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 INTRODUCERE 
 
    Am avut pe inima sa scriu aceasta carte dupa ce am primit o viziune. 
Ma aflam in fata tronului lui Dumnezeu si Domnul imi zicea ca multi dintre 
pastori, dupa ce au castigat sufletele oamenilor, i le prezinta, dar apoi pleaca cu ele 
fara sa i le fi incredintat Domnului. Aceasta viziune mi-a fost clara : sufletele devin 
astfel prada pastorilor si preotilor ce au abandonat functia de pastor pentru a se 
transforma in adevarati sefi de firme. 
   Acest lucru se intmpla datorita faptului ca pacatul continua sa castige teren in 
majoritatea adunarilor noastre. 
     "Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filosofia si cu o amaraciune desarta, 
dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii, si nu dupa 
Hristos."Coloseni 2:8. 
 
   Pacatul, si mai ales poftele se inmultesc in adunarile ce-si zic ale Domnului - 
intr-atata incat se aseamana mai mult cu societatile familiale si private decat cu 
biserica pentru care Hristos a venit. Dupa Sfintele Scripturi, aceasta paganizare a 
bisericilor si a ministerelor se va accentua tot mai mult la venirea Domnului Isus 
Hristos. 
   Aceasta decadenta la o scara mare favoriseaza aparitia bisericii apostate in 
mijlocul natiunilor ce n-au nici lege morala, in timp ce cei care vor ramane 
credinciosi Domnului se vor organiza din ce in ce mai mult in biserici in interiorul 
caselor pentru a- L celebra pe Dumnezeu dupa modelul simplu al Evangheliei 
adevarate si curate. De altfel, acest lucru se intampla deja printre multi copii ai lui 
Dumnezeu. Totusi, multi dintre ei sunt asa de raniti, de dezamagiti si satui de 
comporatmentul corupt al unora dintre conducatorii asa-zisi crestini ca s-au hotarat 
sa lase balta comuniunea frateasca si acest lucru este foarte grav." 
    "Atunci multi vor cadea, se vor vinde unii pe altii, si se vor uri unii pe altii.» 
Matei 24:10.In acest pasaj, verbul « a cadea » vine din grecul «skandalizo» care 
inseamna ca o persoana incepe sa nu mai aiba incredere in cineva in care obisnuia 
sa se increada si de care asculta. In mod evident, nu putem nega adevarul acestui 
cuvant. Nu trece o zi fara ca crestinii sa nu fie implicati in scandaluri acasa sau 
departe. Unii pastori au uitat sau poate au vrut in mod intentionat sa ignoreze faptul 
ca Biblia este singura autoritate in materie morala pentru Biserica. Ea este singura 
sursa de care au nevoie crestinii pentru a-L cunoaste pe Dumnezeul cel adevarat. 
Asadar cum ne explicam ca mai multe persoane ce se revendica apartinand lui 
Hristos, cladesc biserici bazandu-se pe traditiile oamenilor si nu pe Cuvantul lui 
Dmnezeu ? Pentru multi conducatori de biserici, Biblia nu mai este singura sursa in 
ce priveste credinta. Acestia prefera sa faca referiri la alte scrieri inspirate de lume 
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si la experientele asa-numitilor profesori recunoscuti pe plan mondial incat ajung 
sa insele si sa-i piarda pe copiii lui Dumnezeu ? De aceea, dupa mai mult de 1900 
de ani de la nasterea Bisericii, nu avem cum sa ignoram o constatare dramatica : 
multe dintre bisericile locale s-au departat de la temelia pusa de Iisus Hristos, 
adoptand o functionare antibiblica. In capul acestor adunari apostate se gaseste cel 
mai adeasea un singur om ce-si zice pastor, care domneste ca un stapan peste 
crestini, manipulandu-i fara scrupule.  
   Pentru ca multi au cazut in capcana acestor lupi hrapareti, mi s-a parut necesar si 
chiar urgent sa-i denunt si sa va avertizez impotriva lor. 
   Intr-adevar, pentru ca toti copiii lui Dumnezeu sa poata iesi afara din Babilon 
pentru a se sanctifica in asteptarea rapirea Bisericii, trebuie sa-si poata deschida 
ochii si sa stie sa faca deosebire intre lucratorii mincinosi si doctrinele false care i-
ar putea duce la pierzare. Cartea aceasta a fost scrisa cu aceasta dorinta, rugandu-
ma ca prin harul Domnului, multi sa fie luminati si sa se intoarca astfel la pastorul 
nostru ceresc, Iisus Hristos din Nazaret. 
  Dedic aceasta carte Salvatorului si Domnului meu personal, si intregii echipe 
apostolice care ma inconjoara si care ma sustine prin rugaciune si sfaturi. 
 
 

 
CAPITOLUL 1 
CAND BABILONUL DEFORMEAZA  
FUNCTIA PASTORALA 
 
    Cand ne uitam la functia pastorala - asa cum e ea prezentata si exersata in zilele 
noastre, facem trista constatare ca ea e tare diferita de modelul biblic instaurat de 
chair Domnul Iisus. Pentru multe personae, e vorba de-o meserie ca oricare alta ce 
necesita o formare profesionala si o remuneratie ca atare. Ca sa devii pastor azi, nu 
mai e nevoie sa fii chemat de Dumnezeu, caci ordinarea- acest rit de initiere in 
vederea intrarii in aceasta elita ce isi zice cler – e cu totul suficienta. 
 

1) ORDINAREA, RITUL INITIERII PASTORULUI SEF DE 
INTREPRINDERE 

  Din ce in ce mai multi pastori ale asa-ziselor “biserici de trezire” primesc ”sfanta 
ordinare” ca sa poata fi integrati in randul clerului si pentru a li se recunoaste 
propria lor valoare. 
  Aceasta ceremonie apartine mai ales riturilor initiatice ale confratiilor mistice si 
nu simplii recunosteri de catre slujbele prevazute de Noul Testament. 
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a) Ordinarea in Biserica Romana 
    In antichitatea romana, cuvantul ‘ ordin’ desemn, in sens civil, corpurile 
destinate ordinarii( de ex. ordinul doctorilor), ce desemna astfel integrarea intr-un 
ordin.  
   In secolul al IV-lea, teologia si slujba erau asadar desemnate preotilor si 
episcopilor, facandu-se astfel acces la ordinarea ca rit de introducere in aceasta 
lume tare inchisa. 
  Aceasta traditie a ramas consacrata pana azi in Biserica catolica romana. Cu 
aceasta ocazie, Biserica a preluat in mod intens o suplicatie liturgica cantata in 
care se invoca sfintii in timp ce cel supus ordinarii sau ordinatul e alungit jos. 
    Ordinarea sacramentala are loc in mai multe etape a caror semnificatie o dam 
mai jos: 
 -Impunerea mainilor de toti episcopii prezenti simbolizeaza trasnmiterea 
traditiei apostolice si exprima invocarea Duhului Sfant. 
 
-Rugaciunea de ordinare care aminteste  unde se situeaza cel ordinat se 
situeaza in linia sefilor si preotilor instituiti de Dumnezeu de-a lungul timpului. 
Evangheliarul deschis e apoi pus peste capul ordinatului ca sa se arate ca e uns in 
numele Evangheliei si ca o primeste ca s-o prezinte altora. 
 
-Ungerea cu ulei: capul celui supus ordinarii e uns de episcopul principal numit 
si ordinantul(cel care celebreaza sfanta uleiere). Aceasta ungere semnifica 
penetrarea lui de catre Duhul Sfant, har necesar noii misiuni. 
 
-Acordarea Bibliei ce subliniaza misiunea esentiala a episcopului:subliniaza 
misiunea esentiala a preotului: anuntarea Evangheliei lui Iisus Hristos, mort si 
inviat. 
 
-Punerea semnelor cu rol episcopal: veriga preoteasca pe care se leaga lucruri 
reprezinta credinciosia preotului/episcopului fata de Biserica, mireasa lui Hristos 
si fidelitatea lui Dumnezeu fata de poporul Sau; mitra e simbolul sfinteniei si 
arata locul specific al preotului printre oameni si in sfarsit, crucea e semnul 
bastonului preotesc ce evoca misiunea de preot sau pastor: aceea de-a avea grija 
de oile/ turma sa. 
   Biserica catolica romana invata ca ”traditia se exprima mai ales prin rituri 
liturgice si ca prin impunerea mainilor si rugaciunea de ordinare, obioceiuri  si azi 
in uzul bisericii orientale{ortodoxe} si occidentale{catolice }, confera Duhul 
Sfant si imprima caracterul sfant, astfel incat atat episcopii, cat si preotii sau 
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diacrii, fiecare in modul lor propriu, ajung sa fie astfel consacrati lui Hristos.” 
Departe de-a se departa si de-a combate aceasta practica, numeroase biserici 
protestante , evanghelice sau de trezire invata din nefericire aceasta erezie. 
  Cum pastoral modern e chemat sa dirijeze Biserica ca pe o intreprindere sau 
S.R.L., o ceremonie de ordinare e deci necesara pentru intrarea lui in functie. O 
casta pastoral se pusa deci in functiune si de aceea e absolut necesara ordinarea 
pentru ca acel pastor sa intre in aceasta casta. Insa trebuie facuta distinctia dintre 
aceste ordinari si rugaciunile de recunoastere publica de care beneficiaza anumiti 
crestini cand functiile lor in biserica sunt recunoscute si respectate de toti. 
Adesea, aceste solemnitati sunt atat de ciudate incat seamana celor din riturile 
fratiilor satanice. Aceste ceremonii de ordinare sau de consacrare sunt complet 
straine Cuvantului lui Dumnezeu, ele nu-si au nici un fundament biblic. 
  Conform Faptelor Apos. 13, Saul si Barnabas au fost pusi deoparte de catre 
Duhul Sfant si toata adunarea s-a rugat pentru ei inainte de plecarea lor in 
misiune. Ei n-au fost niciodata ordinate de catre un om, ci doar sustinuti de 
adunarea locala in intregime ca sa-si realizeze misiunea lor apostolica. Biblia 
precizeaza ca Duhul Sfant s-a exprimat in timp ce se rugau si posteau.Ei nu au 
avut nevoie de nici o ceremonie specifica facuta de vreun membru al clerului, om 
pe care sa-l fi recunoscut ca autoritate spirituala superioara lor insisi. Din contra, 
ceilalti credinciosi, desi nerecunoscuti in slujbe, s-au rugat pentru ei si si-au pus 
mainile peste ei! Aceasta impunere de maini era un semn de binecuvantaresi nu 
de desemnare pentru ocuparea unui post, caci chemarea vine de la Dumnezeu. 
Contrar a ceea ce vor oamenii sa credem, nici o ceremonie nu poate sa 
inlocuiasca ungerea pe care Dumnezeu o da servitorilor Lui!Aleluia! Aceste 
practice ce pun o marca de distinctive si confera preotilor superioritate peste 
credinciosi provine din lumea greaco-romana. Si acolo, biserica crestina 
paganizata aplica regulile prin traditie, fara sa se ingrijoreze daca aceastea erau 
venite din lume, adica fara sa le stie sau verifice sursa.(Majoritatea erau contrare 
Noului Testament.) In consecinta, crestinii in general nu au nici o incredere in 
fratii si surorile lor si nu le cer nici rugaciuni si nici un fel de support pe motiv ca 
acestia nu-s recunoscuti ca diacrii, batrani sau pastori sau ca nu poarta nici un 
titlu. Totusi, ordinarea nu confera in nici un caz vreo putere sau vreo autoritate 
speciala celui ce e pus astfel deoparte de Domnul. 
     
  In sec. al-IV-lea d.H.,  cand paganii convertiti pe calea decretului imperial au 
intrat in masa in Biserica, acestia au devenit cu totul dependenti de conducatorii 
lor spirituali ce-si acordasera ei insisi tot monopolul in domeniul spiritual. Intr-
adevar, conciliul de la Niceea a decis ca Biserica era constituita doar din cler. In 
plus, dupa acest conciliu s-a precizat ca pentru a ocupa un oficiu ecleziastic 
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oarecare trebuia sa fi primit ordinarea. Din acea vreme provine expresia”vicarul 
lui Hristos” ce era apoi generalizata; episcopul devine “ un Hristos terestru”, 
mediatorul intre Dumnezeu si oameni. Din momentul ordinarii, episcopul nu mai 
putea fi lovit de excomunicare si nici supus penitentei publice, oricare i-ar fi fost 
gravitatea faptelor sale.  Imbracat intr-un costum ecleziastic special si aborand o 
tunsoare speciala (ras in crestetul capului) ce-l distinge de laici, preotul isi alegea 
el singur diacrii ce urmau sa lucreze cu el. 
    Astazi, multe persoane se lasa ordinate cu mare pompa desi chemarea divina e 
cea ce da putere si nu ordinarea. Multe biserci sunt neputincioase din cauza 
doctrine lor ce face ca totul sa fie centralizat pe om, pe calitatea lui 
profesioanala(studiile lui teologice), pe faptul ca a primit ordinarea sfanta si ca el 
singur are dreptul de-a predica, de-a boteza, de-a ingropa mortii, de-a se ruga 
pentru bolnavi, de-a practica eliberarea de demoni, etc… Din cazua acestei erezii, 
crestinii si-au cedat astfel pastorilor/preotilor darurile lor spirituale si talentele pe 
care le-au primit de la Dumnezeu. Nu e deci de mirare ca un numar mare de 
crestini nici macar nu stiu ce daruri au sau la ce slujba i-a chemat Domnul. Ei nu 
se multumesc decat cu parcurgerea de kilometric ca sa asiste la un spectacol spre 
Gloria preotului/pastorului lor. Toate aceste practice sunt un amestec intre 
ordinarea folosita de evrei sub lege si de oridanarea preotilor greco-romani. Si 
totusi, Luter si Calvin, care-s priviti ca mari reformatory, au o parte de 
responsabilitate in difuzarea acestei erezii. Intr-adevar, dupa acestia din urma, 
orice om ce vrea sa exercite o slujba pastoral trebuie sa treaca neaparat prin 
ordinare!  

 
b) Oridinarea sub Legea lui Moise 

 
   E important de constatat ca ordinarea practicata de unii pastori ai bisericilor de 
trezire nu e decat un amestec intre ordinarea sub Moise si cea practicata de 
templele greco-romane. Ori, legea mozaica e doar umbra Noului Testament 
(Coloseni 2:16-17, Evrei 10:1-2). Din cauza acestui fapt, nu trebuie samai fim 
atasati de-o umbra, ci mai degraba de Hristos. 
  “Apropie de tine pe fratele tau Aaron si pe fiii sai si ia-i dintre copiii lui Israel si 
pune-i deoparte in slujba Mea ca preoti: pe Aaron si pe fiii lui Aaron: Nadab, 
Abidu, Eleazar si Itamar. Fratelui tau Aaron, sa-i faci haine sfinte ca sa-i  
slujeasca de cinste si podoaba. Vorbeste cu toti cei destoinici, carora le-am dat un 
duh de pricepere, sa faca vestmintele lui Aaron, ca sa fie sfint si sa-Mi implineasca 
slujba de preot. Iata vestmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, 
o tunica lucrata la gherghef, o mitra si un brau. Sa faca  fratelui tau Aaron si fiilor 
sai, vestminte sfinte, ca sa-Mi implineasca slujba de preot.”Exod 28:1-4 
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  Sub Lege, preotimea era rezervata doar unei singure familii: cea a lui Levi , adica 
a lui Aaron (fratele lui Moise si preotul suveran din tribul lui Levi). Toti 
descendentii din preotul suveran Aaron erau insarcinati cu servirea Domnului in 
templu. Ei ofereau sacrificii/jertfe pentru propriile pacate si pentru cele ale 
poporului Israel. 
   Preluarea acestei functii impunea atat o ceremonie de consacrare, cat si vestminte 
speciale care marchau demnitatea acestei slujbe. Cuvantul ‘consacrat’ in acest 
pasaj se zice ‘ qadas’ in evreieste si inseamna ‘sa fi separate, sanctificat/sfintit, 
ales’ pentru serviciul Domnului. 
  Sub noul legamant, cuvantul ‘sfant’ (hagios in greaca) e folosit ca sa-i desemneze 
pe ucenicii lui Iisus Mesia si are acelasi inteles ca si ‘qadas’. Intr-adevar, toti 
ucenicii lui Hristos au fost consacrati de la conversiunea lor (acceptarea lui Iisus ca 
Mantuitor); neavand deci nevoie de nici o alta consacrare intr-o anumita slujba. 
    
c) Vestimintele lui Aaron si semnificatia lor profetica 

 
- Pieptarul judecatii 

   Acesta era o bucata de panza dubla si patrat ce state ape piept; era atasat efodului, 
in sus prin 2 lantisoare de aur si in jos prin 2 lanturi albastre prinse in 2 ferecaturi 
puse peste umerarii(bretele) efodului si fixate de verigi de aur in cele 4 colturi ale 
sale (Exod 28:25, 27, 28; 39:15-21). Pieptarul era un fel de armura pe care erau 
puse 12 pietre pentru cele 12 triburi ale lui Israel. El continea deasemenea Urimul 
(lumina sau revelatia) si Thumimul (perfectiunile sau adevarul). Precum preotul 
suveran Aaron, Domnul  nostru Iesua, Preotul nostru Suveran, ne prezinta azi 
numele in fata Tatalui , portandu-le pe Umerii Sai si in Inima Sa (Romani 8:34; 
Evrei 7:25). 
 
       -   Efodul 
   Efodul inseamna in mod literal “coveltura” in idis, fiind un fir fin derasucit, 
brodat din aur si cu fire vopsite cu albastru, purpuriu si caramiziu. El era facut din 
2 bucati de material, ridicate la umeri, in fata si in spate de catre 2 bretele(umerari) 
unite la capete (Exod 28:6,7). O tivitura si o impletitura impiedicau desirarea(Exod 
28:32). Pe umar, fiecare tesatura/dantela avea cate o piatra de onix si ambele pietre 
erau legate cu un ferecatura de aur si purtau gravate: numele celor 12 triburi ale lui 
Israel si respectiv, sirul nasterilor. (Exod 28:9; 39:6,7) Acest vestmant reprezinta 
dreptatea cu care ne-a acoperit Domnul Iisus(Romani 5:1-5). Intr-adevar, nu putem 
sa ne prezentam in fata Domnului gol. Amintiti-va de Adam care s-a ascuns de 
Dumnezeu cand acesta l-a chemat pentru ca era gol (Geneza 3:10) fiindca Gloria 
Domnului il parasise(sekina in idis).  Efodul e si imaginea mantiei ce reprezinta 
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ungerea. 
 

- Mantia:  
    Mantaua efodului era un vestment diferit de efodul propriu. Era albastra, fara 
maneci si franjul inferior presarat cu clopotei de aur alternand cu rodii/ciucuri de 
culoare albastra, purpurie si caramizie(Exod 28:31-35; 29:5;39:22-26). Preotii 
normali purtau o tunica de in (efod simplu) probabil lipsit de ornamente. In sens 
figurat, mantia reprezinta dreptatea, puritatea si sfintenia (Iov 29:14; Apocalipsa 
3:4-5). In Isaia 61:10, Dumnezeu isi imbraca poporul in hainele mantuirii si il 
acopera cu mantia dreptatii: ii acorda justificarea cu care El e acoperit si cu care El 
se impodobeste ca intr-un vestamnt de sarbatoare.( Isaia 61:3; Matei 22:11; 
Apocalipsa 7:9-10). Cat priveste rodii/ciucurii albastri, purpurii si caramizii, ei 
simbolizeza marturia preotului. 
 

- Tunica: sub-vestmantul (ketonet in evreieste sau siton in greaca) 
    Acesta bucata atingea pana la genunchi si avea de obicei manecile scurte, dar se 
purta deasemenea si o tunica mai lunga, cu maneci complete.(Geneza 37:3; 2 
Samuel 13:18). Se croia cateodata fara nici o cusatura, precum haina lui Iisus(Ioan 
19:23,24). O centura o lega la talie. La lucru sau acasa, tunica era, in general, unica 
haina pe care o purtau oamenii. E de notat ca folosirea biblica a cuvantului “gol” 
semnifica imbracat doar cu o tunica (de ex. 21:7). In profeti, e vorba de nuditatea 
prizonierilor de razboi sau de cea a reprezentantilor asirieni, a captivilor evrei ce 
erau imbracti la fel doar intr-o tunica. Aceasta haina are semnificatia efodului. 
 

- Mitra 
   Mitra (coroana, diadema, turbanul) era un fel de casca a preotului/ 
sacrificatorului suveran: Aaron. Aceasta mitra a carei forma  Scriptura nu indica 
nimic, avea ca trasatura o lama de aur unde era gravat:’Sfintenia Celui Vesnic”. Un 
Un cordon albastru lega aceasta lama inaintea mantiei. In Biblie capul reprezinta 
seful, incoronarea. Mitra sugereaza deci incoronarea dar si sfintenia fara de care 
nimeni nu poate sa-L vada pe Dumnezeu. (Evrei 12:14) 
 

- Braul 
   Acest brau era brodat din in rasucit violet, purpuriu si caramiziu (Exod 28:39-40; 
39:29). El simboliza adevarul, dreptatea si puterea. Intr-adevar, Biblia afirma ca 
Dumnezeu pune o centura in jurul  rinichilor regilor si slujitorilor Sai (Iov 12:18, 
Isaia 22:21) sau ca l-a incins pe David cu putere ( Psalm 18:32-33). Sa notam ca 
Iisus Hristos are dreptatea si credinciosia drept brau (Isaia 11:5). La fel, apostolul 
Pavel ii incuraja pe credinciosi sa poarte adevarul ca centura/brau(Efeseni 6:14). 
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- Ismenele :trebuiau sa acopere rinichii pana la fund( Exod 28:42). 

 
d) Oridinarea lui Aaron si a fiilor sai 

   “ Exod 28:41. 
“ Exod 29:1-29. 
  Cum puteti constata din acest pasaj, se orberva mai multe lucruri din ordinarea lui 
Aaron: 

- Spalarea-simbolul regenerarii (Tit 3:5; Ioan 3:5-6) si al nasterii din nou. 
Dumnezeu n-are nevoie de teologi, ci de personae ce au avut experienta pocaintei. 
Nu-L putem sluji pe Dumnezeu decat daca suntem nascuti-din-nou, spalati de 
pacate. Apa e imaginea Cuvantului lui Dumnezeu care vine peste noi sa ne purifice 
de toate spurcaciunile noastre. 
 “ Ezechiel 37:25 
 

- Ungerea cu ulei:in Biblie, uleiul e simbolul puterii Duhului Sfant ce vine 
peste noi ca sa ne echipeze pentru slujba/misiune. 

  “ Faptele Apost 10:38 
“ Faptele Apos. 1:8 
 

- Portul hainelor Exod 29:29-30 
 Hainele sunt imaginea justificarii.” Romani 8:30 
  Sa remarcam ca vestmintele trebuiau purtate timp de 7 zile dupa consacrare. 
 
- Sacrificarea animalelor: 

  Un taur al carui sange servea la purificarea altarului era jertfit si carnea lui era 
arsa in afara campului. Acest sacrificiu era numit sacrificiul pacatului (Exod 29:10-
14). Si era imaginea jertfei lui Hristos ce ne-a sfintit ca sa aparem puri/fara pata in 
fata lui Dumnezeu.(Evrei 10) 
  Un vitel era deasemenea sacrificat ca sa sfinteasca altarul. Acesta era un 
holocaust/o jertfa ce reprezenta viata consacrata a lui Aaron. “    Exod 29:22. 
  Aceasta jertfa era si simbolul vietii credinciosului ce trebuie oferita lui 
Dumnezeu.”    Romani 12:1 Sub har, sacrificatorii /preotii, adica toti ucenicii lui 
Iisus sunt chemati sa-I ofere lui Dumnezeu un cult permanent prin oferirea lor 
insilor, a vietilor lor; in toate zilele, nu doar duminica sau sambata. 
 

- Painea fara drojdie 
 “ Exod 29:23-25 
   In Israel, era interzisa punerea de drojdie in ofrandele ce trebuiau sa fie 
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consummate de foc pe altar (ofrandele ce puteau fi mancate aveau voie sa contina 
drojdie- vezi Levetic 7:13;23:17-1): “   Levetic 2:11. 
S  Drojdia e emblem doctrinelor ce duc la pieire (Matei 16:11: Marc 8:15; Galateni 
5:9) de care noi trebuie sa ne pazim in intregime. Astfel, in timpul Pastelui, 
israelitilor le era interzisa consumarea de paine dospita sau chiar posedarea de 
drojdie in casa –fapt ce ducea la moarte (Exod 12:15,19). Absenta drojdiei 
simbolizeza deci puritatea pe care Dumnezeu o cere de la poporul Sau. 
 
   Astazi, nu mai e nevoie sa avem: vestminte specifice (sutane, esarfe atat de 
indragite de pastori), ulei de ungere sau sacrificii animaliere pentru ca toate 
persoanele au primit o chemare specifica. Ungerea ne e data de Insusi Dumnezeu 
Tatal dupa un timp de pregatire in diverse deserturi. De altfel, in Noul Testament, 
uleiul de ungere e folosit in mod unic doar pentru BOLNAVI si se recurgea la el cu 
moderatie si intr-o anumita masura, aceasta folosire nefiind o doctrina rigida, de 
neinlocuit ( Marc 6:13; Iacob 5:14). Toate aceste lcururi nu erau decat umbra 
lucrurilor viitoare(Evrei 8:9). 
 
   Ordinarea, adesea numita consacrare n-a fost niciodata mentionata in Noul 
Testament. Sub lege, ordinarea ii consacra pe preoti in serviciul lui Dumnezeu, dar 
sub har, ucenicii lui Hristos erau numiti SFINTI (Romani 1:7). Cuvantul 
‘consacrat’ in Romani 1:7, adica ‘agios’ ce inseamna ‘sfintit’, consacrat, pus 
deoparte pentru slujba Domnului Iesua. Crestinii sunt asadar consacrati in serviciul 
lui Hristos de la nasterea din nou. Prin urmare, fructele lor le vor permite sa fie 
recunoscuti de alti sfinti pentru o slujba aparte. (Galateni 2:9).  
 

2)  Predica si pupitrul 
 

a) Predica 
 

 Pastorul, sef de intreprindere private, a fost format intr-o scoala biblica sau 
teologica. El a invatat cum sa vorbeasca, cum sa se imbrace, cum sa se miste si 
cum sa-si pregateasca cu grija predica, cu mai multe zile inaintea duminicii. El 
crede ca toate astea ii dau dreptul sa fie gura autorizata a lui Dumnezeu. 
  Predica (homiletica, in greceste’homiletikos’: arta de-a vorbi) a devenit piesa 
de baza din cultul protestant. Asadar, cand biblia ne incurajeaza participarea 
tuturora la reuniunile bisericiilor( 1 Corinteni 14:26), reformatorii si-au impus 
aceasta faimoasa predica ce nu e alta decat discursul in 3 puncte: introducere, 
cuprins si concluzie. 
  Predica a facut din pastor principal gura a bisericii locale, in timp ce crestinii 
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sunt redusi in simplii auditori muti, spectatori ce nu trebuiemai ales sa intervina, 
sa puna intrebari sau si mai rau inca: sa puna in discutie invatarea “omului lui 
Dumnezeu”. 
  
   In majoritatea bisericilor, crestinii nu au dreptul al cuvant caci doar 
pastoral/preotul dispune de acest privilegiu. Exista de ex. adunari ce au 
numeroase reuniuni duminica si intotdeauna cu acelasi pastor. Predica sufoca 
functionarea tuturor membrelor Corpului lui Hristos. 
  Nu exista nici un verset care sa se refere la predica in Noul Testament din 
cauza ca: Domnul Iisus a zis ca Duhul Sfant ne va insipra mesajele la momentul 
potrivit:”  Marcu 13:11 
   Un veritabil mesager al Domnului trebuie sa fie intotdeauna pregatit sa 
elibereze Cuvantul fara sa aibe nevoie de o pregatire de mai multe zile inainte. 
Omul lui Dumnezeu trebuie sa fie in mod constant in relatie cu Stapanul ce-l va 
face capabil sa predice si sa elibereze in numele lui Iesua pe toti prizonierii din 
toate circumstantele/pacatele. E adevarat ca predica poate provoca entuziasm 
sau emotie, dar e incapabila sa-I aduca pe auditori la o adevarata pocainta. 
  Predica nu e fara consecinte asupra crestinilor: 

- Dependenta crestinului vis-à-vis de pastor: 
Crestinii raman bebelusi spirituali, incapabili sa se ocupe ei insisi de ei, cerand 
mereu asistenta si sfaturi preotilor/pastorilor chiar si pentru nimicuri, problem 
fara gravitate.( Evrei 5) 

- Sufocarea darurilor si a slujbelor membrilor bisericii 
Crestinii nu au dreptul si timpul de-a impartasi adunarii iluminarile/descoperile 
primate de ei acasa in timpul meditarii Cuvantului lui Dumnezeu. Totusi, unul 
din scopurile reuniunilor bisericii e insusi exercitiul darurilor si slujbelor 
sfintilor pentru edificarea comuna.( 1 Corinteni 12) 

- Separarea crestinilor de pastor 
- O comedie, adica preotul/pastoral cu scop unic: satisfacerea  

publicului.   Pastorul trebuie sa fie mereu surazator in fata pupitrului si sa nu-si 
arate niciodata mahnirea sau oboseala. El joaca mai multe roluri, acasa poate fi 
odios cu sotia si copiii lui, dar in fata credinciosilor afiseaza o purtare 
exemplara. 
        - Un auditoriu pasiv si idolatru: cum crestinii nu mediteaza Scriptura ca 
sa verifice ce zice pastoral/preotul, acesta din urma citeste Biblia in locul lor.  
Oricum, e platit pentru asta, nu? 
  Cum vreti deci ca noi crestinii sa atingem statura perfecta a lui Hristos in 
aceste conditii? Cum ar putea s-o facem daca nu suntem incurajati sa participam 
in afara reuniunilor? 
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   Pastorul modern a fost atat de mult formatat de traditiile oamenilor, incat ii 
este cu totul imposibil sa se separe de pupitrul sau.  
 

b) Pupitrul 
 

          Predica si pupitrul merg mana in mana, sunt inseparabile. Ultimul e un fel de 
tribuna ridicata si de obicei acoperita cu o tesatura numita si baldachin ce 
acoperea altarul la evrei sau tronul regilor unor popoare sau al imparatilor 
romani (origine paganizata). Pupitrul e locul in fata caruia se plaseaza in general 
pastorii sau preotii catolici, anglicani etc. ca sa predice sau ca sa le citeasca 
credinciosilor. 
     Pentru majoritatea pastorilor,el e atat de sacru incat nu vor sa-l imparta cu 
altii. Acestia cred ca aceasta bucata de: lemn, piatra sau sticla e tare sfanta si nu 
trebuie spurcata de profani. Unii merg pana acolo incat isi pun gorile de paza ca 
sa impiedice accesul la acest obiect ( de ex. in USA sau Australia). Totusi, 
invatatorii bisericii biblice nu erau indepartati si separati de frati si surori de un 
pupitru, ci lucrau printre ei si erau intotdeauna accesibili. 
 “ Matei 23:1-3 
 Farisienii foloseau pupitrul pentru a impune  poporului traditiile si preceptele 
lor( zeciuielile de ex.) pe care nu le respectau nici ei. La fel, azi, multi pastori 
folosesc pupitrul ca sa-si regleze conturile, sa-si impuna ideile si sa recruteze 
noi adepti. Pastorul modern, sef de SRL a fost format ca sa joace un rol, e tinut 
sa aibe o atitudine pioasa in fata pupitrului si o alta in afara. Chair cand e bolnav 
, el trebuie sa para bine dispus. Pupitrul l-a transformat pe pastor intr-un 
adevarat actor. 
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CAP.III FUNCTIA PASTORALA IN    
LUMINA  SCRIPTURILOR                             
 
    Pentru a intelege functia pastorala, trebuie sa-L studiem pe Pastorul pastorilor, 
adica pe Iisus Mesia (Iesua Imasia). Orice slujba pastorala trebuie sa reflecte slujba 
Domnului Iisus caci doar studiindu-l pe Hristos in misiunea Sa pastorala, vom fi in 
masura sa intelegem ce asteapta Acesta de la pastori si preoti, de la noi toti. 
 

1) FUNCTIA PASTORALA BIBLICA 
 

a) Iisus - Pastorul cel Bun 
 

  « Caci erati ca niste poi ratacite, dar acum v-ati intors la pastorul si Episcopul 
sufletelor voastre. »1 Petru 2 :25 
   In acest pasaj, Iisus Mesia e prezentat ca fiind Pastorul si Pazitorul prin excelenta 
al sufletelor noastre.(din grecescul’episcopos’=supraveghetor, evec) caci este 
Domnul care vegheaza asupra sufletelor noastre noaptea si ziua. Asadar, trebuie sa 
stam sub acoperamantul Lui duhovnicesc  si nu sub o coveltura duhovniceasca a 
vreunui om. 
 In cartea lui Ioan, Domnul Iisus definea Bunul Pastor ca  si-n psalmul 23 :   
 « ‘Adevarat, adevarat, va spun ca cine  nu intra pe usa in staulul oilor, ci sare pe 
alta parte, este un hot si un talhar. Dar cine intra pe usa, este pastorul oilor. 
Portarul ii deschide si oile aud glasul lui ; el isi cheama oile pe nume si le scoate 
afara din staul. Dupa ce si-a scos toate oile, merge inaintea lor ; si oile merg dupa 
el, pentru ca ii cunosc glasul. Nu merg deloc dupa un strain ; ci fug de el pentru ca 
nu cunosc glausl strainilor.’ Iisus le-a spus aceasta pilda, dar ei n-au inteles despre 
ce le vorbea. Iisus le-a mai zis :’Adevarat, adevarat, va spun ca Eu sunt usa oilor. 
Toti cei ce-au venit inainte de Mine sunt hoti si talhari ; dar oile n-au ascultat de 
ei. Eu sunt Usa. Dacaintra cineva prin Mine, va fi mantuit ; va intra si va iesi si va 
gasi pasune. Hotul nu vine decat sa fure, sa injunghie si sa prapadeasca. Eu am 
venit ca oile sa aiba viata si s-o aiba din belsug. Eu sutn Pastorul cel Bun. 
Pastorul cel Bun isi da viata pentru oi. Dar cel platit, care nu este pastor si ale 
carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasa oile si fuge ; si lupul le 
rapeste si le imprastie. Cel platit fuge pentru ca este paltit si nu-i pasa de oi. Eu 
sunt Pastorul cel Bun. Eu imi cunosc oile Mele si ele Ma cunosc pe Mine, asa cum 
Ma cunoaste pe Mine Tatal si cum Il cunosc Eu pe Tatal ; si Eu imi dau viata 
pentru oile Mele. Mai am si alte oi care nu sunt din staulul acsta ; si pe acelea 
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trebuie sa le aduc. Ele vor asculta de glasul meu si va fi o singura turma si un 
singur Pastor.’»Ioan 10 :1-16 
    In lumina acestui pasaj, putem defini functia pastorala in modul urmator : 
   -Pastorul isi da viata pentru altii : « Pentru ca Fiul omului n-a venit sa I se 
slujeasca, ci El sa slujeasca si sa-Si de aviata ca rascumparare pentru multi. » 
Matei 20 :28 
     Oare cati dintre pastorii din ziua de azi sunt capabili sa-si dea viata pentru fratii 
si surorile lor in credinta, mai ales ca acum unora le atat de greu sa-si imparta 
bunurile cu colaboratorii lor ? Adevarata functie pastorala consista in servirea 
fratilor si surorilor si nu invers. Un adevarat pastor ii serveste pe altii ; nu-i place sa 
fie servit ca un rege. Nu le zice altora sa-i dea lucruri sau sa-i faca servicii, ci el 
insusi le face si ceilalti il imita.  
     -Pastorul isi cunoaste oile : Ciobanul are o relatie personala cu fiecare oaie a 
sa. Aceasta relatie nu e profesionala, ci familiala si de prietenie. 
    -Pastorul isi hraneste oile : Domnul avea grija de fiecare oaie. El le hranea 
cand le era foame. Un bun cioban cauta inainte de toate o pasune pentru oile lui, 
contrar faptului vazut azi cand pastorii fac presiuni asupra credinciosilor  ca sa aibe 
ei ce manca.(Ioan 6) 
     -Pastorul isi apara oile de lupii raufacatori : Conform Ioan 18 :8-9, un bun 
pastor e mereu gata sa moara ca sa-si protejeze oile ce-s responsabilitatea lui. 
« Fiul omului, prorooceste impotria pastorilor sufletesti ai lui Israel ! Prorooceste 
si spune-le lor, pastorilor :’Asa vorbeste Domnul Dumnezeu :<Vai de pastorii lui 
Israel care se pasc pe ei insisi ! Nu trebuie pastorii sa pasca turma ? Voi mancati 
grasimea, va imbracati  cu lana, taiati ce e gras, dar nu pasteti oile. Nu intaratati 
pe cele slabe, nu vindecati pe cea bolnava, nu legati pe cea ranita; n-aduceti 
inapoi pe cea ratacita, nu cautati pe cea pierduta, ci le stapaniti cu asuprire si cu 
asprime! Astfel ele s-au risipit pentru ca n-aveau pastor; au ajuns prada tuturor 
fiarelor campului si s-au risipit. Turma Mea rataceste pe toti muntii si pe toate 
dealurile inalte; oile Mele sunt risipite pe toata fata tarii si nimeni nu ingrijeste de 
ele, nici nu le cauta > ! De aceea, pastorilor, ascultati Cuvantul Domnului ! < Pe 
viata Mea zice Domnul Dumnezeu, pentru ca oile Mele au ajuns de jaf si sunt 
prada tuturor fiarelor campului, din lipsa de pastor, pentru ca pastorii Mei n-au 
nici o grija de oile Mele, ci se pasteau numai pe ei insisi si nu pasteau oile Mele !> 
- de aceea pastorilor, ascultati Cuvantul Domnului ! Asa vorbeste Domnul 
Dumnezeu :< Iata, am un necaz pe pastori ! Imi voi lua inapoi oile din mana lor, 
nu-i voi mai lasa sa-Mi pasca oile, si nu se vor mai paste nici ei insisi ; caci Imi 
voi izbavi oile din gura lor si nu le vor mai sluji ca hrana !> » Ezechiel 34 :2-10 » 
    In acest pasaj unde Dumnezeu ii cearta atat de sever pe pastorii rai, se observa 
existenta a mai multor oi : cele bolnave, cele lovite, cele pierdute, cele slabe si cele 
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pierdute.(Ezechiel 34 :4) Pastorul - sef de SRL nu se preocupa de starea 
spirituala/duhovniceasca a oilor, desi acest lucru ar trebui sa fie ingrijorarea lui 
majora. E important de stiut ca sunt pastorii cei ce cauta pajisti pentru oi, adica le 
cauta mancare (Psalm 23). In schimb, astazi, exista pastorii ce cauta sa fie ei 
ingrasati de oi. Mai bine ar fi atenti la Ezechiel 34 ce denunta pastorul ce cere cu 
orice pret un salariu. 
 

b) Pastorul e una din slujba/misiunea mentionata de Efeseni cap.4 
 

   Noul Testament face mentiunea la 5 slujbe date de Dumnezeu pentru edificarea si 
echiparea corpului lui Hristos. Ei sunt stabiliti sa conduca poporul lui Dumnezeu si 
aceste repere se afla in Epistola dupa Efeseni. 
    In Efeseni 4 :11, putem descoperi 5 slujbe sau servicii stabilite de Hristos pentru 
ajutorarea noi nascutilor in El, pentru ca acestia sa poata indeplini un serviciu in 
biserica lor locala. Aceste slujbe trebuie exercitate in asa fel incat sa-i echipeze pe 
acesti nou-nascuti sfinti in vederea raspunderii, la randul lor, a chemarii primite de 
la Dumnezeu. Slujbele au ca scop : incurajarea in exercitiul darurilor duhovnicesti 
(Romani 1 :11 si 2 Tiomotei 1 :6), aducerea acestor perosane la o cunostinta biblica 
( Galateni 4 :19) si recunoasterea apelurilor lor specifice (Tit 1 :5). E de notat ca 
toti crestinii sunt chemati sa exerseze griji pastorale (1 Corinteni 12 :25). Deci, 
functia de pastor este printre altele o functie de echipare a sfintilor. Pastorul nu e 
un calificat  profesional, unul cu o diploma in teologie ce primeste un salariu 
fiecare luna si care sfarseste intr-o zi prin a se pensiona. Functia pastorala nu 
trebuie asimilata unei cariere profesionale caci e o chemare de la Dumnezeu.      
Totusi, asa se intampla in multe biserici sau adunari. Multi pastori ii impiedica pe 
crestini sa se dezvolte in chemarea lor din cauza fricii de concurenta sau a nelinistii 
pentru ziua de maine. 
   «  Cel ce S-a pogorat, este acelasi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile 
ca sa umple toate lucrurile. Si El a dat : pe unii apostoli ; pe altii prorooci ; pe 
altii evanghelisti ; pe altii pastori si invatatori pentru desavarsirea sfintilor, in 
vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.» Efeseni 4 :10-12 
    Cuvantul grecesc tradus’desavarsirea ‘ asa cum se gaseste mai sus este 
‘katartismos’ si inseamna ‘ a repara raul gasit in inimile noilor convertiti, ce e 
cauzat de pacat’, ‘a pregati si a echipa’ sau mai mult’adaus de mancare,echipare in 
cunostinta’. Din nefericire, functia pastorala asa cum ne e ea prezentata azi nu le 
permite crestinilor sa se perfectioneze, ci-i sufoca, inhibeaza, mentine in 
imaturitate si in dependenta cea mai totala de om. Aceasta functie e atat de 
deformata ca blocheaza evanghelizarea natiunilor pentru ca in sanul bisericilor 
exista lupte interne, fratricide si fuga dupa titluri. 
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   Verbul grecesc ‘ kartartizo’ in Efeseni 4 :12 deriva din radacina ‘aro’ = ‘a lega 
impreuna, a uni’. Adjectivul ‘ artios’ desemneaza ‘ceea ce e complet, unit, perfect’. 
Verbul ‘ katartizo’ e folosit in Noul Testament pentru ‘ a aranja’, ‘a pune in ordine, 
a face ceva complet sau perfect’.(Luca 6 :40 ; 2 Corinteni 13 :11), ‘ a pregati, a-l 
face gata pentru un serviciu’ (Evrei 13 :21) si el corespunde conceptiei noastre de-a 
pune la punct sau de-a regla o masina. 
 
   Hugede il compara cu munca delicata a unui specialist caruia ii este incredintata 
o masina montata, dar care nu este inca intr-o buna stare de functionare ; iar 
meseria lui e de-a o aduce la potentialul ei maxim, de-a-i incerca toate variantele 
posibile. Se vede aici verbul ‘a mesteri’ ce presupune notiunea de eficacitate. In 
lumea greaca profana acest cuvant era utilizat de doctori cand vorbeau de 
reducerea unei solutii sau de aparatul folosit in fracturi. Ideea e deci cea de-a aduce 
pe crestini intr-o stare de indeplinire a functiei lor in Corp, de-a-i face capabili sa-si 
foloseasca unul sau mai multe daruri spirituale primite de acestia in vederea 
actiunii lor (sau ‘eis ergon’= muncii) corespunzatoare slujbei lor(sau in greaca’ 
diakonias’). 
 
 «  De acolo a mers mai departe si a vazut pe alti doi frati : pe Iacov, fiul lui 
Zebedei si pe Ioan, fratele lui, care erau intr-o corabie cu tatal lor Zebedei si isi 
carpeau mrejele. El i-a chemat. »Matei 4 :21 
     In acest verset, verbul ‘a repara’ e deasemenea ‘ kartartizo’. Sa remarcam ca 
mrejele sau neturile de prins peste fusesera reparate ca sa fie refolosite si nu pentru 
a fi inchise sau aruncate in alta parte. S-a recurs iar la acest verb ca sa ni se 
mentioneze munca de perfectionare, de desavarsire a sfintilor cu ajutorul acestor 5 
slujbe mentionate in Efeseni 4. Asemeni acestor mrejuri reparate si refolosite, asa 
si crestinii trebuie reparati, vindecati, corectati, echipati pentru o folosire de 
Domnul prin Duhul Sfant. Asadar, nu exista nici o indoiela ca noi crestinii  nu 
trebuie sa ramanem inchisi intr-o cladire oarecare! 
 
    Cele 5 slujbe din Efeseni lucreaza ca mecanicii de masini stricate sau in pana, 
adica ne pregatesc pentru a fi iar functionali. Adevaratii apostoli, profeti, 
evanghelisti, invatatori si pastori nu pot sa se multumeasca vazand crestini 
nemiscati, asezati pe scaunele lor, fara ca acestia din urma sa-si cunoasca chemarea 
si respectiv slujbele lor. 
 
     Cele 5 servicii trebuie sa contribuie la edificarea Coruplui lui Hristos. «  A 
edifica’ vine din grecescul ‘oikodome’, adica actiunea aceluia ce incurajeaza 
cresterea in intelepciunea crestina, in pietate, sfintenie etc. (1 Petru 2 :4-6 ; Efeseni 
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2 :20-22). A edifica inseamna ‘a construi’. Din nefericire, in loc de-a construi, 
multi dirijanti de adunari cauzeaza diviziuni. Actionand ca si cum sangele lor unic 
s-a scurs pe cruce,ei distrug cu usurinta lucrarea pentru care Hristos si-a varsat 
pretiosul Lui sange. (Faptele Apos. 20 :28) Ei impart bisericile in scopul de-a creea 
altele. Pentru asta, vor da socoteala lui Dumnezeu. 
 
   Dumnezeu vrea ca crestinii sa ajunga la : 
 
-Unitatea de credinta.Credinta trebuie sa fie bazata doar pe persoana lui Iisus 
Hristos. Doar prin El singur putem noi accede la mantuire. (Romani 10 :9-10 ; 
Faptele Apos. 4 :12). 
-Cunostinta Fiului lui Dumnezeu prin intermediul Cuvantului Sau. 
Aceasta cunoastere trebuie sa fie dorinta oricarui copil al lui Dumenzeu. 
  Pavel ne zice in 2 Corinteni 4 :5 :’ « Caci noi nu ne propovaduim pe noi insine, ci 
pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii vostri, pentru Iisus. » 
«  Asa vorbeste Domnul :’ Inteleptul sa nu se laude cu intelepciunea lui. Cel tare 
sa nu se laude cu taria lui, bogatul sa nu se laude cu bogatia lui ; ci cel ce se lauda 
sa se laude ca are pricepere si ca Ma cunoaste, ca stie ca Eu sunt Domnul, care 
fac mila, judecata si dreptate pe pamant! Caci in acestea gasesc placere Eu’, zice 
Domnul. »Ieremia 9 :23-24 
«  Sa cunoastem sa cautam sa cunoastem pe Domnul ! Caci El se iveste ca zorile 
diminetii si va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primavara care uda 
pamantul ! »Osea 6 :3. 
  Astazi, unii servitori isi predica mai mult slujba decat pe Hristos. Fotografiile si 
numele lor figureaza la loc de cinste in cladirea adunarii,  pe afisuri publicitare, pe 
invitatii la seminarii si concerte, pe siturile de net ale organizatiilor lor, pe cartile 
lor de vizita etc. In schimb, Dumnezeu vrea ca noi sa-L cunaostem pe Fiul intr-un 
mod intim si personal si sa nu ne atasam decat de Iisus Hristos care-Si construieste 
singur Biserica si sa nu nefacem sclavi iar oamenilor. (Osea 4 :6 si 6 :3). 
-Starea omului facut si la masura conforma staturii lui Hristos 
    Acesta pozitie a omului duhovnicesc (1 Corinteni 2 :15) care ajunge sa discerna 
binele de rau; care are gandul lui Dumnezeu inseamna atingerea staturii perfecte a 
lui Hristos si asemanarea cu El. 
  
      Obiectivul e deci maturitatea duhovniceasca ; totusi numerosi crestini raman 
bebelusi dupa multi ani de la conversiune. Sa intelegem ca Hristos nu e un pedofil 
care o sa vina sa gaseasca o biserica imatura, fractionata intr-o plenitudine de 
denominari. 
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     Majoritatea adunarilor prezinta un dumnezeu catolic sau otodox sau baptist etc. 
si nu cunosc adevaratul lui nume desi scriu Iisus in toate limbile si-I striga numele 
in adunari. Mie mi s-a aratat Domnul Iisus si de-aia stiu. Diavolul zice Biblia nu-I 
stie numele, ca e mister ! Cautati ce inseamna Iesua in limba si alfabetul evreisti : 
YHWH sau Iaue la romani  I= mana/putere, H= a lauda tetragrama ce apare de 2 
ori ! si litera uav = cui  si apoi a-l lauda pe Hristos inseamna : ‘H 
YHSUA’=Salvare)…Y are il el litera yod=mana, apoi iad=germene/inviere,   
shin=ura uav=cui si ayin= sursa/apa vietii) Sunt ce sunt sau « aia ase aia » in idis 
are in nume ia, diminutivul de la Iaue (Cel Vesnic caci evreilor le era teama a 
pronunte numele lui Dumnezeu ; doar preotul suveran il rostea o data pe an de 
Yom Kippur.) Iisus insa rostea numele Tatalui: Ioan 3 :36 Aleluia ! Eliberarea vine 
doar prin cunoasterea si inchinarea in fata adevaratului Dumnezeu ! Aveti grija sa 
nu va predice nimeni o alta Evanghelie, cum zicea si apostolul Pavel, sa nu aveti 
alt pastor decat pe Domnul Iesua si straduiti-va sa apartineti acestei bisericii : Noul 
Ierusalim, Mireasa Domnului ca vremurile sunt grele si e deja miezul noptii. 
 

2) FUNCTIA PASTORALA DEFORMATA 
 

    Cuvantul pastor vine din greaca :’poimen’ ce inseamna ‘cioban’. Pastorul e deci 
un cioban care are grija si hraneste turma incredintata lui. In mod ciudat, slujba cea 
mai cunoscuta in bisericile iesite din reforma e serviciul pastoral. In schimb, 
termenul ‘pastor’ nu apare decat o data in Noul Testament (Efeseni 4 :11) in timp 
ce slujba apostolica e citata de 24 d eori !!! In orice caz, exista o problema cu toate 
bisericile si adunarile astea ce functioneaza cu o viziune pastorala. Sa remarcam ca 
pe alocuri persoanele ce aspira la aceasta functie trec prin esaloanele urmatoare ca 
sa-si atinga scopul : diacru, batran, evanghelist si in final pastor. Ca si cand aceasta 
functie e sinonima cu renta sau avansarea ! 
 

a) Pastorul profesional 
       Avem dreptul de-a ne intreba cine are de fapt grija de oi in sanul bisericilor 
adormite ? De ce se zice ca noi crestinii suntem singura armata ce-si face caput 
ranitii ? 
      Slujba de pastor e in mod fundamental pentru o biserica influenta, caci el 
asigura o sanatate duhovniceasa sfintilor, un support real in greutatile cotidiene. 
      In Biblie, un pastor are misiunea estentiala de-a-i usura pe credinciosi, de-a-i 
‘ingriji’ in orice sens al cuvantului, dar sarcina asta nu e realizata fara ajutorul 
celorlate slujbe. De ce? Pur si simplu pentru ca e imposibil sa faca fata unei astfel 
de munci singur!  
     « Nu intaratati pe cele slabe, nu vindecati pe cea bolnava, nu legati pe cea 
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ranita, n-aduceti inapoi pe cea ratacita, nu cautati pe cea pierduta, ci le stapaniti 
cu asuprire si cu asprime. »  Ezechiel 34 :4 
     Conform acestui pasaj, exista mai multe feluri de oi : cele slabe, cele bolnave, 
cele ranite, cele ratacite si cele pierdute. 
   Slujba pastorala e una din cele 5 servicii citate de Efeseni 4 :11 si pe care 
Dumnezeu le-a dat Bisericii Sale. Pastorul trebuie sa ingrijeasca oile Domnului in 
profunzime, sa le asculte, sa le iubeasca, sa le   , sa le panseze, sa le fortifice, sa le 
aduca pe calea buna. El trebuie sa exerseze functia de batran in sanul bisericii. 
Fratii vostri pastorii, va ingrijesc ei sau va lasa prada  jefuirii (ca in Ezechiel 34)? 
Va rataciti voi din lipsa unui bun pastor, sunteti voi exploatati tot timpul ? Din 
nefericire, sunt multi aceia ce-si spun pastori  dar care rad oile, le jefuiesc, le 
ranesc si abuzeaza de ele.  
            
     Nu pot sa uit viziunea in care Dumnezeu mi-a zis ca multi dintre conducatori, 
dupa ce-au castigat sufletele, le aduc in fata tronului Lui ca sa I le prezinte. Dar in 
loc de-a I le oferi intr-un mod veritabil, ei le considera ca pe propria lor victorie 
personala. E ca si cum aceste suflete le apartin, ca si cum ei au murit pe cruce 
pentru ele ! 
 
     Da, din interes personal, ei le tin prizoniere si in nestiinta. Ezechiel 34 e totusi 
atat de clar asupra sortii acestor pastori : « ‘ Pe viata mea, zice Domnul Dumnezeu, 
pentru ca oile Mele au ajuns de jaf si sunt prada tuturor fiarelor campului, din 
lipsa de pastor, pentru ca pastorii Mei n-au nici o grija de oile Mele, ci se pasteau 
numai ei insisi si nu pasteau oile Mele’, de aceea, pastorilor, ascultati Cuvantul 
Domnului ! Asa vorbeste Domnul Dumnezeu :’ Iata, am necaz pe pastori ! Imi voi 
lua inapoi oile din mainile lor, nu-i voi mai lasa sa-Mi pasca oile si nu se vor mai 
paste nici pe ei insisi, caci Imi voi izbavi oile din gura lor si nu le vor mai sluji ca 
hrana !’ »Ezechiel 34 :8-10. 
   Slujba pastorala trebuie pusa la locul ei in Biserica astfel incat sfintii sa 
beneficieze de grija care o sa-i ajute sa creasca, sa devina maturi si sa intre si ei in 
apelul Domnului, in chemarea rezervata in mod unic lor. Biblia ne prezinta cazul 
unui singur mediator dintre Dumnezeu si oameni : Iisus Hristos( 1 Timotei 2 :5).  
  Sa ne amintim ca in Biblie (Efeseni 4 :11), termenul ’pastor ‘ e folosit la plural. 
Aceasta inseamna ca pastorii biblici lucrau in echipa, erau adevarati « batrani » ce 
aveau grija de tinerii convertiti si ii ajutau la raspunda apelului lor. 
  In numeroase cazuri, nu numai ca pastorii refuza sa lucreze in echipa, dar am 
vazut ca ei prefera sa-si ‘consacre ‘ sotiile ca si pastori pentru a avea un control 
total asupra bisericii. 
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  Totusi, parcurgand Scripturile, ne dam seama ca la nasterea unei biserici, aceasta 
trebuie condusa de Duhul Sfant ce foloseste  El Insusi diverse persoane, fara ca 
acestea sa poarte in mod necesar un titlu oarecare. Acesti sfinti nu au decat sa se 
incurajeze reciproc si sa persevereze in invatatrea apostolilor. (Faptele Apos. 2 :40-
44) De indata ce adunarea creste duhovniceste, fratii si surorile vor vota oameni cu 
fructe recunoscute in vederea  preluarii sarcinei de batrani si de pastori. (Faptele 
Apos. 14 :23 ; Tit 1 :5). 
   Dumnezeu poate chema un cuplu intr-o slujba, cum a fost cazut Aquilei si 
Priscilei (Fapte Apos. 18 :24-28), dar directia unei adunari locale e rezervata 
batranilor sau unei echipe de slujitori ce lucra intr-o stransa colaborare cu 
adunarea. 
  Daca cineva e chemat sa implanteze o biserica, conform Bibliei, aceasta persoana 
trebuie sa fi exercitat o slujba apostolica completa inclusiv formarea succesorilor 
lui care-l vor inlocui. Daca aceasta capacitate ii lipseste, el sa caute sprijinul unor 
adevarate slujbe apostolice cum a facut-o Filip (Faptele Apos. 8 :1-25). 
 
   Confuzia actuala din sanul Bisericii e dramatica. Prin orbire si incapatanare, unii 
servitori nu ocupa locurile pe care Domnul li le-a pregatit. Ei se agata de posturile 
lor si refuza sa-i las epe crestini sa aleaga un colegiu de batrani ca sa preia viziunea 
si directia a ceea ce ei numesc adunarea « lor ». Imparatind ca niste regi, ei 
acapareaza bisericile pe care le-au plantat fara a paste oile intr-un mod real. Din 
cauza acestei confuzii, multi prea multi crestini raman ‘bebelusi spirituali’ toata 
viata lor si apoi, vai, moartea spirituala se instaleaza. 
 
    Intr-adevar, in opinia curenta, pastorul e o profesie, cea a religiei caci el dupa ce 
si-a incheiat studiile teologice, e consacrat  in ‘sfanta slujba’. De aceea, in general, 
el se crede singurul in control asupra turmii ’ sale’ si joaca  rolul de preot, de ‘pater 
familias’ si de sef de intreprindere. Nu aveti decat sa faceti urmatoarea experienta : 
inlaturati pastorul local pentru cateva zile si veti vedea ca multi crestini, chiar dupa 
ani multi de la conversiune, vor fi dezorientati caci sunt in totalitate dependenti de 
acesta. Aceasta deviatie a fost posibila datorita separarii dintre cler si laici, 
instaurata de catolicismul roman si copiata de adunarile evanghelice. Aceasta 
religie apostata(catolicismul) a introdus deasemenea functionarea monarhica 
episcopala pe care, din nefericire, bisericile iesite din reforma protestanta au 
adoptat-o in loc de-a o suprima. Dar, venirea lui Iisus Hristos a pus sfarsit 
distinctiei dintre preoti si laici- despartire ce isi avea desigur locul in vechiul 
legamant, dar care nu mai e de nici o actualitate acum, la primirea harului. Nici un 
pasaj din Bilie nu ne permite sa zicem ca directia unei adunari trebuie asumata   
de-o singura persoana - oricare titlu/functie si-ar asuma ea. 
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  Bisericile apostolice si primitive erau dirijate de echipe de slujitori ce lucrau in 
mijlocul poporului si cu poporul. De altfel Biblia mentioneaza unele adunari ce    
n-aveau nici un conducator fizic. (Faptele Apos. 14) 
 
  Pastorul a devenit azi ‘baza sau fundamentul’ multor biserici. Adesea, pastorul 
protestant sau evanghelic nu e altul decat  preotul catolic « reparat » in mod gresit. 
Intr-adevar, el indeplineste practic rolul acestuia din urma, cumuland in ziua lui de 
predicare : sprijinul moral al famililor din adunare, distributia sfintei cine, 
botezurile, vizitele la  bolnavi, la vadude si la orfani, vindecarea de suflete si 
urmarirea progresului lor, celebrarea casatoriilor, administrarea bisericii si 
gestiunea fondurilor. 
    
   Devenind capul si soclul bisericii, functia de pastor a fost astfel denaturata. Nu e 
deci de mirare ca el esueaza in misiunea de ingrijitor. Mai intai, deoarece prin 
traditie, el e omniprezent si exercita o putere atat de strivitoare incat sufoca preotia 
credinciosilor ; iar apoi un alt motiv e acela ca el are toate sansele sa cada prada 
stresului si depresiei nervoase. 
 
      Astfel, fratele Frank  A. Viola a facut un studiu avansat asupra acestei probleme 
in lucrarea intitulata ‘ Crestinismul paganizat’, in care expune statisticile realizate 
in U.S.A. privind pastorii. 
     Extrasele urmatoare dezvaluie problemele pastorilor super-activi : 
 « Pastorul modern nu numai ca faec rau oamenilor lui Dumnezeu, ci isi face rau 
si lui insusi. Oficiul pastoral are obiceiul sa risipeasca tot ce-i cade in mana ; iar 
depresia, epuizarea, stresul si depresiunea emotiva sunt teribil de dese printre 
pastori. La ora actuala, exista mai mult de 500 000 de pastori servind in adunarile 
americane. Din acest numar, priviti statisticile de mai jos ; se vede pericolul 
mortal in care se afla cei ce exercita oficiul pastoral :94% din ei, simt presiunea 
de-a avea o familie ideala ;90% lucreaza mai mult de 46 ore pe sapt. ; 81% n-au 
timp suficient pentru sotiile lor ; 80% cred ca slujba pastorala le afecteaza familia 
in mod negativ ; 70% n-au pe nimeni ca  prieten intim ; 70%  se estimeaza 
inferiori  starii duhovnicesti avute la inceputul slujbei ; 50% se simt incapabili sa 
satisfaca cerintele muncii lor ; 80%  sunt descurajati sau se trateaza de depresie ; 
40% sufera de epuizare din cauza ritmului programului lor si din cauza 
obiectivelor irealizabile ; 33% considera misiunea pastorala ca un risc grav 
pentru familia lor ; 33%  s-au gandit serios sa-si dea demisia in anul acesta si 
40% dintre demisiile pastorilor se datoreaza epuizarii. » 
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      Majoritatea pastorilor jongleza cu indeplinirea simultana  a 16 sarcini 
principale si majoritatea se sting sub aceasta presiune. Din acest motiv, 1 600 
slujbe pastorale din toate denominarile din U.S.A. sunt fortate sa demisioneze in 
fiecare luna. In ultimii 20 de ani rata unui pastorat e in medie diminuata de la 7 ani 
la doar 2 ani ! 
    Aceste cifre sunt de-ajuns pentru a demonstra ca pastorul/preotul nu trebuie sa 
fie personajul principal din viata credinciosilor ! Trebuie ca Biserica (Romana, cea 
ortodoxa sau evanghelica) s-o rupa cu traditiile si cu obiceiurile adunate de-a 
lungul timpului  pentru ca acestea din urma compromit invataturile lasate de 
Domnul si omoara sufletele oilor si ale pastorilor. 
 
     In ciuda acestor cifre ce subliniaza limitele, esecurile si slabiciunile pastorilor 
ce-s si ei doar fiinte umane, in plus unii pastori persista in dorinta lor de-a supune 
oile prin doctrina mincinoasa a acoperirii spirituale. 
 
    Cum unii pastori cred ca pot controla si monopoliza toate slujbele deodata, e 
absoluta nevoie de o reforma urgenta in exercitiul acestei functii. Biserica va fi 
astfel condusa de adevaratii pastori care vor ingrij in mod real oile, asa cum o cere 
Dumnezeu Tatal. 
 

b)  Un Pastor e el o autoritate si o coveltura duhovniceasca ? 
  Unii pastori nu duc lipsa de imaginatie si inventeaza diverse doctrine ca sa tina 
sub control poporul lui Dumnezeu. Una dintre doctrinele lor e aceea a acoperirii 
spirituale, conform careia fiecare crestin trebuie sa se roage sa aibe un pastor, un 
fel de ghid al carui rol e de-a-l sfatui, orienta si mai ales proteja de diavol. 
 «  Ascultati de mai marii vostri si fiti-le supusi, caci ei privegheaza asupra 
sufletelor voastre, ca unii care au sa dea socoteala de ele ; pentru ca sa poata face 
lucrul acesta cu bucurie, nu suspinand, cacai asa ceva nu v-ar fi de nici un 
folos. »Evrei 13 :17 
    Iata versetul atat de folosit de numerosi pastori ca infricoseze credinciosii si sa  
le impuna acestora invatatura pretinsei covelturi duhovnicesti(acoperiri spirituale). 
   Verbul ‘ a priveghea’ in acest verset este ‘ agrupneo’ in greaca, tradus ‘a fi atent’, 
‘a nu dormita’ ; e vorba aici de somnul duhovnicesc. Pastorii trebuie sa privegheze 
asupra fratilor si surorilor in timpul reuniunilor, adica ei trebuie sa aibe grija ca toti 
crestinii sa-si exerseze in mod liber darurile si slujbele si in sfarsit, sa respecte 
doctrina biblica. 
    Slujba pastorala isi indeplineste scopul in cursul reuniunilor bisericii si nu in 
afara lor caci intr-adevar, pastorii nu pot priveghea asupra crestinilor in afara 
adunarilor, pentru ca nu-s omniprezenti. Ei pot si trebuie cu siguranta sa se roage, 
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in casele lor, pentru oi/ frati si surori (Coloseni 4 :12), dar nu le pot proteja in afara 
reuniunilor de rugaciune. 
   
     Originea doctrinei nebiblice a acoperirii zisa ‘spirituala’ o datoram inca o data 
lui Ignatiu din Antioh  (35-107 d.H.) si lui Ciprian din Cartagina  (200-258 d.H.). 
    Ciprian invata ca episcopul n-are alt superior decat pe Dumnezeu si ca din 
aceasta cauza el nu trebuia sa dea socoteala decat Domnului Insusi. Conform lui 
Ciprian, oricine se separa de episcop se separa de Dumnezeu. El mai invata ca o 
parte din turma Domnului era afectata doar de un singur pastor (episcopul)- ce 
devenise astfel mediatorul dintre Dumnezeu si popor. 
  Doctrina acoperirii duhovnicesti vrea ca fiecare crestin sa aibe un tata 
duhovnicesc - un ghid insarcinat cu asigurarea protectiei. Acest pastor era in 
acelasi timp si tata, si sfatuitor, si conducator. El era o autoritate careia oricare 
crestin trebuia sa i se supuna in toate circumstantele. Neascultarea de un 
pastor/preot, care era dupa Ignatiu si Ciprian ‘o autoritate’, insemna nesupunerea 
fata de Dumnezeu Insusi.  
    Acest lucru e intarit de Ignatiu din Antioh (35-107 d.H.) intr-una dintre scrisorile 
lui catre locuitorii din Smirna : « Urmati-l pe episcop, asa cum Iisus Hristos il 
urmeaza pe Tatal, si pe presbiter ca pe Apostoli ; iar in ce-i priveste pe diacrii, 
respectati-i ca pe Legea lui Dumnezeu. Fie ca nici o persoana sa nu faca, fara voia 
episcopului, nimic in ce priveste Biserica. Fie ca doar aceasta eucaristie sa fie 
privita ca legitima, cea  facuta sub controlul episcopului sau a aceluia insarcinat 
de acesta. Acolo unde apare episcopul, acolo sa fie comuniunea ; la fel cum acolo 
unde este Iisus Hristos, acolo e Biserica catolica. Nu e permis nimanui in afara de 
episcop sa boteze si sa serveasca cina Domnulu ; tot ce e aprobat de el, e placut si 
lui Dumnezeu. Astfel, tot ceea ce acesta face, va fi corect si legitim. E deci 
rezonabil sa ne regasim buna simtire si sa ne pocaim cand mai e inca timp, ca sa 
ne intoarcem la Dumnezeu. E bine sa-i recunoastem pe Dumnezeu si pe episcop. 
Acela ce-l onoreaza pe episcop, il onoreaza pe Dumnezeu ; acela ce face ceva 
contrar episcopului, il serveste pe diavol. » 
 
  Cum vedem mai sus, doctrina acoperirii duhovnicesti era deja invatata de Ignatiu 
si de Cirpian (de parintii bisericii ortodoxe si catolice). 
 
  Mult mai tarziu, prin anii 70, in U.S.A., a luat amploare o miscare de pastor-
ucenic. Aceasta  punea la ordinea curenta invataturile lui Ignatiu si ale lui Ciprian. 
Promotorii acestei invataturi ziceau ca episcopul sau pastorul era ‘autoritatea 
divina delegata’ si ca parerea acestuia trebuia mereu urmata. Bazandu-se pe 
Romani 13 ; 1 Petru 2 :13-17 si Tit 3 :1, unde este vorba de supunerea crestinilor 
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autoritatilor stabilite, acesti predicatori afirmau ca pastorul era ‘ ambasadorul lui 
Dumnezeu’, insarcinat sa comunice ucenicilor mesajele lui Dumnezeu.Astfel, 
neascultarea de ‘mesagerul Domnului’ semnifica neascultarea fata de Dumnezeu. 
  Unul din versetele folosite de numerosi pastori de-a se face respectati de crestini 
si de-a impune ascultarea/supunerea e Romani 13 :1-7 : «     
   Cu siguranta, in cursul reuniunilor bisericilor, lupii pot sa vina si sa se infiltreze 
ca sa distruga lucrarea lui Dumnezeu si atunci trebuie ca pastorii sa vegheze. 
Pastorii care au indrazneala de-a cere crestinilor sa se puna sub acoperamantul 
duhovnicesc pentru a fi protejati ii iau astfel locul lui Iisus Hristos. Intr-adevar, 
doar Hristos singur vegheaza in permanenta asupra crestinilor cci acesta e 
adevaratul pastor si  supraveghetor. 
«   1 Petru 2 :25 
  Cuvantul ‘pastor’ in acest pasaj se zice’poimen’ ce da in romana’ciban sau 
pastor’. Cuvantul ‘gardian’ , grecescul ‘ epyscopos’, inseamna supraveghetor, 
episcop, pazitor. Petru, desi era stabilit sa pasca turma Domnului ( Ioan 21 :15-19), 
recunostea umil ca Iisus Hristo sera Pastorul prin excelenta. 
  Amintiti-va ca nici un crestin din Biserica primitiva nu numea vreun om 
‘pastor’pentru ca pastorul rpin excelenta era Domnul Iisus Hristos (Ioan 10 :11-
16). Sa remarcam ca si Filip, in Faptele Apos. Cap. 8, fu inaltat la Domnul dupa ce-
a anuntat Cuvntul eunucului egiptean. Ne putem intreba de ce Dumnezeu nu il 
lasase pe Filip sa-l invete bazele evangheliei pe acest om egiptean, ca sa-l faca 
matur. Raspunsul e simplu : Iisus e pastorul si pazitorul sufletelor. El stie mai bine 
decat orice cum sa-si aibe grija de oi. Nu e deci nevoie, cum se vede adesea in 
adunari, sa ne precipitam asupra noilor veniti ca sa le luam adresa etc… pentru a-i 
urmari in mersul lor crestin, caci Iisus Insusi are grija de poporul Sau ! Aleluia !  
       

c) Sensul biblic al cuvantului ‘coveltura’ 
  Exista in Biblie mai multe cuvinte ebraice ce vorbesc de acoperire divina dar noi 
citam doar 2. 
 
  Pe de-o parte, ’kacah’ in greaca semnifica a acoperi, a ascunde, a invalui, a 
reacoperi, a imbraca, a ierta, a invalui. «   Atunci norul a acoperit cortul intalnirii 
si slava Domnului a umplut cortul. » Exod 40 :34 - in acest verset, acest cuvant e 
folosit pentru a vorbi despre protectia si acoperirea cortului. Cortul, imaginea 
Bisericii era deci acoperit de norul Domnului si nu de un om. 
   Pe de alta parte, cuvantul ‘kafar’ inseamna : ispasire, expirare, acoperire cu 
sange, a calma/indulci, dar si : jertfa ispasitoare, rascumparare/recumparare, 
iertare, impunerea responsabilitatii cuiva. Asadar, verbul ‘a ispasi’ e tadus din 
verbul evreiesc ‘kafar’ ce inseamna a acoperi. 
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     Astfel, in Geneza 6 :14, verbul folosit privind construirea arcii e ‘kafar’ :           
«corabia..s-o tencuiesti(kafar) cu smoala »  Acest verb ia apoi sensul de : a 
acoperi, a ridica, a ispasi. Un pacat ispasit e un pacat sustras din ochii lui 
Dumnezeu, adica acoperit. « Ferice de cel cu faradelegea iertata ». Psalmul 32 :1 
     Acest verb avea deci o relatie cu ispasirea de pacate. Levetic cap. 16 ne invata 
ca in fiecare an, pacatele israelitilor erau acoperite in ziua Yom Kippur. Inca si 
atunci, era Domnul Cel care acoperea pacatul poporului prin sangele animalelor. 
     Sa intelegem deci ca atunci cand pastorii/preotii au curajul sa se prezinte ca 
niste covelturi duhovnicesti, ei folosesc verbul ‘kafar’ in mod gresit si se substituie 
lui Hristos, jertfa ispasitoare prin excelenta, al carui sange pur, fara pata/pacat ne-a 
ridicat toate pacatele noastre. Ce pretentie !!! 
  In schimb, ce ne zice Biblia ? « Dar El, fiindca ramane ‘in veac’, are o preotie 
care nu poate trece de la unii la altii. » Evrei 7 :24. 
     Nicaieri in Noul Testament nu e vorba de vreo coveltura spirituala a vreunui 
pastor. Primii crestini au inteles ca eru toti frati si surori si ca doar Domnul Iesua 
Imasia era capul lor (‘kefal’ in greaca inseamna ‘sef’). Chiar si apostolii erau 
simpli frati in slujba adunarilor. (Apocalipsa 1 :9) Ei nu aveau pretentia de-a fi sefi 
deasupra altor sfinti ; traiau intr-o reala comuniune si aceasta comuniune era 
orizontala, adica erau toti la acelasi nivel si verticala doar in relatia cu Hristos, 
adica avand ca varf piramidal al Bisericii pe Hristos. 
  «Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt partas cu voi in necaz, la Imparatie si la 
rabdarea in Iisus Hristos, ma aflam in ostrovul care secheama Patmos, din pricina 
Cuvantului lui Dumnezeu si din pricina marturiei lui Iisus Hristos. »Apocalipsa 
1 :9- sa remarcam ca aici, Ioan, mare apostol cum era, se prezinta ca un simplu 
frate. Ce exemplu de umilitate, fapt necunoscut si netrait de multi pastori 
contemporani. 
    Singura coveltura duhovniceasca avuta de primii credinciosi era Hristos 
Domnul. : «  El este Capul trupului, al Bisericii. El este inceputul, Cel dintai 
nascut dintre cei morti, pentru ca in toate lucrurile sa aiba intaietatea. »     
Coloseni 1 :18 
  E Iisus Insusi Capul Bisericii, care Ii este Corpul. Cuvantul ‘cap’ in acest pasaj, 
adica ‘kefal’ in greaca inseamna deasemenea sef. Acest termen e folosit si in 
1Corinteni 11 :3 : « Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat ; ca 
barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este capul lui Hristos. » Avem aici o 
singura ierarhie de care vorbeste Noul Testament. 
  In acest pasaj, omul e seful sotiei (coveltura daca vreti), Hristos e seful sau capul 
omului si Dumnezeu e seful sau capul lui Hristos. Daca vrem sa vorbim de 
acoperamantul duhovnicesc sa folosim mai degraba acest pasaj ce ne invata in mod 
clar ca omul e coveltura sotiei sale si ca Hristos e cea a omului. 



27 

 

 

     Coveltura duhovniceasca implica protectia permanenta a persoanei acoperite, 
ori doar Dumnzeu Insusi e capabil sa-si protejeze poporul in permanenta. 
«  Imi ridic ochii spre munti…De unde imi vine ajutorul ? Ajutorul imi vine de la 
Domnul, care a facut cerurile si pamantul. Da, El nu va ingadui sa ti se clatine 
piciorul ; Cel ce te pazeste, nu va dormita. Iata ca nu dormiteaza, nici nu doarme 
Cel ce pazeste pe Israel. Domnul este Pazitorul tau, Domnul este umbra ta pe 
mana ta cea dreapta. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. 
Domnul te va pazi de orice rau, iti va pazi sufletul. Domnul te va pazi la plecare si 
la venire, de acum si pana in veac. »Psalm 121 
 

d) Cele 3 nivele de autoritate divina si autoritatile sociale 
 Biblia ne vorbeste de 3 nivele de autoritate rezervate lui Dumnezeu : 
 
-autoritatea suverana, autoritatea lui Dumnezeu : autoritatea suverana e cea 
mai mare dintre toate puterile. Acest nivel de putere nu e niciodata pus in discutie 
caci e o autoritate absoluta si infailibila; ea ii apartine lui Dumnezeu. Totusi, papa 
de la Roma si mai multi dintre cei ce-si zic ‘guru’ isi atribuie aceasta prerogativa 
rezervata doar lui Dumnezeu. Sa ne amintim de Iisus ce e singurul sef al Bisericii 
,care nu apartine niciunui om. (Efeseni 1 :16-22). Iisus e singurul care detine 
autoritatea suverana asupra creatiei Sale. Aceia care exerseaza aceasta autoritate 
sau care o deleaga se gasesc direct in pozitia de anticrist. Cuvintele ‘antecrist’ sau 
‘anticrist’ nu inseamna doar ‘contra lui Hristos’, ci si : ‘cineva care se substituie lui 
Hristos’. De ex., teologia catolica declara ca papa este ’Vicarul lui Hristos pe 
pamant.’ Ori, ‘vicar’ vine din latinescul ‘vicarius’ =inlocuitor, substitut. 
Decalaratiile ‘ex cathedra’ ale papei sunt considerate infailibile de biserica catolica; 
opiniile lui vin deci sa inlocuiasca Cuvanutl lui Dumnnezeu. Pretinsul termen de 
‘sfantul tata’ uzurpeaza si el locul Domnului, pentru ca, desi e om, el apare ca 
Hristos insusi. La fel, numerosi conducatori iesiti din protestantism ocupa acest loc 
ce-I revine in mod unic lui Iisus Hristos. Acest lucru e foarte grav si contrar 
Cuvantului lui Dumnezeu. 
 
- autoritatea veridica, impusa de adevar : Cuvantul ‘veridic’ vrea sa insemne 
‘adevarat’. Dumnezeu (Tatal, Duhul Sfant si Fiul-fara o ordine impusa 1Tatal,2 
Fiul ,3 Duhul, conform ritului catolic sau ortodox) zice mereu adevarul. ( vezi 
Numeri 23 :19). Iisus e adevarul (Ioan 14 :6), Duhul Sfant e Spiritul Adevarului      
( Ioan 14 :17). Scriptura ne e data de Dumnezeu ca o expresie a Adevarului si ea 
devine din aceasta cauza autoritatea veridica. (Dar sa nu facem ca fariseii ce 
preferau Cuvantul scris in locul Cuvantului Incarnat : Iesua ; pentru ca desi acum 
unii citesc Biblia tot timpul de dimineata pana seara, ei nu inteleg nimic caci nu 
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traiesc Cuvantul). Biblia e o autoritate mai inalta decat orice pozitie din biserici. 
Noi trebuie asadar sa alungam practicile pe care Biblia nu le aproba. Ea detine 
autoritatea veridica nu doar pentru crestini, ci si pentru toata umanitatea, pentru ca 
a fost inspirata de Dumnezeu.(2 Timotei 3 :16 si 2 Petru 1 :21). Pentru ca ea e 
infailibila si demna de incredere, nu trebuie sa adaugam sau nici sa scoatem nimic 
din ea. 
 
-autoritatea constiintei :toti oamenii cunosc diferenta dintre bine si rau chiar daca 
n-au citit niciodata Biblia. Acesta e principiul pe care s-au stabilit cele 10 porunci 
date lui Moise. Ele nu erau rezervate doar israelitilor, ci destinate tuturor 
oamenilor ; de aceea paganii vor fi judecati in raport cu constiinta lor (Romani 
2 :12). Biblia numeste constiinta capacitatea de-a ne permite sa cunoastem ceea ce 
nu vrem sa ne faca aproapele noastra si ceea ce noi nu trebuie sa-i facem impotriva 
lui.(1 Corinteni 8 :12 ; Romani 14 :20-23). 
 
  Autoritatea suverana a lui Dumnezeu, cea veridica a Bibliei si autoritatea 
constiintei noastre sunt mai mari decat toti oamenii, oricare le-ar fi titlul sau 
pozitia. Constiinta noastra trebuie supusa Sfintelor Scripturi pe care Dumnezeu ni 
le-a dat ca sa ne instruiasca. 
 
-autoritatile sociale : regele, presedentia, magistratura, politia. Biblia ne invata 
ca in calitate de crestini, trebuie sa ne supunem diverselor autoritati instaurate in 
societate(mai ales in Romani 13, Tit 3 si 1 Petru 2 :13-15). Aceste pasaje n-au 
nimic de-a face cu autoritatea acaparata de pastori sau preoti, ci mai degraba cu 
aceea a autoritatilor judiciare (magistratii, judecatorii…), politice, legislative si 
executive (regi, ministri, politai). 
  Ce reise deci din acest verset :’ Aduceti-va aminte de mai marii vostri, care     
v-au vestit Cuvantul lui Dumnezeu ; uitati-va cu bagare de seama la sfarsitul 
felului lor de vietuire si urmati-le credinta ! »Evrei 13 :17 ? Acest pasaj biblic e 
adesea interpretat gresit. Cuvantul ‘sa va aduceti aminte sau sa ascultati’ vine din 
greaca :’peitho’ ce semnifica ‘ a se lasa convins prin cuvinte’.Acest verb vrea sa 
zica si’a oferi cu convingere cuiva pofta de-a face ceva prin asigurarea 
acestuia’. Conducatorii trebuie sa inteleaga ca supunerea si ascultarea crestinilor 
n-are nimic de-a face cu dictatura sau autoritarismul. Ei trebuie sa fie mai degraba 
asigurati si convinsi ca niste oi, caci orice nu este rezultatul convingerii e pacat ( 
Romani 14 :23). Ei nu trebuie cu siguranta sa-si tiranizeze fratii obligandu-i sa-i 
asculte. (1 Petru 5 :2-3). 
     De altfel, Iisus i-a atentionat pe apostoli in Matei 20 :25-26 impotriva spiritului 
de dominare. Cuvantul ‘a domina’ (‘katakurieuo’ in greaca) semnifica ‘ a tiraniza, a 
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aduce sub puterea sa, a puen jugul peste cineva’. Faptul ca trebuie sa vegheze nu 
inseamna insa ca pastorii trebuie sa domneasca ca niste dictatori. Din contra, ei 
trebuie sa-si conduca fratii ca niste pastori/ciobani. 
 
     Conform Scripturii, pastorul e acela care-si da viata pentru oi (Ioan 10 ;10), el 
nu domneste asupra turmei, ci are grija de aceasta, protejand-o de lupii raufacatori. 
Autoritatea astfel delegata nu trebuie deci sa depaseasca limitele fixate de 
Dumnezeu. Un conducator nu trebuie sa se amestece in treburile personale ale 
credinciosilor ca sa impuna de ex. o casatorie. Nu trebuie sa solicite, chiar pentru 
slujba regatului, ajutorul unei femei maritate fara sa aibe permisiunea sotului 
acesteia caci acesta din urma e seful ei(1 Corinteni 11 :3). 
 
  Supunerea, conform Bibliei, nu e unilaterala, ci reciproca « Supuneti-va unii 
altora in frica de Hristos. »  Efeseni 5 :21. 
  In plus, un conducator ce traieste in pacat nu mai trebuie sa continue conducerea 
poporului lui Dumnezeu. Nu trebuie sa va supuneti liderilor vostri decat in masura 
in care acestia insisi sunt supusi Cuvantului lui Dumnezeu si supusi unii altora. 
(Efeseni 5 :20-21). 
    Unii conducatori dau egala autoritate proiectelor si ambitiilor lor personale cu 
cea a Bibliei ! In schimb, Dumnezeu nu va da niciodata omului o autoritate, chiar 
spirituala, spuerioara autoritatii suverane a Domnului sau autoritatii veridice a 
Bibliei ! El nu va acorda unui om dreptul de-a asumbri constiinta altui om sau de-a 
cere o ascultare orbeasca. Orice autoritate trebuie sa fie examinata in lumina 
principiilor date de Dumnezeu in Cuvantul Sau. 
   Responsabilii adunarilor ce cauta sa-si impuna autoritatea sfarsesc prin a rani oile 
Domnului. Adevarata conducere a Bisericii e un sprijin, un support pe care crestinii 
se pot odihni. Amintiti-va ca Biserica are ca fundament unic pe Hristos.                  
(1 Corinteni 3 :11).  
        Liderii nu trebuie sa conduca din varf, reprezentati in mod material de un altar 
sau de-un pupitru sau orice alt semn distinct de separare, ci ei trebuie sa fie in 
legatura stransa cu poporul. Exercitiul biblic al autoritatii e mereu in serviciul 
crestinilor si nu invers. Cum am vazut deja, cei care abuzeaza de autoritatea lor 
sunt posedati de un spirit nicolait. « Nicolait » vine de la ‘acela ce domina 
poporul’. 
      Cuvantul lui Dumnezeu ii incita pe liderii crestini sa conduca oamenii spre 
Dumnezeu cu intelepciune si cu dragoste. Daca acestia se conformeaza Bibliei, nu 
vor putea niciodata sa manipuleze pe alta persoana, ci vor anunta mereu adevarul si 
ii vor incuraja pe fiecare sa caute voia Domnului. Oricare ar fi starea de slabiciune 
a oamenilor ce li se vor confesa, ei ii vor ajuta si ii vor sfatui. Acesta  motivul 
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pentru care singura ierarhie acceptabila in sanul Bisericii crestine veritabile e accea 
instaurata de  Dumnezeu, adica : Iisus Hristos ce e Singurul Cap si Unicul Sef. 
Efeseni 1 :22-23 
     Pastorii nu sunt deci autoritati absolute. Ca orice crestin, ei au primit autoritatea 
lui Hristos ca sa-si exerseze functia ce le-a fost incredintata si atata tot. (Luca 
10 :19 ; Marcu 16 :15-20 ; Fapte Apos. 1 :8). 
  Pastorii au primit autoritatea pastorala, altii pe cea profetica, altii pe aceeade-a 
face miracole. Sa notam in trecere ca toti copiii lui Dumnezeu au primit autoritatea 
lui Hristos asupra demonilor : «  Iata ca v-am dat putere sa calcati peste serpi si 
peste scorpii si peste toata puterea vrajmasului : si nimic nu va va poutea 
vatama. » Luca 10 :19.  Intr-adevar, cuvantul ‘ putere’ in acest pasaj, ‘exuzia’  in 
greaca se traduce prin ‘autoritate’. 
    Deasemenea, sa remercam ca apostolul Pavel insusi nu se considera ca un fel de 
autoritate, ci doar ca primind autoritatea lui Hristos, ca a construiasca si nu ca sa 
distruga pe frati. « Tocmai de aceea va scriu aceste lucruri, cand nu sunt de fata, 
pentru ca, atunci cand voi fi de fata sa nu ma port cu asprime, potrivit cu puterea 
pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru daramare. » 2 Corinteni 
13 :10. 
      Intelegem, deci, ca atunci cand un preot/pastor se prezinta ca fiind o autoritate, 
ei se pun deasupra altora ca sa devina capul bisericii locale. El se angajeaza astfel 
pec alea dictatorilor si se impune ca mediator intre Dumnezeu si oameni, pozitie 
ocupata doar de Iisus Iesua. 1 Timotei 2 :5 
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                          CAP.IV    MARTURII                              
 
    In concluzie,ca un fel de dovada si o ratificare a tot ceea ce am zis in capitolele 
anteriore, doresc sa va impartasesc cateva marturii de care am avut parte si care 
confirma , din nefericire, deviatiile inadmisibile din numeroasele noastre adunari. 
Persoanele care au relatat aceste fapte au facut-o in anonimat din cauza 
amenintarilor pe care le mai suporta unele dintre ele.  
 
 

1) EVANGHELIA PROSPERITATII, COMPROMISURI MONDENE SI 
RUGACIUNI MISTICE 

 
     De indata ce pasiti intr-o biserica (de ex.C) vi se cere sa completati un formular 
de bun venit, in care trebuie sa indicati datele dvs. complete, cum ar fi : varsta, 
starea civila, etc.  In ce priveste chemarea la mantuire, pastorul cere, de obicei dupa 
fiecare predica, oamenilor sa vina in fata, chair jos langa scena/cor daca aceasta 
exista… El se roaga pentru acele persoane punandu-si mainile pe ele, sufla peste 
ele si apoi le zice :’Primiti Duhul Sfant.’ Mai nou, ca sa nu le fie acestora jena, 
toata biserica repeta o rugaciune scurta standard de primire a Mantuitorului in 
inima. In continuare, noii convertiti sunt introdusi intr-o camera situata in general 
la subsol unde vor suferi ‘spalarea creierului’ timp de o jumatate de ora in general. 
Dupa aceasta, aceste persoane sunt orientate spre cursurile despre fundamentele 
biblice prealabile botezului. Intr-adevar, daca nu urmeaza cam  9 sesiuni de cursuri, 
nu pot fi botezati. O data terminate studiile astea, se poate in sfarsit primi botezul si 
certificatul de botez ce confirma angajarea lor pe drumul crestin. 
  Dar asta nu-i tot, dupa cursurile de baza urmeaza cursurile de membru. Si atunci 
exista un formular de completat in care se indica din nou datele personale, varsta, 
starea civila, numarul persoanelor din familia dvs., numele mentorului dvs… Tare 
ciudat e insa ca nu va intreaba daca sunteti sau nu crestin ! Apoi fotograful 
recunoscut al bisericii va face poza sau sunteti invitati sa furnizati una ndvs. insiva. 
  Aceste cursuri de membru sunt formate din 4 sesiuni in care vi se inoculeaza 
viziunea bisericii care e de altfel atasata in sanctuar. Ea se rezuma prin cuvantul 
DRAGOSTE sau Easter (varianta americana ce zice : « Easter is the reason for the 
season »tradus Pastele e motivul sarbatorilor sau vacantei). Varianta in tarile 
francophone e : 
Aduceti oameni la Hristos                            
Manifestati Duhul Sfant si puterea lui Dumnezeu 
Orientati-va spre oamenii bogati, spre triumf si succes 
Unirea unei noigeneratii cu viziunea adunarii 
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Rascumparati timpul prin trimiterea de misionari intre natiuni. 
 
  Dupa ce-ati urmat cursurile de membru, e obligatoriu sa cumparati o cutiuta cu 30 
euro ca sa puteti obtine faimoasa carte de membru. In plus, inainte de asta, trebuie 
neaparat sa aveti o intalnire cu unul dintre pastorii adunarii. 
  Exista deasemenea cursuri de ‘leadership’ ce-s repartizate tot in 9 sedinte ca sa va 
invete cum sa predati Evanghelia in case. Si pentru asta , viitorul leader plateste 60 
de euro in Franta. 
  Totul e ierarhizat in adunarile acestei pretinse slujbe divine. Chiar la baza 
piramidei se afla co-liderul (invatacelul) apoi seurca pe scara in sus pana la lider 
(invatatorul) , apoi liderul zonal (cel ce supravegheaza cele 2 grupuri familiale 
numite GF), liderul regional (preivegheaza asupra a 3-4 GF) , responsabilul de 
blog (gestionarul oraselor unde exista GF), responsabilul de sector (gestionantul 
insarcinat cu transmiterea  de cifre si statistici pastorului). 
  Celulele de acasa, numite si GF (grup familial) sau ‘homegroup’ in engleza sunt 
repartizate in 12 sectoarein Franta ce in responsabilitatealor 12 persoane, respectiv 
5-6 cupluri pentru vorbitorii englezi grupate in functie de suburbii si conform starii 
civile : tineri celibatari, cupluri  si pensionari la australieni.Reuniunile din sanul 
GF-urilor au loc de 2 sau 3 ori pe sapt (in general martea si mircurea) in Franta, dar 
numai o data pe sapt sau o data la 2 sapt in Australia. Fiecare membru al GF-ului 
are un caiet unde toate invataturile sunt prestabilite de pastor insusi si nu deDuhul 
Sfant direct , atunci cand se intalnesc, dupa nevoile lor curente. Bine inteles, 
liderul trebuie sa-si stie lectia pe derost. De altfel, el cumpara caietul cu 15 euro. E 
de amintit ca daca acesta e casatorit, trebuie sa ia 2 caiete caci copiile nu-s 
permise ; adica fiecare persoana cu caietul ei. 
  O data pe an (mid-septembrie/ inceputul oct. in Franta, duminica inainte de 
Craciun in Australia), biserica organizeaza o conventie a GF-urilor, un fe de 
sarbatoare ca sa-i onoreze. Fiecare responsabil de sector cere apoi liderilor sa-i 
cumpere o tinuta uniforma reprezenetand astfel sectorul sau in fata pastorului si in 
fata adunarii. Asadar, sarbatoarea ia modelul defilarilor de moda. 
 
 Exista si MD, adica ‘Miscarea ucenicilor’. In capul ei e pastorul ce reprezinta 
prima generatie. El e mentorul a 2o de persoane, dintre care 8 slujitori si 
responsabili iesiti din a-2-a generatie.  
  Cei 20 de ucenici ( a 2a gen.) ai pastorului au fiecare sub raspunderea lor un bloc 
de MD, adica privegheaza asupra celei de-a 3-a gen. ; a-3-a supravegheaza pe a-4-a 
si a-4-a pe a-5-a. Invataturile provin in exclusivitate de la pastor ce le transmite 
gen. a-2-a si asa mai departe. Aceste lectii privesc caracterul, conscientul, ego-ul, 
diamantul sau potentialul sinelui, etc. Dupa asta, se trece la colecta de ofrande. 
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Darurile astea depasesc 10 euro caci altfel liderul risca sa fie blamat de mentor. 
  Biserica are propria ei scoala biblica numita Scoala Puterii. Cursurile pe care ea le 
preda dureaza 2 ani si plata ei e de 1050 de euro pe luna. Acolo se invata primirea 
spiritului de omul lui Dumnezeu sau trairea in increderea divina. Se vorbeste 
adesea de mai multe tipuri de lauda, dintre care una e halal ! adica curata, la 
mussulmani. La fel exista, dupa acestia profesori, mai multe tipuri de credinta 
(umana, diabolica, divina). Oferirea de diplôme are loc la sfarsitul lunii mai si dupa 
model american : laureatii au ocazia de-a purta lungi robe rosii dupa primul an si 
albastre dupa al 2-lea. 
  Exista si mareata sarbatoare a MD-urilor, numita Adunarea Soimilor. Dupa model 
hollywood-ian se pun insigne cu vulturi celor mai buni MD. Se recompenseaza cu 
ocazia asta cel mai darnic donator din adunare, cel mai bun parinte, cel mai bun 
cuplu etc. In plus, fiecare rezervor de MD trebuie sa-si cumpere uniformele sale 
proprii si sa fie mai bun decat celelalte , cum s-ar zice ‘concurenta sfanta’. In 
timpul acestei sarbatori se deruleaza 3 culturi, MD-urile defiland inaintea 
pastorului ce-i imbracat in costum cu papion nou.  
 
  In timpul celor 3 culturi de duminca (la 9, 11 si 16.30 in Franta sau 8, 10.30 si 18 
in Australia) corala canta cantece mondene de R .Kely sau si mai si, uneori de 
Mariah Carey, in Australia chiar cu video-clipurile acestora. 
  Pastorul urca apoi pe scena si predica nesfarsit evanghelia prosperitatii ’Proclama 
ca esti bogat, ai viziunea casei tale, a sotului tau…’ El afirma ca recunoastem daca 
o persoana il are in e ape Dumnezeu dupa cat de prospera e ea, caci dupa parerea 
lui, Iisus era bogat si s-a facut sarac ca noi sa devenim bogati ! 
  In acest timp, exista cultul copiilor in ‘super biserica’. Se invata copiii de la 4 luni 
pana la 12 ani sa se roage in fata unei lumanari puse pe o stea in fiecare seara. 
Chair acesti mici copilasi isi obliga parintii sa le dea banuti caci si ei trebuie sa 
semene in ‘super biserica’. 
  Deasemenea exista si cultul de vinerea seara. Toate adunarile sunt oblifate sa se 
adune sa se roage in limbi ceresti timp d eo ora in intuneric ! Se asista adesea la 
ritualuri ce ne fac sa ne gandim la cele franco-masonice. Vedem oameni ce tin 
bastoane in forma de triunghiuri in timp ce rcedinciosii adunarii sunt invitati sa 
treaca prin ele si sa-si enumere dorintele intime ale inimii ; ca un fel de arca lui 
Solomon. 
  Intr-o zi, mi s-a spus ca au adus un vitel de aur in adunare si lumea trebuia sa-l 
atinga (Doamne iti multumesc ca n-am fost acolo !). O data, trebuia sa scriem pe o 
foaie ce dorim pentru anul urmator si apoi s-o punem intr-un cos de paie. 
  In acest an 2010, in timpul Pastelui, am benecifiat de intrarea triumfala a unui 
personaj ce-l impresiona pe Iisus pe muzica filmului Titanic, film a carui interpreta 
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e Celine Dion. Sarbatoarea de Craciun e si ea celebrata in fata unui faimos bra. 
Deasupra e corul ce canta cantece spre gloria Mariei si micutului Iisus ; se observa 
si steaua lui Bafomet. Destrabalarea domneste prin aceste cantece pentru ca 
responsabilul lor e un homosexual. Toata lumea stie ca se intalneste cu tineri 
afemeiati din grupul de lauda, ce au camasi si blugi mulati pe corp. 
  Dar inainte de asta, in noiembrie, se sarbatoreste aniversarea bisericii. Cu aceasta 
ocazie se aduce o prajitura gigantica si apoi s eintoneaza imnul adunarii. Da, ati 
citit bine : exista un imn al acestei biserici ! 
  Nu se vorbeste niciodata de deces in adunare, nici de cei bolnavi. Totusi, 
responsabilul cu ceremoniile mortuale s-a destainuit ca au 12 morti pe luna ! 
  Imi aduc aminte de intamplarea unui responsabil ce era tare bolnav si ce-a stat 
mult in spital. Pastorul nu s-a deplasat sa-l vada si-n plus le-a interzis celorlalti 
responsabili sa mearga sa-l vada. E trist ca omul asta a murit singur fara nici un 
sprijin. Din contra, evenimentele fericite precum casatoriile, nasterile, zilele de 
nastere si aniversarile sunt anuntate. 
 Timp de 8 ani  cat am stat in aceasta biserica, pastorul nu m-a vizitat niciodata 
pentru ca el nu-i vede decat pe cei ce vin cu plicuri groase. 
 

2) CONVOCAREA DE ‘SANHEDRIN-UL LOCAL’  pentru primirea  de 
amenintari si intimidari 

    In trecut, eram tare implicat intr-o mare biserica pe care am parasit-o cu multi 
ani in urma. De acum cativa ani, am inceput sa-mi pun o serie de intrebari cu 
privire la invataturile ce se dadeau acolo si asupra vorbitorilor ale caror predici n-
aveau nimic de-a face cu Biblia. Totul era centrat pe evanghelia prosperitatii : 
trebuia sa semanam si iar sa semanam, sa dam ca sa primim, sa lucram in casa 
Domnului ca sa fim binecuvantati si in general,sa ne satisfacem nevoile… In acest 
templu care sfarsise de mult timp in a fi locuinta Celui Vesnic, locul unde 
Dumnezeu ne intalneste, locul unde prezenta I se manifesta, invataturile nu erau 
deloc centrate pe Iisus, ci pe exacerbarea dorintelor noastre si pe  cautarea bogatiei. 
  Cel mai rau lucru pentru mine insa era ceea ce se cheama ‘rugaciunea 
pacatosului’, prin care se explica oamenilor cum sa-L invite pe Iisus in inima. Nu e 
decat o recitare, o repetare de cuvinte fara nici o convingere de pacat, fara vreo 
pocainta, ce n-are nimic de-a face cu Biblia. Ne faceau sa credem ca acestia erau 
salvati ; cand colo mergeau direct in iad.  
  Acesta era locul unde se desfasura cultul ‘omului lui Dumnezeu’, caci pastorul era 
mereu pazit de o echipa de securitate. Se sarbatoreau zilele de ‘mama’ si ‘tata’  si el 
apstorul si sotia erau serviti pe toate planurile in scopul de-a putea sa se concetreze 
asupra misiunii lor : predicarea. Totul era informatizat si organizat ca intr-o 
intreprindere. Fiecare enorias avea fisa lui descriptiva cu o poza pe cat posibil. 
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  Duminica era o asa-zisa zi de munca consacrata lui Dumnezeu si de-aia trebuia 
petrecuta toata ziua in « Casa Domnului ». In orice caz, benevolii aveau obligatia 
de-a fi prezenti la toate reuniunile. Singurele scuze acceptate erau :problema 
transportului sau copiii - mici sau bolnavi. Cuvantul pastorilor are lege absoluta si 
inlocuia Cuvantul Domnului nostru Iesua. Trebuia cu orice prêt sa ascultam de 
pastor caci el era pus ca coveltura noastra duhovniceasca pentru ca e el acela ce 
primeste viziunea de la Dumnezeu, altfel riscam sa fim in opozitie directa cu 
Dumnezeu. 
 Timpul a trecut si eram din ce in ce mai abatut cu toate cele petrecute in sanul 
bisericii  atat la nivel spiritula, cat si practic. Eram tare mirata ca invatatura asupra 
sfinteniei si a rapirii Miresei era atat de putin populara, acum cand practic traim 
timpuri cheie in Istoria umanitatii si cand pamantul se pregateste sa-si primeasca 
imparatul mondial ! 
  Ma credeam ca-s singura ce veghez ca vremea e tarzie, gandeam adesea ca-s 
nebuna. Din fericire, nu-s singura. Cativa frati si surori aveau aceeasi parere ca si 
mine. Anul trecut, am ajuns la punctul de-a lua decizia parasirii acestui loc ce duce 
oamenii in iad cu doctrinele lor demoniace desi nu stiam cand si cum. 
  Intr-o zi, am fost convocata de sinodul local ; ei(cuplul pastoral) n-au acuzat ca 
vreau sa le distrug biserica, ca-s spioana si mi-au zis ca-s posedata ( au citat cateva 
nume de pasari pe care nu le repet aici.) Pentru a rezuma gandirea lor, au zis ca fac 
parte din armata lui satan cu tot ce implica aceasta. Aceasta intalnire a decurs ca un 
interogatoriu de politie cu strigate si intimidari. 
  Motivul pentru tot acest lucru era ca-l stiam pe un frate ce se revoltase si el contra 
acestui sistem injust si se straduia sa previna unmaximum de credinciosi din 
biserica, pentru o concetrare asupra Bibliei si nu pe cuvantul unui om. Au strigat 
deci ca complotam proliferand acuzatii mincinoase. Am incercat sa-i fac sa 
inteleaga lucrurile in mod simplu, dar degeaba. Refuzau sa admita ca a fi in 
dezacord cu o persoana nu inseamna sa fi contra ei. Luau totul in mod personal. 
Mi-au reprosat ca am o mare libertate de gandire si un caracter puternic. 
  Pe scurt, cum oricum hotarasem sa plec, acesta era momentul sau niciodata. Mi-
am anuntat plecarea si ne-am zis adio im mod prietenos. 
  Desi ne-am separat in calm si pace, adevarata razbunare a fost declansata ca 
urmare. Apeluri de la pupitru sa ma loveasca Domnul, campania de calomnii 
impotriva mea, false acuzatii, intimidari, amenintari verbale de urmarire in justitie, 
manipulari de oameni…Orice persoana in legatura cu mine era combatuta, 
credinciosii erau incurajati sa nu-mi mai adreseze niic un cuvant. Era o nebunie   
de-a dreptul. Am aflat ca urmare ca multe persoane au fost atat de socate de aceasta 
atitudine de manie ce predica ura de la pupitru ca au parasit adunarea. 
  Oamenii folosesc metodele mafiei sau ale gestapolului ca sa-i ranesca pe cei ce nu 
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vor sa se alieze cerintelor lor. Vedeti voi,pentru ei, exista doar lumea gandirii unice. 
  Ca sa inchei, ii sfatuiesc doar pe crestinii ce-L iubeasc cu adevarat pe Domnul sa 
fuga din locurile unde exista asa practici, unde pastorul e centrul bisericii si al 
tuturora, sa verifice tot ce le este dat ca invatatura precum crestinii din Berea. Paul 
nu era neplacut pentru ca crestinii verificau ce-i invata. Daca pastorul dvs. se 
enerveaza de asta, e pentru ca nu-L urmeaza pe Hristos si atunci trebuie sa fugiti !!! 
Intr-adevar cine-L urmeaza pe Iisus, trebuie sa se bucure ca va vede observand ce 
zice Biblie. Precum Ioan Botezatorul, care trebuie ca s-a bucurat sa-si vada 
ucenicii alalturandu-se lui Hristos pentru ca recunostea cu umilinta ca ei/oile ii 
apartin acestuia si nu lui insusi. Asadar, sa avem ardoarea lui si cu nespusa bucurie 
sa-i conducem  pe oameni la Iisus. 
   

3)  MISCAREA NEW AGE SI MANIFESTARILE EI DEMONIACE 
 
 As vrea sa va vorbesc despre Varsta Noua sau Timpul Nou. Cum o stiti deja, 
miscarea asta s-a infiltrat tare mult in biserica, desi crestinii nu vad decat foc sau 
‘trezire’. De ex., unde eram eu, a inceput in 2009 prin organizarea de celule de 
acasa. Mai intai, asta n-a avut nimic rau in sine, dar cand ne uitam mai 
indeaproape, lucrurile practicate acolo vin de la New Age. 
  E evident ca satan e maimuta lui Dumnezeu. Cum e sfarsitul timpurilor si biserica 
adevarata se retrage ca sa-si organizeze celule de acasa, el copiaza. Asadar, ei 
organizeaza retrageri spirituale numite ‘ Intalnirea cu Dumnezeu’- perioada de 
liniste precedata de 3 reuniuni de o ora fiecare ce-si au rolul de-a ne pregati pentru 
wk-endul de intalnire cu Domnul. 
    Acestea sunt urmate apoi de 3 intalniri. Nu-mi tin bine prostiile pe care le ziceau 
cu privire la motivul acestora, pentru ca am uitat cu adevarat trecutul de cand m-
am decis sa intru curat intr-o relatie  cu Domnul Iisus.E in alte cuvinte ca o a-2-a 
nastere din nou. 
 
    Imi amintesc doar ca pe vremea aia ma decisem deci sa asist la o a-2-a intalnire 
ca sa vad ce se petrece si sa dezic toate acele practici ce erau ‘caldute’. Asta s-a 
petrecut in timpul unui wkend, de vinerea seara pana duminica dimineata, intr-o 
cabana. In timpul primei reuniuni ni s-a vorbit de intalnirea cu « Peniel » si nevoia 
de-a ne pocai(‘din nou !’) si sa ne plangem pacatele ca astea sa fie iertate. Nu-mi 
mai amintesc toata decurgerea organizata a acestui wkend, ci doar momentele zise 
de ‘rugaciune’ sau de ‘eliberare’ unde se punea o muzica pe un fundal sonor 
spaniol sau portughez(si nu francez !). 
  Iata mai jos partea de New Age : ne intrebau de mai multe orisa ne asezam pe 
covor si sa ne inchidem ochii ca sa ne concetram. Trebuia sa respiram ( ca in 
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sesiunile de yoga sau de hipnoza) si sa ne intoarcem in timp pana in ziua in care 
am fost conceputi in pantecele mamei. Ne invitau sa ne gandim la toate momentele 
vietii noastre plecand din scutece ; la toate clipele de durere, la tot ce nu mergea 
bine, la toate fostele suferinte etc. Asta tot avea ca scop eliberarea noastra de trecut. 
Participantii izbucneau atunci in hohote de plans, urlau si se rostogoleau pe jos. 
Dupa mine, totul a fost doar o manifestare demoniaca, ceea ce n-avea nici o baza 
biblica, ce provenea direct din iad. Va pot povesti pentru ca vazusem totul cu ochii 
clar deschisi. 
   Cum nu plangeam, sotiile pastori au venit si si-au pus mainile pe pantecul meu si 
sa incurajau sa las ’Duhul Sfant‘ sa actioneze, sa ma eliberez, sa plang, caci trebuia 
neaparat sa plangi.Cum nu puteam s-o fac, mi-au zis ca blocam actiunea Duhului. 
Pastorii prezenti si ajutoarele lor s-au apucat atunci sa faca turul salii ca sa se roage 
pentru participanti, sa-i sarute, sa-i tina de mana. Pe scurt, incercau sa-i sustina in 
acest proces ce parea ca «  aduce pacea. » Cand totul fu terminat, oamenii erau 
voiosi, se sarutau si multumeau Domnului caci se simteau usurati. 
 
    In mod straniu, se cerea participantilor sa nu povesteasca credinciosilor din 
biserica ce s-a petrecut caci era o surpriza. Singurul lucru ce erai autorizat sa zici 
era :’ a fost PUTERNIC !’ Nu doar ca n-am ascultat acest sfat, dar le-am cerut 
prietenilor mei sa nu participe vreodata la o asa ‘retragere’ caci nu e de la 
Dumnezeu. 
    La intoarcerea in adunare duminica, tot poporul astepta in euforie. Participantii 
intrau in sala cantand ‘puternic, puternic, puternic !’ sub aclamarile enoriasilor. 
Apoi, persoanele pline de zel si euforie erau chemate sus pe scena si-si depuneau 
marturia. In general, acestea erau cei care au avut cele mai mari manifestari fizice 
in timpul sesiunii de intoarcere in trecut. Ele povesteau asadar cum Dumnezeu le-a 
vizitat cu putere si cum au fost vindecate de trecut. Bine inteles, sala era entuziasta 
si multi doreau sa asiste la urmatoarea ‘intalnire cu Domnul’. 
 
  Oamenii par sa uite ca aceste metode-s folosite de psihiatrii si de New Age. E 
adevarat ca dupa acest tip de sesiune ei se simt mai bine intotdeauna si usurati, dar 
asta nu inseamna ca vine de la Dumnezeu ! Cum e Dumnezeu implicat in toate 
astea ? Pacientii de boli mintale si gurii din Noul Timp/New Age se simt si ei bine 
dupa practicile acestora din urma. 
 
Precizez in sfarsit ca dupa ce-am asistat la aceste intalniri de dupa, doar atunci mi 
s-a dat dreptul sa deschid o celula de acasa/grup de rugaciune si sa fiu lider. Cum 
puteti vedea e un proces bine rodat, bine pus la punct. 
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4) VICTIMA UNEI RAZBUNARI PUBLICE DIN CAUZA 
CERCETARII SCRIPTURII 
 

    Timp de mai mult de 10 ani, am servit intr-un  mod loial in sanul unei biserici 
din regiunea pariziana, zona unde am fost progresiv absorbit de implicarea in ce 
credeam din toata inima ca e in serviciul Domnului Iisus Hristos, Stapanul si 
Mantuitorul meu. 
 
  Cand , prin harul Domnului, Scriptura mi-a dezvaluit adevarul biblic asupra 
Bisericii, apostazia,dar si prin profetii privind sfarsitul timpului ce se implineste 
sub ochii nostri, mi-am dat seama in ce somnolenta ma gaseam. 
 
 Numerosi frati si surori au facut aceasta trista constatare. Toti credem ca-l servim 
pe Dumnezeu veritabil, cand de fapt suntem rataciti prin doctrine mincinoase : 
zeciuiala, prosperitatea, casa Domnului, cultul omului lui Dumnezeu, celulele 
piramidale, acoperirea duhovniceasca…ma opresc aici.. 
 Avand frica de Domnul, mi-a fost practic imposibil sa plec singur. Aveam datoria 
de-a-mi avertiza fratii. M-am decis sa vorbesc selectiv cu frati si surori si sa-i 
incurajez sa traiasca viu in lumina Scripturii invataturile si practicile slujbei 
divine ( cum o faceau crestinii din berea privind invataturile lui Pavel din Faptele 
Apos. 17 :11). M-am dus apoi si pe cat mi-a fost posibil am expus totul in lung 
pastorului acelei adunari. 
  In timpul intalnirii ce-a durat mai mult de 4 ore, nu mi-a dat nici un raspuns 
biblic. Mi-a opus mai degraba datoria absoluta de incredere si de supunere fata de 
omul lui Dumnezeu si de cuvantul lui (biblic sa nu, caci ‘totul nu a fost scris in 
Scriptura pentru ca cartile pamantului n-ar putea cuprinde toate lucrarile 
Domnului Iisus’). 
   Trebuia deci sa ma supun experientei slujbasilor eminenti, deveniti autoritati in 
fapt. Atasarea mea fata de bazele biblice si de cuvantul Domnului nostru mi-a adus 
calificative ca : fanatic, spirit religios…si chiar si batjocuri, rasete. Mi s-a spus  
intr-adevar ca era o utopie sa vreau sa sondez/verific Biblia sistematic ca sa-i 
gasesc fundamentele ; Biblia era prea vasta- era mai bine sa ma multumesc cu 
invataturile ce ni se dau daca vreau sa evitat  pierzarea ! Dupa ce mi-a destainuit ca 
nu avea pe loc referinte biblice, dar ca va studia in Biblie toate intrebarile mele si 
ca va predica asupra lor in adunare, pastorul m-a salutat cordial si am plecat 
amandoi cu asteptari-sperante ce s-au dovedit a fi false curand dupa. 
  Pana in ziua de azi, acelasi pastor s-a angajat intr-o razbunare lunga si populara, 
fara frane : minciuni, intimidari, rautate…, recurgerea la metode demne de mafie si 
de regimuri autocratice dintre cele mai autoritare, caci n-a dat inapoi de la nimic in 
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a traumatiza la maxim oile. Ne-a vrut pe toti paziti , intr-o letargie spirituala 
deplina. De atunci, interzicerea a fost pronuntata cu extindere asupra tuturor 
acelora ce ‘complotau’ de aproape sau de departe cu mine. Unii veneau si-mi 
ziceau : »haidem sa-l ucidem cu vorba si sa nu luam seama la toate vorbirile 
lui ! » Ieremia 18 :18. Dar Iisus a zis : « Nu va temeti de cei ce ucid trupul, dar 
care nu pot ucide sufletul ! ci temeti-va mai degraba de Cel ce poate sa piarda si 
sufletul si trupul in gheena. » Matei 10 :28. 
   Preaiubitilor, sa avem frica de Dumnezeu si nu de oameni ! 
 
   Constat deci ca biserica e victima unei uzurpari de autoritate pe toate planurile. 
Iisus e produsul (zice pastorul) printre multe altele. Slujba, o marca. Numarul e 
fructul prin excelenta. Obiectivele din fiecare luna (numarul de suflete de castigat 
sau a persoanelor invitate in grupul de rugaciune din case)sunt desemnate unor 
lideri alesi in acest scop, sub pretext ca se construieste regatul lui Dumnezeu. In 
schimb, Iisus a zis :’Eu imi voi construi biserica ‘. Pricipiile lumii (competitivitatea 
si productivitatea, marketingul de firma, fisierele nominative ale persoanelor, 
urmarirea PREZENTEI in adunare, rocul in biserica..) sunt larg folosite. De altfel, 
sotia pastorului (sau ‘mama pastor’) cum ii place sa i se zica… « caci nu atragem 
mustele cu otelut ». Activismul limiteaza (in numele lui Iisus de altfel) si cu grija 
sufoca orice discernamant. Duhul Sfant e astfel evacuat. 
 
 Omul lui Dumnezeu l-a inlocuit pe Dumnezeu si  cuvantul lui pe Cel al lui 
Dumnezeu. Sa confrunti invataturile lor cu Biblia si sa vorbesti fratilor si surorilor 
despre acestea, e manipulare si control (zice pastorul). Sa credem asadar ca 
Bereenii erau manipulatori si dominatori (Fapte Apos. 17 :11). 
  Aceasta slujba a devenit o intreprindere piramidala. Pastorul e el insusi un patron-
rege, oile Domnului sunt niste lucratori benevoli si mai ales supraveghetori 
financiari (zeciuielile si darurile diverse) sub jugul si controlul crescand al omului 
lui Dumnezeu. 
  Pacatul nu e denuntat, caci ar scadea numarul credinciosilor…Principiul e ’fiecare 
pentru prosperitatea si zeciuiala sa. ‘ Sfintenia e cantata, dar niciodata cautata nici 
practicta. Pseudo-slujbele sunt din abundenta : parcarea, protocolul, casatoria, 
funeraliile, purtatorul de Biblie a patorului, lucratorul de la casa pastorului, cel ce 
umple paharul pastorului, cel sau cea care i-l da in timpul predicii, cel ce curata 
pupitrul… Lucrarile astea-s cele ce-i prind pe oameni captivi in tot felul de ambitii 
si de talente ce sfarsesc prin a-i lega de un sistem religios –sistem ale carui talie si 
numar au valoare suprema.Sufletele pier inselate de conversiuni false fara cruce. 
Ecumenismul se instaleaza progresiv in timp ce federatia devine 
fortareata/aparatoare. 
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 Frati si surori, sa ne dam seama in ce timpuri traim. Iisus va reveni curand, rapirea 
e iminenta. Sa iesim imediat dina ceste slujbe ce-si zic crestine dar nu-s. Ele 
conduc drept in iad. 
  
        Sa ne pocaim, imparatia lui Dumnezeu e aproape. 
  
   «  Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere invatatura 
sanatoasa ; ci ii vor gadila urechile sa auda lucruri placute si isi vor da invatatori 
dupa poftele lor. Isi vor intoarce urechea de la adevar si se vor indrepta spre 
istorisiri inchipuite. » 2 Timotei 4 :3-4 
 
       Sa avem dragoste pentru Adevar si sa revenim la sfanta doctrina care singura 
poate conduce la Dumnezeul Sfant, Drept si Salvator. 
       Sa cautam sfintenia fara de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. 
  

                           CONCLUZIE  
 
Acela ce aspira sa formeze o biserica ca un SRL va observa urmatoarele 10 legi : 

1) O scoala teologica vei face ; 
2) Un mentor ca sa te ordoneze vei gasi ; 
3) O mare sala vei degusta ; 
4) Pacatul niciodata nu-l vei denunta (altfel clientii vor pleca) ; 
5) Evanghelia prosperitatii o vei predica; 
6) O autoritate absoluta tu vei fi ; 
7) Un salariu bun vei cere ; 
8) Prieteni bogati iti vei face si in slujbe ii vei ordona ; 
9) Cel ce va parasi SRL-ul tau, cu pieirea ii vei ameninta ; 
10) Din cultul personalitatii te vei hrani. 
 

    Cele 10 porunci pot fi mult si bine fundamentele bisericii din Laodicea pe care 
Domnul o certa atat de aspru. Ingerul bisericii, adica mesagerul sau pastorul a 
primit la inceput, ca baza, un appel autentic, dar l-a deturnat apoi de la Hristos 
Capul, ca sa-si creeze el SRL-ul lui. El s-a inbogatit pe spatele credinciosilor si isi 
zicea ca n-are nevoie de nimic. Aceasta biserica e efectiv bogata din punct de 
vedere financiar si material, e imaginea mega-bisericilor contemporane si a 
pastorilor imbracati in costume si cravate ce nu circula decat in masini frumoase. 
Saremarcati ca in ciuda bogatiei fizice a acestei biserici, Domnul o califica 
ca’saraca, oarba si goala.’ 
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  Intr-adevar, adevarata bogatie pentru Domnul nu e cea materiala, ci mai degraba 
duhovniceasca. 
«  Ingerul Bisericii din Laodicea scrie-i :’Iata ce zice Cel ce este Amin, Martorul 
credincios si adevarat, Inceputul  zidirii lui Dumnezeu : < Stiu faptele tale : ca nu 
esti nici rece, nici in clocot. O, daca ai fi rece sau in clocot ! Dar, fiindca esti 
caldicel, nici rece, nici in clocot, am sa te vars din gura Mea.> Pentru ca zici :’ 
Sunt bogat, m-am imbogatit si nu duc lipsa de nimic si nu stii ca esti ticalos, 
nenorocit sarac, orb si gol, te sfatuiesc sa cumperi de la Mine aur curatit prin foc 
ca sa te imbogatesti ; si haine albe ca sa te imbraci cu ele si sa nu ti se vada 
rusinea goliciunii tale ; si doftorie pentru ochi ca sa-ti ungi ochii si sa vezi. Eu 
mustru si pedepsesc pe toti aceia pe care-i iubesc. Fii plin de ravna dar si 
pocaieste-te !’ »Apocalipsa 3 :14-19 
«  Nu va strangeti comori pep amant unde le mananca moliile si rugina si unde le 
sapa si le fura hotii ; ci strangeti-va comori in cer, unde nu le mamanca moliile si 
rugina si unde hotii nu le sapa, niic nu le fura.Pentru ca unde este comoara 
voastra, acolo este si inima voastra. »Matei 6 :19-21 
 Mesagerul bisericii din Laodicea, la fel ca si numerosi pastori-sefi de intreprinderi 
azi au uitat aceste cuvinte frumoase de incurajare ale Stapanului : 
«  Daca avem, dar, cu ce sa ne hranim si cu ce sa se ne imbracam, ne va fi de 
ajuns. Cei ce vor sa se imbogateasca, dimpotriva, cad in ispita, in lat si in multe 
pofte nesabuite si vatamatoare care cufunda pe oameni in prapad si pierzare. Caci 
iubirea de bani este radacina tuturor relelor ; si unii care au umblat dupa ea, au 
ratacit de la credinta si s-au strapuns singuri cu o multime de chinuri. Iar tu, om al 
lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri si cauta : neprihanirea, evlavia, credinta, 
dragostea, rabdarea, blandetea. »1 Timotei 6 :8-11 
  Acest pasaj e tare bogat in invataturi. Orice persoana, care doreste sa-I serveasca 
veritabil Stapanului si sa primeasca cununa vietii, trebuie sa pastreze aceste sfaturi 
in inima sa intr-un mod cu totul pretios, ca pe o comoara. Mii de pastori, precum 
mesagerul bisericii din Laodicea refuza sa se mutumeasca cu mancarea si hainele 
pe care Dumenzeu li le dau zilnic si vor cu orice prêt sa se imbogateasca. Ei cad 
din nefericire in temptatia dusmanului si in piedicile ce-i indeparteaza total de 
Domnul. 
  Cativa pastori au ca viziune achizitia de avioane private si de vile, doresc sa 
construiasca Sali mari si aspira la notorietate/faima. Ca sa ajunga acolo, nu ezita 
chiar sa faca recurs la marketing, la manipulare si la pacate sexuale, ceea ce au ca 
rezultat multe suflete ranite. Trebuie sa constatam ca a disparut credinta, acea 
dependenta total ape care trebuie s-o avem fata de Mantuitor. 
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  Si totusi este scris : « Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu 
catre sfintii care sunt in Romania si tuturor credinciosilor in Hristos Iisus : Har si 
pace de la Dumnezeu, tatal nostru si de la Domnul Iisus Hristos. Bnecuvantat sa 
fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvantat cu tot 
felul de binecuvantari duhovnicesti, in locuirle ceresti, in Hristos. » Efeseni 1 :3. 
 
Sa meditati la asta.  
   
 
 
 
  
 


