al proorociei. Mai

degrabã, totul s-a petrecut în extaz, în transã, într-o disociere temporarã, dar profundã, între trup ºi duh. A simþit
Ioan cu trupul ceva din lumea materialã pe perioada revelaþiei? Desigur cã nu. Am vãzut cã simþurile lui transfigu-
rate operau într-o lume transcendentalã, cea nevãzutã, unele planuri fiind plasate temporal la mai mult de douã mii
de ani depãrtare. 

Alterarea, chiar ºi parþialã, a facultãþilor senzoriale, în prezenþa Fiinþei divine, este întâlnitã ºi în alte ocazii. 

Glasul care vine din cer 

Saul, pe calea Damascului, a auzit glas din cer, dar nu vedea pe nimeni (v. Faptele Apostolilor, 9/8); asemenea
ºi ceilalþi oameni care mergeau împreunã cu el. Aceastã stare de orbire temporarã s-a pãstrat în continuare la Saul,
dar nu ºi la ceilalþi. 

Petru, rugându-se în cetatea Iope, a avut viziunea „în extaz“ (aceste cuvinte aratã o stare specialã, diferitã de
luciditatea obiºnuitã, cotidianã) (v. Faptele Apostolilor, 11/5), primind îndemnuri care de la prima vedere îi stârneau
împotriviri. 

Pavel primeºte vedenie în vis: un macedonean îl solicitã sã treacã în Macedonia sã-i ajute (v. Faptele
Apostolilor, 16/9), ºi înþelege cu inima cã îi vorbeºte Domnul (deºi nu avea nici un criteriu raþional de discernãmânt
pentru a fi sigur cã mesajul vine de la Dumnezeu, ºi nu de la diavol). 

Petru este scos din închisoare de un înger, într-o stare care s-ar putea numi „hipnoticã“ – «nu ºtia cã ceea ce
s-a fãcut prin înger este adevãrat, ci i se pãrea cã vede o vedenie» (Faptele Apostolilor, 12/9). Abia dupã eliberare
Petru, «venindu-ºi în sine» (Faptele Apostolilor, 12/11), înþelege cu adevãrat cã Domnul a trimis pe îngerul Sãu ca sã-l
scoatã din mâna lui Irod. Situaþia era atât de incredibilã încât s-a prelungit ºi la întâlnirea cu ucenicii, care credeau
mai degrabã cã este «îngerul lui» (v. Faptele Apostolilor, 12/15).

Este un caz tipic în care conºtiinþa de sine a alesului lui Dumnezeu trece pe plan secund. El executã maºinal
toate ordinele îngerului fãrã a-ºi pune problema unei „înºelãri“ posibile din partea duhurilor vrãjmaºe. Ce s-ar fi
întâmplat dacã se îndoia sau dacã s-ar fi opus? 

Vorbind cu smerenie despre sine, fãrã a-ºi dezvãlui identitatea, Sfântul Apostol Pavel afirmã în Epistola a II-a
cãtre Corinteni cã a fost rãpit pânã la al treilea cer în urmã cu paisprezece ani, dar nu ºtie de a fost în trup sau fãrã
trup (v. II Corinteni, 12/2-4). O atât de flagrantã neconcordanþã între importanþa descoperirilor (despre care zice cã
«nu este îngãduit omului sã le rosteascã») ºi starea de incertitudine a facultãþilor spirituale proprii, nu se justificã
decât într-un singur mod: Dumnezeu a modificat radical simþirea lui Pavel, astfel ca percepþiile sale extrasenzoriale
sã poatã fi asimilate fãrã ºocuri, fãrã violentarea porþilor simþurilor, obiºnuite sã lucreze în parametri normali, bio-
logici, cu limitãrile de rigoare. De aceea el afirmã cã „a auzit“ cuvinte care nu se pot rosti! Pânã ºi intensitatea me-
sajelor auditive sau vizuale trebuia modelatã spre a nu distruge fizic receptorii biologici. Când nu s-a procedat aºa,
din motive speciale, efectele au fost impresionante: Saul din Tars orbeºte (temporar) atunci când Dumnezeu în mod
intenþionat vrea s-o facã pentru a-l scutura din starea sa de orbire spiritualã (v. Faptele Apostolilor, 9/8); strãjerii mor-
mântului lui Iisus, vãzându-l pe înger, s-au cutremurat ºi au cãzut ca niºte morþi (v. Ev. Matei, 28/4); la Schimbarea
la Faþã, ucenicii, auzind glas din cer, «au cãzut cu feþele la pãmânt ºi s-au înspãimântat foarte tare» (Ev. Matei, 17/6). 
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Iezechiel este dus cu duhul în mijlocul unui câmp plin de oase omeneºti ºi este purtat împrejurul lor. Ele erau
«foarte multe pe faþa pãmântului» (Iezechiel, 37/2). El prooroceºte, la îndemnul Domnului, ºi oasele se alãturã ºi se
încheagã, alcãtuind trupuri (v. Iezechiel, 37/8). Apoi prooroceºte ºi cheamã Duhul din cele patru vânturi, ºi trupurile
înviazã (v. Iezechiel, 37/10). Acest scenariu este imaginar, sau Iezechiel a trãit (în duhul) o realitate vie? Este aceasta
o repetiþie generalã, sau, cumva, un salt peste timp? Ce se poate spune cu certitudine este cã „ieºirea din trup“ aratã
cã simþurile lui Iezechiel sunt amorþite sau adormite sau suspendate temporar. Altminteri, Iezechiel n-ar fi putut per-
cepe, cu toatã forþa duhului lui, realitatea vie a viziunii ºi mesajul ei. 

Vise de noapte ºi tãlmãcirea lor 

O modalitate uzualã prin care Dumnezeu comunicã omului voinþa Sa ºi pe care o întâlnim consemnatã atât în
Vechiul cât ºi în Noul Testament, este visul. Avraam primeºte cuvântul lui Dumnezeu în vis: «...fost-a cuvântul
Domnului cãtre Avram noaptea, în vis, ºi a zis: „Nu te teme, Avrame, cã Eu sunt scutul tãu, ºi rãsplata ta va fi foarte
mare“» (Facerea, 15/1). «ªi a crezut Avram pe Domnul ºi i s-a socotit aceasta ca dreptate» (Facerea, 15/6). ªi tot în
vis, în somn greu, însoþit de întuneric ºi fricã mare (v. Facerea, 15/12), primeºte Avraam de la Dumnezeu proorocie
asupra urmaºilor sãi. 

Iacov viseazã o scarã sprijinitã de pãmânt ºi cu vârful atingând cerul. Domnul Însuºi, aºezat la capãtul scãrii,
îl binecuvinteazã pe el ºi pe urmaºii lui, ºi prin aceºtia toate neamurile pãmântului (v. Facerea, 28/12-15). Iacov a
crezut. El nu ºi-a pus problema sã-L legitimeze pe Cel Care îl binecuvânta pentru a evita astfel o eventualã înºelare.
Tot Iacov viseazã un înger care-l îndeamnã sã se scoale, sã pãrãseascã þinutul în care se afla ºi sã meargã în pãmântul
sãu de naºtere (v. Facerea, 31/11-13). Din nou Iacov a crezut. El a ascultat necondiþionat de înger. 

Samuel este chemat pe nume, în vedenie de noapte, de glasul Domnului (v. I Regi, 3/4), dar Samuel «nu
cunoºtea atunci glasul Domnului, ºi cuvântul Domnului nu i se descoperise încã» (I Regi, 3/7). Cu toate acestea, pen-
tru Samuel aceastã „necunoaºtere“ nu a reprezentat un impediment. El a crezut cã i-a vorbit Dumnezeu, ºi i-a po-
vestit ºi preotului Eli vedenia, cu de-amãnuntul (v. I Regi, 3/18).

Saul, împotrivindu-se cu tenacitate lui Dumnezeu, ajunge la mare strâmtorare, înspãimântându-se ºi tulburân-
du-se inima lui (v. I Regi, 28/5). Abia atunci s-a hotãrât sã-L întrebe pe Domnul, «dar Domnul nu i-a rãspuns nici în
vis, nici prin Urim, nici prin prooroci» (I Regi, 28/6). 

Bãtrânul Iosif primeºte în vis pe îngerul Domnului, care i se aratã ºi îl îndeamnã sã fugã în Egipt cu Maria ºi
cu Fiul sãu (v. Ev. Matei, 1/20-25). ªi iar i s-a arãtat în vis îngerul, îndemnându-l sã se întoarcã în pãmântul lui Israel
(v. Ev. Matei, 2/19-21). E lesne de presupus ce s-ar fi întâmplat dacã Iosif s-ar fi îndoit cã îngerul i-a vorbit în vis în
numele lui Dumnezeu. Credinþa lui Iosif a fost mai presus de îndoiala cã ar putea fi o înºelare de la diavolul. 

O situaþie aparte o întâlnim când visele care vin de la Dumnezeu au ca destinaþie persoane oarecare, care nu
sunt prooroci ºi nici mãcar nu au vreo tangenþã cu sfinþenia. Sunt aceste vise mai puþin credibile? 

Iosif tâlcuieºte douã vise primite concomitent de mai-marele pitar ºi de mai-marele paharnic, sfetnici de
seamã ai regelui Egiptului, arãtându-le indirect, prin tâlcuirea lor, cã ele reprezintã mesaje de la Dumnezeu: «Oare,
tâlcuirile, nu sunt ele de la Dumnezeu? Spuneþi-mi, dar, visele voastre!» (Facerea, 40/8). 

Faraon viseazã un vis pe care Iosif i-l tâlcuieºte, arãtându-i cã este de la Dumnezeu: «Nu eu, ci Dumnezeu va
da rãspuns pentru liniºtirea lui Faraon» (Facerea, 41/16). 

Proorocul Daniel, în afarã de visele sale proprii (v. Daniel, cap. 7), tãlmãceºte ºi douã vise ale lui
Nabucodonosor (v. Daniel, cap. 2 ºi 4) ca pe niºte proorocii autentice, venite de la Dumnezeu. 

Ghedeon este îndemnat de cãtre Domnul sã asculte dialogul dintre doi oºteni oarecare, aflaþi de strajã în
tabãrã, prin care unul povesteºte un vis, iar celãlalt îl tãlmãceºte: «Auzind povestirea visului ºi tãlmãcirea lui,
Ghedeon s-a închinat Domnului» (Judecãtorii, 7/15).

Solomon Îl primeºte în vis pe Dumnezeu, de la Care cere în dar «minte priceputã, ca sã asculte ºi sã judece
poporul ºi sã deosebeascã ce este bine ºi ce este rãu» (III Regi, 3/9), iar Dumnezeu îi dã nu numai înþelepciune
cereascã, ci ºi bogãþie, slavã ºi viaþã îndelungatã, ca rãsplatã pentru smerenia sa (v. III Regi, 3/12-14). 

Demonul îndoielii promoveazã înºelarea demoniceascã 

Visele, aºadar, sunt o modalitate curentã de comunicare între Dumnezeu ºi om. În mod firesc, se pun însã douã întrebãri: 
1. Care vise sunt de la Dumnezeu, ºi care nu? 
2. Este încãlcatã prin aceastã modalitate de comunicare voinþa conºtientã ºi liberã a omului? 
La prima întrebare s-a rãspuns, deja, parþial, când s-a arãtat cum credinþa lui Avraam, a lui Iacov, a lui Samuel ºi

a lui Iosif au fost mai presus de îndoiala lor, privind eventuala înºelare de la diavolul. S-ar mai putea adãuga cã, fiind
vorba de o lucrare dumnezeiascã, în mod sigur Dumnezeu adaugã la credinþa din fire a omului darul credinþei ºi puterea
de a nu se îndoi. Altminteri, omul nu ar putea niciodatã doar cu propriile sale puteri ºi cu credinþa din fire sã se
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raporteze în mod corect la Adevãr. Dimpotrivã, Dumnezeu deschide mintea celor ce primesc proorociile ºi le sporeºte
darul credinþei. Astfel, despre proorocul Daniel se relateazã cã, urmare rugãciunilor sale fierbinþi, este întâmpinat de
îngerul Gavriil, care i-a grãit zicând: «Daniele, chiar acum am sosit ca sã-þi deschid mintea» (Daniel, 9/22). 

A doua întrebare se leagã de argumentele formulate de necredincioºi pentru întãrirea obiecþiilor privind
«încãlcarea voinþei libere a sfintei Virginia», «sinergia voinþei lui Dumnezeu ºi a omului» ºi presupusele «sfaturi
bune pe care le-ar da diavolul». Dacã am accepta aceste ipoteze, va trebui sã admitem cã toate visele prezentate
mai sus, culese din sfânta Scripturã, sunt mostre de încãlcare flagrantã a voinþei libere a omului de cãtre Dumnezeu,
ºi, eventual, de înºelare demonicã. Apelând la starea oniricã a omului ºi folosind-o, Dumnezeu Se lasã acuzat, în
mod conºtient, de atitudine dictatorialã ºi de sperjur. În aceste circumstanþe omul pare a fi manevrat ca o marionetã
care urmeazã sã execute orbeºte niºte îndemnuri primite în stare de transã hipnoticã ºi cãrora nu li se poate împo-
trivi. Ar reieºi, totodatã, cã Dumnezeu alege în mod special aceastã cale, când omul este doborât de somn, pentru
ca sã-ªi impunã fãrã replicã voinþa Sa. Cei care confundã libertatea cu libertinajul se vor întreba retoric: „unde mai
este voinþa liberã, promisã de Dumnezeu?“. Ei se tem cã vor pierde partea ce le revine din «sinergia voinþei lui
Dumnezeu ºi a omului» fãrã a se întreba mai întâi dacã ºi-au dobândit demnitatea de a colabora direct cu Dumnezeu,
cãci «Dumnezeu, celor mândri le stã împotrivã, iar celor smeriþi le dã har» (I Petru, 5/5). 

Dacã se tem, pot fi liniºtiþi. 
Întâi, Dumnezeu are ºi alte metode de comunicare în care voinþa liberã a omului nu poate fi pusã la îndoialã.

Dimpotrivã, Dumnezeu e nespus de cooperant ºi de concesiv cu cei drepþi. Avraam, spre exemplu, reuºeºte sã obþinã
de la Dumnezeu prin dialog o micºorare tenace ºi consistentã a numãrului de oameni drepþi prin care s-ar fi putut
salva, condiþionat, cetatea Sodomei: de la 50 la 45, apoi la 40, apoi la 30, apoi la 20 ºi, în fine, la 10. Dar, din pãcate,
nu s-au gãsit nici mãcar zece drepþi prin care sã se salveze cetatea Sodomei (v. Facerea, 18/23-33).

Apoi, Dumnezeu propune, nu impune. Cei care au primit visele puteau foarte bine sã creadã în ele sau nu. Tot
aºa este ºi în ce priveºte comunicãrile primite de oameni prin sfânta Virginia: nimeni nu impune cu forþa ca ele sã
fie crezute. Însã dacã tot pretindem cã sfânta Scripturã este de la Dumnezeu ºi dacã, citind în ea, gãsim cã Dumne-
zeu comunicã omului ºi prin starea de somn, nu numai prin cea de veghe, va trebui sã admitem cã argumentele de
genul: «Somnul în care cãdea Virginia încalcã voinþa liberã a omului», sunt infantile, tendenþioase ºi, pânã la urmã,
false. 

Denigratorii sfintei Virginia au atacat cu precãdere starea ei de neparticipare activã la comunicãrile Domnului,
numind-o „posedare“ ºi afirmând cã este nefiresc ca Dumnezeu sã adoarmã – fie ºi temporar – conºtiinþa unui prooroc.
Demonul îndoielii nu ezitã s-o acuze pe sfânta Virginia cã promoveazã, chiar ºi indirect, „înºelarea demoniceascã“. 

Sfânta Scripturã consemneazã însã exemple întru totul similare. Sfântul prooroc Iezechiel afirmã despre sine
cã, fiind cãzut cu faþa la pãmânt ºi auzind glas (de la cineva necunoscut!), a intrat în el un duh (v. Iezechiel, 2/2; 3/24)
care l-a sculat în picioare ºi l-a avertizat sã-l asculte ºi sã nu fie îndãrãtnic. Apoi, duhul l-a obligat sã mãnânce o
hârtie (v. Iezechiel, 3/3), l-a ridicat (v. Iezechiel, 3/12), l-a luat ºi l-a dus la Tel-Aviv (v. Iezechiel, 3/14), unde a rãmas
ºapte zile în extaz. ªi aceasta a fost o „posedare“ de la acel duh? 

Filip este purtat cu trupul de Duhul Domnului ºi mutat din faþa famenului etiopian pânã la Azot (v. Faptele
Apostolilor, 8/39-40). O altã „posedare“? A fost Filip rugat sã-ºi dea acordul pentru aceastã „mutare“?

Tot sfânta Scripturã ne aratã cã diverse alterãri ale simþurilor ºi, în particular, pierderea conºtiinþei de sine,
sunt stãri fiziologice fireºti, care apar ºi însoþesc evenimente exterioare suprafireºti, cum ar fi apropierea fizicã de
Dumnezeu, vederea strãlucirii Sale sau simpla auzire a vocii Sale. 

Proorocul Daniel mãrturiseºte (v. Daniel, 10/8) cum o vedenie dumnezeiascã îl slãbeºte de puteri. Tot Daniel,
relatând despre o vedenie cu înger, îºi descrie emoþia puternicã ce însoþeºte propriile simþiri, astfel: «ªi când vorbea
cu mine, stam înmãrmurit cu faþa la pãmânt» (Daniel, 8/18, Biblia, ediþia 1998); 

«ªi când vorbea cu mine, stam aiurit, cu faþa la pãmânt» (Daniel, 8/18, Biblia, ediþia 1944); 
«ªi când vorbea cu mine, am cãzut în letargie, cu faþa la pãmânt» (Daniel, 8/18, Biblia T.O.B., ediþia LE CERF,

1992); 
«ªi pe când el vorbea cu mine, eram într-un somn adânc, cu faþa la pãmânt» (Daniel, 8/18, Biblia Holy Bible,

ediþia 1901); 
«ªi pe când vorbea cu mine, stam uluit, cu faþa la pãmânt» (Daniel, 8/18, Biblia, ediþia IL CERCHIO, 1990). 
Toate versiunile de mai sus, deºi prezintã diferenþe de nuanþã substanþiale, sugereazã cã proorocul intra într-o

neobiºnuitã detaºare care trece, în interpretarea traducãtorilor, de la registrul minor (uluire) la disponibilizarea totalã
(somn adânc, letargie). Proorocul devine de-a dreptul un simplu „vas“ care se oferã spre a fi umplut cu hrana
duhovniceascã ce va fi apoi dãruitã oamenilor. Poate fi atunci imputatã starea sa de participare pasivã, cu termeni
tendenþioºi, precum „încãlcare a voinþei libere“ sau, de-a dreptul, cu „posedare“? Pânã la urmã, adevãraþii prooroci
îºi exprimau voinþa liberã printr-o totalã disponibilizare anticipatã, expresie a dãruirii ºi a dragostei lor de Dumne-
zeu. Acest gest unic devenea expresia acceptãrii perene, definitive chiar, de a fi servi ascultãtori întru totul faþã de
Dumnezeu. A le cere mai mult înseamnã a propune cu îndrãznealã imixtiunea lor în cuvântul lui Dumnezeu ºi, în
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consecinþã, alterarea acestuia. Aceastã alternativã este însã întru totul inacceptabilã, cãci proorocul care ºi-ar permi-
te aºa ceva ar fi automat decãzut din drepturi în categoria proorocilor mincinoºi. Despre ce „voinþã liberã“ poate fi
vorba atunci când urmeazã a se vesti poporului o proorocie? Atât ea, cât ºi sus-amintita „sinergie de voinþã“ rãmân
simple juxtapuneri de cuvinte, care exprimã retorica ieftinã, speculativã ºi sforãitoare a celor care au curajul de a se
rãzboi cu Însuºi Dumnezeu. 

Responsabilitatea primirii mesajelor de cãtre prooroci este atât de mare încât lasã uneori urme adânci în starea
fireascã de echilibru a primitorului: «ªi eu, Daniel, am fost istovit de puteri ºi am cãzut bolnav câteva zile» (Daniel,
8/27). Slãbiciunile acestea sunt, aºadar, interioare, intrinseci firii omeneºti. Ele nu vin din exterior, ci se constituie
ca o formã reflexã de apãrare faþã de impresia adâncã, produsã de mãreþia Persoanei dumnezeieºti, Care aduce
mesajul. Dimpotrivã, tocmai aceastã Persoanã este Cea Care întãreºte ºi reabiliteazã psihic ºi fizic pe cel afectat.
Dumnezeu lucreazã asupra proorocilor Sãi ºtergând slãbiciunile lor ºi împlinindu-le cu tãrie lipsurile trupeºti. 

Spre exemplu, un caz tipic de afazie, întâlnit la proorocul Daniel («ªi pe când grãia cu mine astfel de cuvinte,
mi-am întors privirea spre pãmânt ºi am rãmas ca un mut»), este vindecat îndatã de cãtre înger: «Acela Care avea
înfãþiºarea Fiului Omului S-a atins de buzele mele; atunci am deschis gura mea ºi am grãit. [...] S-a atins iarãºi de
mine [...] ºi mi-a dat tãrie» (Daniel, 10/15-19). 

Proorocul Isaia se crede pierdut pentru cã L-a vãzut cu ochii pe Domnul Savaot, dar primeºte în templu curã-
þirea pãcatelor sale ºi este întãrit de unul din serafimi, care-i apropie de buze un cãrbune aprins, luat cu cleºtele de
pe jertfelnic (v. Isaia, 6/7). 

Preotul Zaharia rãmâne mut, ca o consecinþã directã a propriilor sale slãbiciuni: frica (v. Ev. Luca, 1/12) ºi pu-
þinãtatea credinþei (v. Ev. Luca, 1/18). El continuã însã sã prooroceascã mai departe prin semne (v. Ev. Luca, 1/22), ºi
abia dupã ce scrie pe tãbliþã numele fiului sãu, Ioan, «îndatã i s-a deschis gura ºi limba ºi vorbea binecuvântând pe
Dumnezeu» (Ev. Luca, 1/63). Sfânta Scripturã aratã prin cuvintele: «toþi s-au mirat» (Ev. Luca, 1/63) ºi «frica i-a cu-
prins pe toþi care locuiau împrejurul lor» (Ev. Luca, 1/65) cã starea particularã de pierdere a integritãþii psihice la
Zaharia (afazie, vindecatã apoi din exterior prin voia Domnului) se constituie ea însãºi într-un mesaj ceresc de aver-
tisment, care ilustreazã nu numai puterea lui Dumnezeu ºi pedeapsa pe care El o îngãduie pentru necredinþã, dar
mai ales fragilitatea „vaselor“ alese de Dumnezeu, adicã a proorocilor prin care Domnul Îºi comunicã voinþa Sa.
Nu prin demnitatea preoþeascã a primitorului se legitimeazã mesajele transmise de cãtre Dumnezeu ºi nici prin eloc-
venþa de limbaj a proorocului care vesteºte poporului cuvântul lui Dumnezeu, ci prin însãºi puterea lui Dumnezeu,
care se evidenþiazã prin contrast cu slãbiciunile ºi stângãciile „vaselor“ Sale prooroceºti. În cazul de faþã, amuþirea
ºi apoi tãcerea prelungitã, impusã preotului Zaharia ca o consecinþã fireascã a propriilor sale îndoieli, este mai
convingãtoare decât orice strigãt de bucurie sau de uimire. 

Moise, care era gângav, vorbea poporului prin gura fratelui sãu, Aaron, aºa cum hotãrâse Domnul: «Va grãi
el poporului în locul tãu, vorbind pentru tine, iar tu îi vei fi grãitor din partea lui Dumnezeu» (Ieºirea, 4/16).

Proorocul Ieremia, fiind încã tânãr, încearcã sã fugã de chemarea la proorocie: «O, Doamne Dumnezeule, eu
nu ºtiu sã vorbesc, pentru cã sunt încã tânãr» (Ieremia, 1/6). Domnul însã îl întãreºte investindu-l cu darul prooro-
ciei: «Eu sunt cu tine ca sã te izbãvesc. [...] ªi Domnul mi-a atins gura ºi mi-a zis: „Iatã, am pus cuvintele Mele în
gura ta!“» (Ieremia, 1/8-9). 

Despre ce „participare conºtientã“ mai poate fi vorba chiar treaz fiind, când proorocului i se pune în gura sa
hrana din cer, cuvântul Domnului? El trebuie doar s-o primeascã ºi s-o împartã, proaspãtã ºi fierbinte, oamenilor.
Ca ºi în starea de vis, contribuþia personalã a proorocului aflat în trezie (exceptând dãruirea sa anticipatã, totalã ºi
fãrã rezerve de îndoialã în suflet) este irelevantã. 

A dat vreodatã diavolul sfaturi bune? 

S-a mai adus aici ca argument, în eventualitatea admiterii (ca ipotezã posibilã) posedãrii de cãtre diavol a celor
ce nu sunt în stare de veghe, cã diavolul ar putea „da sfaturi bune, în aparenþã, pânã l-a fãcut pe om sã aibã încre-
dere în el“. Apoi, pentru a ilustra caracterul înºelãtor al acestei conduite de circumstanþã, s-a amintit o povestire din
Pateric, care susþine aceastã tezã. 

Sã observãm însã cã dacã acceptãm aceastã paradigmã, atunci disimularea din comportamentul diavolului va fi în
mod obligatoriu o manevrã temporarã. Pânã la urmã, pentru a culege roadele ostenelii sale, diavolul tot „îºi va da arama
pe faþã“. Mai devreme sau mai târziu el va exploata în mod vizibil ºi nemilos roadele înºelãciunii sale. Spre exemplu,
diavolul mândriei se dezlãnþuie crunt asupra celor ºapte fii ai arhiereului Scheva, care cutreierau lumea ºi care au
încercat fãrã trimitere sã scoatã demoni în numele Domnului: «ªi sãrind asupra lor omul în care era duhul cel rãu ºi,
biruindu-i, s-a întãrâtat asupra lor, încât ei au fugit goi ºi rãniþi din casa aceea» (Faptele Apostolilor, 19/13-16). 

Dacã ar fi altfel, adicã dacã diavolul s-ar limita la a da sfaturi bune în mod perpetuu, atunci el s-ar transforma
fãrã voie în cel mai longeviv ºi mai neobosit apostol al lui Hristos. Acest lucru este însã inacceptabil: «Dacã satana
scoate pe satana, s-a dezbinat în sine; dar atunci, cum va dãinui împãrãþia lui?» (Ev. Matei, 12/26). Or, în cazul
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proorociei de la Pucioasa (în cei cincizeci de ani de propovãduire neîntreruptã a cuvântului lui Dumnezeu, prin care
se promoveazã roadele pocãinþei ºi ale umilinþei, lepãdarea de sine, sfintele Taine, duhul de bisericã, preacinstirea
Maicii Domnului, cinstirea sfinþilor, a sfintei cruci ºi a sfintelor icoane, respectul faþã de preoþie, iubirea de Dumne-
zeu ºi de aproapele, împãrãþia cerurilor ºi a doua venire a lui Hristos) nu apare nici cel mai mic accent reverberant,
nici o inflexiune în linia neabãtutã pe care merge lucrarea de propovãduire tenace a adevãrurilor creºtine fundamen-
tale, în versiunea lor genuinã, prin trãirea autentic creºtinã a celor care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu: «îi veþi
cunoaºte dupã roadele lor» (Ev. Matei, 7/16).

Sã mai aºteptãm câþiva ani? Detractorii pretind cã nu e nevoie, ei afirmând, fãrã sã demonstreze, cã înºelarea
diavolului e cât se poate de evidentã. Cu ce ochi pizmaºi au vãzut ei acest lucru? Este aici dezvãluitã mai degrabã
neputinþa celor ce se simt pãrãsiþi de cãtre Dumnezeu din cauza pãcatelor lor. Ei nu admit cã Duhul lui Dumnezeu
suflã unde voieºte, alegând temple curate ºi împodobite, oameni sfinþi în care sã Se sãlãºluiascã. Pentru ei se potri-
veºte acel proverb: „Vulpea care nu ajunge la struguri, zice cã sunt acri“. 

Cât sã mai aºteptãm, aºadar, pânã ce presupusa înºelãciune a diavolului îºi va arãta concret ºi la vedere
„roadele“, pentru ca sã le putem da, în sfârºit, dreptate celor care astãzi calomniazã gratuit cuvântul lui Dumnezeu
ºi pe sfânta Virginia? 

Proorocii vor lua platã de prooroci 

În mod sigur, proorocii din toate timpurile au fost mereu neînþeleºi, marginalizaþi, prigoniþi, dar au rãmas, în
acelaºi timp, de nestãvilit, cãci ei nu lucrau singuri, ci Duhul lui Dumnezeu lucra peste ei ºi prin ei: «Cuvântul Dom-
nului s-a prefãcut în ocarã pentru mine ºi în batjocurã zilnicã [...], dar iatã, era în inima mea ceva ca un fel de foc
aprins, închis în oasele mele, ºi eu mã sileam sã-l înfrânez, ºi n-am putut» (Ieremia, 20/9);

«Iatã, vasul Meu (sfânta proorociþã Virginia – n.r.) are sã cãlãtoreascã astãzi la doctor. Acum se va scula, ºi are
sã plângã amar de durerea ce o suferã din cauza loviturilor ce le-a primit în tren. A fost lovitã peste cap cu pumnii,
peste gurã cu palmele, peste plãmâni, coastele îi sunt aproape frânte, cãci a fost târâtã pe jos ºi au bãgat-o într-o
camerã la garã, ºi acum o duc la doctori. Dar ferice de ea, cã mare platã va lua în împãrãþia Mea, când voi veni,
cãci va fi printre proorocii Mei» (citat din Cuvântul lui Dumnezeu, 21 aprilie/4 mai 1958). 

Dar proorocii vor lua platã de prooroci: «Cine primeºte prooroc în nume de prooroc, platã de prooroc va lua,
ºi cine primeºte un drept în nume de drept, rãsplata dreptului va lua» (Ev. Matei, 10/41).

Din exemplele date mai înainte reiese cu prisosinþã cã Dumnezeu îngãduie ca aleºii Sãi, proorocii, sã treacã
prin stãri speciale, suprafireºti sau chiar nefireºti dacã e cazul, pentru a-i transforma din vase fragile în vase trainice,
nevulnerabile, capabile sã împlineascã exact ºi deplin misiunea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. 

În ceea ce o priveºte pe sfânta Virginia, þinând seama ºi de împrejurãrile istorice ºi politice în care s-a dãruit
Domnului ca vas de proorocie, era necesar sã se facã o distincþie netã între duhul omului ºi Duhul lui Dumnezeu.
Chiar ºi aºa, mulþi neîncrezãtori se îndepãrtau clãtinând din cap. Dacã proorociile rostite prin sfântaVirginia s-ar fi
fãcut în stare de veghe, vasul lui Dumnezeu ar fi fost sfãrâmat în bucãþi, cu furie revoluþionarã. Dar aºa, curiozitatea,
neîncrederea ºi misterul i-au temporizat pe cãlãi, care au ales calea experimentului. Aici ei au excelat prin ingenio-
zitate maleficã, supunând-o pe sfânta Virginia la teste dureroase ºi înjositoare; dar Dumnezeu a întãrit vasul Sãu în
aceste încercãri tocmai prin detaºarea lui în extrasenzorial. A fost soluþia unicã pentru a o pãstra pe sfânta Virginia
în viaþã atunci ºi acolo unde imaginaþia diabolicã a cãlãilor securiºti se desfãºura în voie, dezlãnþuitã. 

Aºadar, unicitatea soluþiei a impus o cale neobiºnuitã pentru a se ajunge la ea: vasul ales pentru proorocie a
fost scos complet din mocirla lumii pentru a strãluci ca soarele. Deºi „vas de cinste“, ales din pântecele maicii sale,
el a lãsat cinstea întreagã „Olarului“, neoprindu-ºi nimic pentru sine. Pe noi însã nu ne împiedicã nimic ca sã apre-
ciem jertfelnicia ei ºi roadele lucrãrii ei profetice. Mai mult chiar, sã o cinstim fãrã rezerve, aºa cum o facem ºi cu
ceilalþi prooroci amintiþi în argumentaþia de mai sus. 

Adevãrul, demonstrat matematic 

1. Întotdeauna când Domnul proorocea prin sfânta Virginia, ea avea capacitatea senzorialã protejatã prin
pronia dumnezeiascã primind un somn adânc, asemãnãtor celui pe care-l primise Adam atunci când Dumnezeu a
fãcut-o din el pe Eva. Ca fiinþã umanã, sfânta Virginia era detaºatã senzorial de lumea materialã. De aceea: 

Prin sfânta Virginia nu vorbea omul! 

2. Diavolul nu s-a putut folosi din roadele vorbirii prooroceºti a sfintei Virginia, deoarece aceastã vorbire purta
în sine atributele dumnezeirii: 

a. Învãþãtura cereascã (adâncã, consistentã, coerentã ºi canonicã): «Asemenea este împãrãþia cerurilor, omului
care a semãnat sãmânþã bunã în þarina sa» (Ev. Matei, 13/24);
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«Iubiþii mei copilaºi, cu dragoste sfântã vã împãrtãºesc cuvinte de la Duhul Sfânt ºi învãþãturi spre folosul
mântuirii sufletelor voastre» (citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).

b. Iubirea paternã (blândã, caldã, plinã de dor pentru mântuirea omului): «Eu sunt Pãstorul Cel bun. Pãstorul
Cel bun Îºi pune sufletul pentru oile Sale» (Ev. Ioan, 10/11);

«Domnul v-a iubit pe voi mult de tot, cã nu a fost vreodatã iubire asemãnãtoare cu a Lui pentru cei mai mici
ai Lui» (citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).

c. Spiritul profetic (înãlþãtor, transcedental, eshatologic): «Drept aceea, privegheaþi, cã nu ºtiþi ziua, nici
ceasul când vine Fiul Omului» (Ev. Matei, 25/13); 

«Îndreptaþi-vã spre voile Domnului ºi spre sfinþenie, ca El sã vã îmbrace cu putere de sus ºi sã-ªi poatã
Domnul împlini planul Sãu cu voi» (citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).

d. Iconomia suprafireascã (precisã, înþeleaptã, echilibratã): «Cine este iconomul credincios ºi înþelept pe care
stãpânul îl va pune peste slugile sale ca sã le dea la vreme partea lor de grâu? Fericitã este sluga aceea pe care,
venind stãpânul, o va gãsi fãcând aºa» (Ev. Luca, 12/42-43);

«Nimeni din voi sã nu caute folosul sãu, ci unul altuia slujiþi cu dragoste, ca sã aveþi parte de truda voastrã»
(citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980). 

e. Cuminþenia îngereascã (precautã, dulce, diafanã): «pãziþi-vã de aluatul fariseilor» (Ev. Marcu, 8/15); 
«Iar tu, copil cuminte, ce stai cu luare-aminte ºi cu fricã în faþa Domnului, de ce nu ajuþi pe fratele tãu care

ºade nepãsãtor?» (citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).
f. Dãruirea jertfelnicã (altruistã, universalã): «Cãci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboarã din cer ºi

care dã viaþã lumii» (Ev. Ioan, 6/33);
«Tot ce faceþi, sã faceþi ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, cãci de la Domnul veþi primi plata» (citat din

Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).
g. Ineditul atemporal (original, constructiv): «N-am venit sã stric legea, ci s-o împlinesc» (Ev. Matei, 5/17); 
«Viaþa pe pãmânt e scurtã. Nu o pierde pe cealaltã, veºnicã, pentru aceasta. Tu singur îþi poþi pregãti locul

în cer, cât de frumos vrei sã-þi fie» (citat din Testamentul sfintei Virginia, 19 mai/1 iunie 1980).
Dacã, prin absurd, am admite cã diavolul a hrãnit creºtinãtatea timp de cincizeci de ani cu atâtea învãþãturi

cereºti, de mult împãrãþia lui s-ar fi dezbinat întru sine. De aceea: 
Prin sfânta Virginia nu vorbea diavolul! 

3. Din proorociile sfintei Virginia s-au folosit însã doar omul sfânt ºi Dumnezeu. Omul curat a primit o nouã
confirmare a existenþei lui Dumnezeu ºi a iubirii nemãrginite pe care El o nutreºte faþã de creaþia Sa. Dumnezeu a
chemat prin cuvânt, a primit, ºi apoi a pecetluit cu darul credinþei un popor nou, de fii credincioºi, pe care l-a numit
Noul Israel. Prin acesta El ªi-a zidit Biserica-mireasã, Noul Ierusalim, care se pregãteºte asiduu, prin ascultare ºi
curãþie sfântã, de întâmpinare întru slavã a Împãratului Hristos, la cea de a doua Sa venire pe pãmânt: «ªi iarãºi va
sã vinã cu slavã sã judece viii ºi morþii, a Cãrui Împãrãþie nu va avea sfârºit» (fragment din Crezul creºtin). De aceea: 

Prin sfânta Virginia vorbea Dumnezeu! 

Cuvântul lui Dumnezeu este, aºadar, al lui Dumnezeu, ºi este de la Dumnezeu, ºi este Dumnezeu, ºi
Dumnezeu este Cuvântul: «Alfa ºi Omega, începutul ºi sfârºitul, Cel ce era, Cel ce este ºi Cel ce vine» (Apocalipsa,
1/8). 

«O, vino, Doamne Iisuse!» (Apocalipsa, 22/20) 
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