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Dialog – Dănuț Jemna cu Dănuț Mănăstireanu 

Vă spunem bună seara celor care ați reușit să ajungeți în seara aceasta aici! La noi, anul bisericesc 
începe în septembrie și deci, seratele se reiau aici și sper să fie cel puțin o dată pe lună. Și dacă vă 
fixați în program ideea de a veni la câte-o serată aici, sper să reușim cu ritmul ăsta, cel puțin o dată pe 
lună, să facem câte-o serată. În seara aceasta, ne-am gândit să abordăm o chestiune care e pe tapet și 
în mass-media și care frământă întreaga lume de la oameni religioși la cei politici. Este vorba despre 
conflictul dintre Israel și palestinieni. Așa cum vom vedea, dar acest conflict este foarte vechi, încă de 
la nașterea poporului Israel și durează până în prezent. De ce ne-am oprit la această temă? Într-o 
formă sau alta, lumea este cu ochii pe Ierusalim, indiferent din ce punct de vedere, fie că sunt rațiuni 
politice, la mijloc, fie că sunt rațiuni economice sau religioase. Avem acum acces la tot soiul de 
informații de-acolo. Așa cum spuneam, într-o formă sau alta, toți oamenii sunt cu ochii îndreptați spre 
Ierusalim. Creștinii înșiși au foarte multe motive care îi fac să fie cu privirea îndreptată spre Ierusalim. 
Există creștini de diverse culori care plasează statul Israel în istoria mântuirii, a lucrării lui Dumnezeu, 
într-o formă sau alta. Cei mai habotnici, printre care se găsește și o parte însemnată a evanghelicilor, 
consideră că statul Israel va avea de jucat un rol major, spre finalul istoriei și ca atare, este întemeiat 
să ne uităm spre Ierusalim, pentru că de-acolo vor veni lucrurile cele mai însemnate pe care le-
așteaptă omenirea spre sfârșitul istoriei. Dar există și rațiuni politic. Acolo sunt interese enorme legate 
de zone de stabilitate, de pace cu fundamentalismul islamic, sunt interese economice cu petrolul 
ș.a.m.d. Le știți, pe acestea nu vreau să le comentez eu, doar am făcut deschiderea la acest subiect. În 
seara aceasta, domnul Dănuț Mănăstireanu ne va vorbi despre această poveste. Vom încerca să 
mergem puțin în istorie, să venim apoi, înspre prezent și să vedem dacă într-adevăr  poveste din 
Orientul Mijlociu merită atenția noastră și care-ar putea fi o perspectivă creștină asupra acestei 
chestiuni. Eu zic să facem obșteasca rugăciune „Tatăl nostru” și să avem întotdeauna în minte că orice 
lucru trebuie făcut cu Dumnezeu și în Numele lui Dumnezeu. După aceea, intrăm în temă, intrăm în 
prezentare. O să vedem cum facem. Probabil că vom începe cu prezentarea, și când vă vine o 
întrebare, când sau o idee, interveniți, opriți îne sau opriți-l pe Dănuț, că eu sper că o să vorbească el 
mai mult –el este mai bine pregătit la capitolul ăsta, vine de pe teren de-acolo. Cred că asta va fi 
metoda: să interveniți, oricând, și să spuneți ce-aveți de spus... Haideți să ne ridicăm să spunem „Tatăl 
nostru” și-apoi să intrăm în temă! 
„Tatăl nostru care ne ești în ceruri! Sfințească-se Numele tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum 
în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă îne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile 
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci 
a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” 
Să ne-așezăm! Ca să fie accesibil subiectul, domnul Dănuț ne-a pregătit o scurtă prezentare în 
PowerPoint, ca să avem niște elemente care să ne-ajute să pricepem contextul și partea istorică. După 
această prezentare, eu am să-l provoc să ne miște în discuție, în câteva direcții legate de-acest conflict 
din Orientul Mijlociu. Dar haideți să începem cu partea istorică și după aceea, odată ce ajungem în 
actualitate, să începem să facem comentarii din mai multe direcții. Pe mine m-ar interesa să vedem 
care-a fost influența creștină a acestei povești, dar și influența mass-mediei. După aceea, care sunt 
elementele actuale din zonă, sub aspect economic, social, umanitar, politic, religios și unde chestiunea 
acesta are influență asupra noastră. Și, spre finalul întâlnirii, sper să putem vedea și câteva chestiuni 
legate de viitor. Creștinii, mai ales evanghelicii, au obsesia viziunilor eshatologice, și aceste scenarii 
vizează oricum și au în prim-plan Ierusalimul și tot soiul de chestiuni colaterale acestuia. Poate 
atingem puțin povestea asta. Apoi, tot spre viitor, se fac scenarii politice, se preconizează tot soiul de 
intervenții ale forțelor internaționale și, nu în ultimul rând, care va fi impactul pe viitor al acestei 



dispute, al acestui conflict asupra lumii, asupra noastră. Sigur, noi suntem aici la suficientă distanță de 
acel loc, dar oricum, influențele sunt: ați simțit fiecare facturile care-au crescut când a început războiul 
din Irak, când a început războiul cu Libanul, la fel, au sărit în aer bursele, lumea a început iar să intre în 
mișcare, lucrurile se precipită ș.a.m.d. Bun! Cam asta ar fi... Te rog, Dănuț, hai să pornim!  
Aș vrea să începem cu un mic istoric al acestui conflict și în punctul ăsta, este important să spun că am fi 
dorit s-avem aici pe prietenul și colegul nostru Dorin Dobrincu. Din păcate, el slujește la-împărat, este în 
aparatul tehnic al Comisiei Tismăneanu, și își cheltuiește energia prin arhive, prin mucegaiuri și prin 
mizerii spirituale ale acestei țări. Sperăm că într-o zi să iasă la iveală rezultatul acestei munci. El îmi 
spunea că a reușit să adune lucruri foarte interesante legate de istoria evanghelicilor –el lucrează de-o 
vreme la așa ceva și această ocazie de-a intra în arhive, inclusiv ale Departamentului cultelor și în alte 
locuri mai puțin deschise până acum, i-au permis accesul la lucruri foarte interesante.  
Deci să începem cu această mică prezentare istorică. Este foarte schițată. Mi-am propus mai multe, dar 
timpul nu ne va permite, așa încât va trebui să mergem mai departe. Haideți să începem cu preistoria! Și 
trebuie să începem cu Avraam, care este părintele tuturor credincioșilor și părintele celor trei religii 
monoteiste: iudaismul, creștinismul și islamul. Toate trei îl recunosc pe Avraam drept părinte. Dacă vă 
amintiți istoria lui Avraam, vă amintiți că el a primit o promisiune de la Dumnezeu, atunci când L-a crezut 
pe Dumnezeu și a acceptat să plece din locul în care se născuse și în care a făcut avere, din Ur, în 
Caldeea, zona în care s-a născut prima dintre marile civilizații ale lumii, Sumerul. Deci, a părăsit o zonă 
de civilizație și a mers într-o țară pe care n-o cunoștea, dar despre care probabil știa că este o țară 
primitivă, Canaanul. Atunci când a primit promisiunea lui Dumnezeu, când a primit chemarea lui 
Dumnezeu, când a acceptat chemarea lui Dumnezeu, prin credință, Dumnezeu i-a dat o promisiune: 
această țară a Canaanului îi va fi dată lui și seminției lui, urmașilor lui. De asemenea, Dumnezeu i-a 
promis un urmaș, pentru că Avraam și soția lui nu aveau copii. Vremea a trecut și Avraam tot nu avea 
urmaș. Atunci soția lui, isteață, ca toți evreii, s-a gândit să găsească o soluție pentru a-l ajuta pe 
Dumnezeu și i-a spus lui Avraam: „Uite-te! Vezi? Promisiunea nu se împlinește! Poate că Dumnezeu vrea 
să împlinească promisiunea prin sclava mea.”.  
Probabil că lui Avraam nu i-a displăcut povestea asta. Mă-întreb cărui bărbat i-ar fi displăcut așa ceva. În 
sfârșit, în spațiul nostru nu se mai poate vorbi de asemenea... plăceri, dar asta era o poveste curentă în 
cultura aceea. Știți bine că părintele poporului evreu a avut 12 copii, din care s-au născut cele 12 triburi, 
iar aceștia sunt copii de la patru neveste, adică de la 2 neveste și de la 2 sclave-ale lor. Deci Sara îl 
sfătuiește pe Avraam; Avraam, ca să fie pace în familie, a cedat, a făcut un mic compromis, de dragul 
păcii și sigur că a primit răsplata acelui compromis și în plăceri pământești, dar, mai ales, în necazurile 
care-aveau să urmeze, peste secole. Astăzi, culegem roadele acelui mic compromis domestic. Atenție, 
bărbaților, la compromisurile pe care le facem!  
Avraam are doi fii; primul este născut în mod firesc, din sclava lui; numele lui este Ismael; mai apoi, 
primește și, prin soția lui, pe fiul făgăduinței, Isaac. Și dintru început, atât între mamele celor doi copii, 
cât și, implicit, între copii se naște un conflict; se naște un conflict care continuă și astăzi, după aproape 
40 de secole.  
În secolul al XIV-lea îC, după istorii complicate ale fiecăreia dintre aceste două ramuri ale copiilor lui 
Avraam, evreii, israeliții, care se formaseră ca popor în timpul robiei egiptene, ies din Egipt – este vorba 
de evenimentul exodului, plasat, cel mai probabil în secolul 14 îC, și, după rătăciri de 40 de ani în pustie, 
intră în Canaan, cuceresc mare parte a Canaanului. A propos, Canaanul nu era un teren virgin, așa cum 
Transilvania nu era teren virgin, când au venit ungurii aici. Evreii au primit porunca să nimicească 
triburile respective – justificarea era că răutatea acestora ajunsese la culme – și să se așeze acolo. Țara 
este împărțită între cele 12 triburi și astfel începe istoria evreilor în țara promisă. În jurul anului 1000 îC, 
se formează regatul lui Israel. Cei trei împărați sub care regatul lui Israel este unit sunt Saul, apoi David, 
sub care teritoriul a ajuns la maximă extensie. El este împăratul războinic, prin definiție, care îi lasă 
moștenire această împărăție extinsă lui Solomon, care prin înțelepciune, dibăcie, și geniu diplomatic, 



duce Israelul la cele mai înalte culmi de civilizație, pentru vremea aceea. Un regat mic, dar, zice-se, 
cunoscut în toată lumea prin bogăția lui și prin modul în care era administrat. 
Unde erau urmașii lui Ismael în vremea asta? Ce făceau? 
Urmașii lui Ismael au fost, ca și evreii, triburi rătăcitoare; erau așezați în principal în zona Arabiei și au 
migrat înspre răsărit și au ocupat sudul Peninsulei Arabice și zonele mai locuibile – știți foarte bine că 
Peninsula Arabică este în mare parte deșert – și cele două ramuri ale familiei lui Avraam nu s-au mai 
întâlnit imediat. Confruntările, în general, au fost între triburile canaanite, care nu erau semite, ci hamite 
– semiții, hamiții, și iafetiții sunt cele trei ramuri, cele trei tipuri de populație umană care s-au născut din 
copiii lui Noe. Apoi, istoria se precipită în 931. După moartea lui Solomon, regatul lui evreu se împarte în 
două. Două seminții formează un regat la sud, cu capitala la Ierusalim, numit Iuda, iar celelalte zece 
triburi formează regatul de nord, numit Israel, cu capitala la Samaria. Aici avem la dispoziție două hărți. 
Cam așa arăta Canaanul pe la 1200, în momentul în care triburile iudaice erau deja acolo și încercau să 
cucerească țara, în perioada judecătorilor. Și în cealaltă hartă, color, cam asta este extensia la care a 
ajuns regatul lui Israel în perioada lui David și Solomon, la maxima lui extensie. Ierusalimul a fost cucerit 
abia în anul 1000 și după cucerirea lui, începe perioada de înflorire a statului lui Israel. Continuăm, 
apropiindu îne de perioada noastră. După aproximativ 200 de ani, din pricina neascultării, Dumnezeu 
îngăduie ca regatul de nord, să intre sub robia Asiriei, imperiul care controla lumea în vremea aceea. Ce 
se întâmplă cu cele zece triburi care-au mers în robie este o taină a istoriei – nimeni nu știe ce s-a 
întâmplat de fapt cu ele. Au dispărut? S-au amestecat? Vor reapărea cândva în istorie? Nu știm. Există 
tot felul de teorii, tot felul de speculații, dar este-o taină, este un lucru straniu. Asiria cade însă, pe la 612 
sub stăpânirea regatului noului Babilon și Nabucodonosor cucerește regatul de sud al evreilor, Iuda, la 
586, distruge Ierusalimul, distruge Templul și îi ia pe evrei în robie. Avertizarea primită de evrei prin 
profeți era aceea a unei robii de șaptezeci de ani, ca pedeapsă pentru neascultare. În anul 539, Babilonul 
este cucerit de Regatul Medo-Persiei, condus de împăratul Cirus, care imediat după ce ajunge la putere, 
dă un decret de întoarcere din robie, de reașezare pe locurile lor inițiale, nu numai pentru iudei, ci 
pentru toate popoarele care fuseseră dispersate. Este interesant că atât asirienii, cât și babilonienii au 
folosit această politică a dispersării, ca un mod de a păstra pacea în imperiu.  
Această metodă avea să fie folosită, mai târziu de către Stalin, cu toate tragediile pe care povestea 
aceasta le-a adus în discuție. Știm, probabil, mai aproape de noi, faptul că Basarabia și o parte din 
Bucovina au fost furate de imperiul sovietic, sub Stalin. Stalin a făcut deplasări masive de populație. 
Există peste tot în Siberia sate românești. Astăzi, cam jumătate din teritoriul furat României nu mai face 
parte din Republica Moldova. O parte, în sud, ține acum de Ucraina, iar Bucovina de nord este, de 
asemenea, parte din Ucraina. Deci ceea ce se numește acum Republica Moldova este numai jumătate 
din ce a ocupat Stalin. Și dacă Republica Moldova s-ar uni cândva cu România, n-am recupera decât 
jumătate din teritoriu. Sigur, evident, împreună cu cadoul Armatei a 14-a. (Binecuvântată să-i fie 
amintirea! Vorba evreului din „Fiddler on the Roof”: „Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Armata a 14-a 
și s-o țină cât mai departe de noi!”. Probabil că aceasta este una dintre pricinile pentru care România n-a 
acceptat unirea cu Moldova, în perioada în care lucrul acesta se putea face, deși probabil că motivul 
principal este faptul că doi președinți comuniști, Iliescu și Snegur, nu se puteau împăca cu o asemenea 
schimbare, reversarea statu-quo-ului comunist.)  
Dar să revenim „la oile noastre”, vorba lupului. Avem de-a face deci cu o refacere, cu o reîntoarcere la 
Ierusalim a evreilor, a unei părți infime, de fapt, dintre evreii duși în robie. Cei mai mulți, ca să zic așa, au 
preferat să stea în „America” – era mai bine acolo, cu green card, aveau beneficii pe care într-o țară 
pustiită nu aveau cum să le găsească. Totuși, sub conducerea unor lideri precum Neemia, și Ezra, și mai 
târziu, Zorobabel, ei se apucă să reconstruiască zidurile, să reconstruiască Templul, care este ridicat din 
nou, în 519. Și desigur, evreii încearcă să-și redobândească parte din gloria pierdută, sub suzeranitate 
persană. Numai că stăpânitorii lumii iarăși se schimbă.  



În 331, Alexandru Macedon cucerește o mare parte a Orientului, inclusiv Persia, dar și Ierusalimul. El 
chiar face o oprire în Ierusalim, în drumul său spre Egipt și are surpriza să fie întâmpinat de marii preoți, 
care îi arată sulul cărții lui Daniel, în care este profeția despre venirea lui; Macedon este impresionat de 
lucrul acesta și din pricina aceasta evreii au avut, sub Alexandru Macedon, un statut privilegiat. Numai că 
povestea asta n-a durat. În anul 313 Macedon moare și regatul este împărțit între patru satrapi, foști 
generali ai lui, numiți tetrarhi (tetra=patru).  
Orientul este împărțit între doi dintre generali: nordul îi revine lui Seleucus, iar sudul, în mod special 
Egiptul, îi revine lui Ptolemeu. Între cei doi generali și între urmașii lor este o tensiune continuă și la 
mijloc, este Israelul, sau Palestina, cum este numită în această perioadă, care când este sub stăpânirea 
unora, când a celorlalți. Cele două imperii au politici religioase diferite: evreii sunt teribil de persecutați 
sub seleucizi și au o viață religioasă mult mai relaxată sub ptolemei. Culmea persecuției apare în 
perioada lui Antiohus Epiphane al IV-lea, în jurul anului 170 îC. în anul 168, Antiohus decide să interzică 
jertfa necurmată a evreilor. Mai mult decât atât, sacrifică un porc pe altarul lui Iahve, deci profanează 
Templul și foarte rapid, după aceea, rezultatul este o revoltă evreiască, condusă de Macabei, care obțin, 
destul de rapid independența statului iudeu.  
Independența n-avea însă să dureze, pentru că în anul 63, generalul roman Pompei, devenit mai apoi 
împărat, cucerește Ierusalimul și apoi, lasă acolo administratori romani peste acel teritoriu. Prin anul 40 
îC, Irod cel Mare ajunge să stăpânească Palestina și cumva, reface Templul – al doilea Templu era mult 
mai modest decât cel al lui Solomon – și, cumva, câștigă autoritate și prestigiu, chiar simpatie, deși era 
un tiran, un fel de Hitler și de Stalin, combinat. Romanii și evreii au avut permanent o relație 
contondentă: romanii erau stăpânitori care încercau să controleze totul. Evreii n-au suportat niciodată 
bine cu stăpânirile și au fost mereu problemă pentru romani, de-a lungul întregii istorii. Era precreștină 
se încheie oarecum cu nașterea lui Hristos, care s-a născut, în mod paradoxal, undeva prin anul 4, 5 îC.  
 
Iată cum arăta zona lui Iuda și-a lui Israel, atunci când cele două împărății, cele două regate, s-au 
împărțit. Observați că împrejurul Israelului există edomiți, amoniți, aramei, fenicieni, care erau canaaniți. 
Deci, zona este complicată; a fost întotdeauna complicată.  
 
Apoi, în vremea lui Isus, avem deja teritoriul împărțit în patru zone: Iuda și Galileea erau locuite, 
preponderent de evrei, Samaria era un teritoriu amestecat, locuit de un amestec de evrei și de populații 
diverse din fostul imperiu asirian, cu-o religie amestecată, iudaică și păgână, și apoi, împrejurul acestei 
zone, sunt zone cum este Pereea, la răsărit de Iordan, Decapoli, zona celor zece cetăți, și-apoi, la nord, 
Fenicia, Cesareea Filipi – sunt toponime cu care cred că sunteți obișnuiți din lectura evangheliilor, dacă 
vă mai aduceți aminte, de când le-ați citit ultima dată.  
Cristos este crucificat, aproximativ în jurul anului 30. Templul construit de Irod este apoi distrus în anul 
70 AD de generalul Titus, care avea să devină mai târziu împărat, și iudeii sunt împrăștiați în Imperiul 
Roman: este rezultatul unei serii de revolte ale evreilor împotriva romanilor. Ei sunt împrăștiați peste tot 
în Imperiul Roman și de aici diaspora evreiască, cea care continuă și astăzi. O mare parte a evreilor a 
rămas însă în zonele în care-au fost împrăștiați atunci, ei și urmașii lor.  
Sub împăratul Constantin, creștinismul este legalizat, în anul 313, prin edictul de la Milano, și în acest 
punct, începe o istorie foarte stranie, în relațiile dintre Biserică și evrei. Mai multe edicte, date în cadrul 
sinoadelor sau date de împărați, aduc situații foarte stranii. Vreau să menționez aici doar un edict al 
împăratului bizantin Iustinian cel Mare, care instituie principiul „servitus iudeorum” (al servituții 
evreilor), în urma căruia se instituiau următoarele: numai creștinii aveau dreptul de a fi cetățeni ai 
Imperiului; evreii nu puteau depune mărturie împotriva creștinilor, în tribunal; folosirea limbii ebraice în 
închinare, era interzisă. În mod special, acea afirmare-a credinței iudaice: „Sh’ma Ysrael!” (Ascultă, 
Israele: Domnul, Dumnezeul tău este unul!) este complet interzisă, pentru că este considerată un fel de 
manifest sau negare a Sfintei Treimi. O parte a comunității iudaice este convertită prin forță; o serie de 



sinagogi sunt transformate în biserici și este, de fapt, începutul unei relații foarte tensionate, de-a lungul 
istoriei, cu enorm de multe evenimente. Ne-ar lua o zi întreagă numai să le enumerăm foarte, foarte pe 
scurt. 
Anul 622 este considerat în mod tradițional drept începutului religiei islamice, anul în care se produce 
hadj, plecarea lui Muhammad la Medina, și crearea acolo a primului stat islamic. 
Pot să te întrerup puțin? 
Da. 
Acum, dăm de islam... 
Da. 
...dar până la islam, cam ce religii au avut urmașii lui Ismael, cam în ce ape s-au mișcat? 
OK. Este important să discutăm povestea asta. Atunci când Muhammad pretinde că a primit revelația de 
la arhanghelul Gabriel, situația religioasă în populația arabă – pentru că Muhammad este arab – era una 
foarte amestecată. Avem de-a face cu cel puțin trei categorii de orientări religioase. Mai întâi, avem de-a 
face cu creștini. Destui dintre arabii care trăiau în vremea lui Muhammad erau creștini. Avem de-a face 
însă cu un creștinism în decădere, cu un creștinism destul de-amestecat cu animism și cu tot felul de 
superstiții. În al doilea rând, avem de-a face cu păgânism, cu politeism, și împotriva acestuia, în primul 
rând, s-a ridicat Muhammad. Iar în al treilea rând, avem de-a face cu un soi de monoteism strict, 
influențat puternic de iudaism, orientare pe care, de fapt, a adoptat-o și apoi, a dezvoltat-o profetul. 
Este vorba, deci, cu un context religios amestecat, care l-a făcut pe profet să aibă atitudini interesante și-
ambigue, în același timp față de poporul Cărții, denumire generică prin care sunt identificați atât 
creștinii, cât și iudeii, care au primit de la profet un statut oarecum aparte față de celelalte populații – în 
orice caz, un statut superior și oarecum privilegiat față de politeiști, pentru care profetul n-a arătat 
niciun fel de milă. Era însă un statut obținut cu un preț: creștinii și iudeii erau oarecum cetățeni de 
rangul al doilea și trebuiau să plătească un anume tribut, pentru a se putea bucura de anumite privilegii. 
Sub acest statut, o parte importantă a populațiilor care fuseseră creștine, pentru-a obține beneficiile 
respective, au devenit musulmani și lucrul ăsta s-a întâmplat și în Europa. S-a întâmplat în Kosova, s-a 
întâmplat în Bosnia, în Albania, într-o parte-a Macedoniei, deci în zona balcanică, dar s-a întâmplat mai 
ales, în Orientul Apropiat, ca și în nordul Africii. 
Arabii musulmani cuceresc pentru prima oară Ierusalimul în anul 638, sub conducerea califului Umar ibn 
Al-Khattab. Umar înlătură interdicția ridicată de creștini, în perioada bizantină, si permit din nou accesul 
iudeilor în Ierusalim.  
Dacă știți puțină istorie a Bisericii, vă aduceți aminte că în perioada Bisericii Primare și imediat după 
aceea, s-au stabilit cinci patriarhate, care aveau autoritate asupra tuturor bisericilor. Sub raport 
cronologic primul patriarhat a fost cel de la Ierusalim. Apoi, a fost cel de Antiohia, cel de la Alexandria, 
cel de la Constantinopol și cel de la Roma. Între acestea cinci, Roma a avut întotdeauna o autoritate 
superioară, un primat de prestigiu, o cinste mai mare. Ierusalimul niciodată n-a jucat acest rol. Poate, 
din dorința de a se separa net de religia iudaică, creștinii nu i-au dat prea mult atenție. Dar deodată, în 
momentul în care Pământul Sfânt a fost cucerit de islam, creștinii au devenit tot mai preocupați de-
aceste locuri. Începând cu sfârșitul secolului al unsprezecelea (1095), se pornesc circa nouă cruciade, 
care-au încercat să recucerească pământurile sfinte. Cruciații recuceresc Ierusalimul în anul 1099. În anul 
1187, arabii, conduși de Saladin, recuceresc Ierusalimul de la cruciați. Nu este nimic surprinzător în asta: 
islamul este în mod explicit o religie militantă. Ca și creștinismul, de altfel, cel puțin în perioada antică și 
medievală. Creștinii nu s-au împăcat niciodată cu pierderea Ierusalimului, deși, cum spuneam, 
Ierusalimul n-a fost extrem de important, până la urmă în istoria creștină până prin secolul al 
unsprezecelea. 
Rațiunile sunt numai politice sau și religioase? Când începe creștinismul povestea asta cu a plasa, din 
nou Israelul, ca un pilon sau ca un actor important în desfășurarea sfârșitului istoriei? 



Povestea asta cu rolul Israelului începe numai în secolul al XIX-lea. Este-o poveste foarte, foarte târzie. 
Rațiunile pentru cruciade erau mai degrabă, știu eu, emoționale... În perioada aceea și după aceea, 
repet, până la mijlocul secolului al XIX-lea, când apare J.N. Darby, deși au existat mici interacțiuni cu 
iudaismul, mici încercări de reconciliere, dar ele au fost mereu marginale și nu au fost băgate în seamă 
de majoritatea bisericii. Cruciadele nu au avut nicicum rolul de a stabili un spațiu în care iudeii să se 
poată întoarce din pribegia lor. Dimpotrivă, atunci când creștinii, când cruciații au cucerit Ierusalimul, au 
trecut prin sabie pe cât mai mulți dintre iudeii și dintre islamicii pe care i-au găsit acolo, absolut fără 
milă. Deci cruciații nu vedeau niciun rol pentru Israel la sfârșitul istoriei, și nici mai târziu. 
Iertați-mă! Aceasta este versiunea simplificată. Vă rog să mă credeți! 
 
Cam așa arăta Palestina, sub diversele califate arabe și sub stăpânirea cruciaților, stăpânire care n-avea 
să dureze foarte mult. 
 
Ne-apropiem acum de prezent. Sigur că între anul în care a fost recucerit Ierusalimul de către musulmani 
și vremea noastră, s-au întâmplat o mulțime de lucruri. S-au întâmplat, între altele, multele persecuții 
ale evreilor de către creștini, în toată perioada medievală. Și-apoi, pogroamele de la începutul secolului 
al XX-lea, în Rusia și în Balcani, care au precedat, într-un fel holocaustul. Apoi, holocaustul însuși, când 6 
milioane de evrei (din cele circa nouă milioane care trăiau atunci în Europa) au murit. Asta în afară de 
țigani, de homosexuali, de iehoviști, de comuniști și de alte diverse minorități. 
 
Să mergem mai departe! Câte ceva despre situația actuală. Hărțile pe care le pun acum înaintea voastră 
sunt hărți stranii, pe care n-o să le găsiți nicăieri în presa noastră. Avem de-a face, mai întâi cu felul în 
care a fost stabilită harta Israelului, readus în granițele lui, în 1948, dar nu în momentul în care a fost 
înființat statul evreu, ci imediat după ce a avut loc războiul cu arabii, care s-au ridicat foarte rapid 
împotriva lor, ca stat nou înființat.  
 
În a doua hartă avem de-a face cu un alt fapt care este complet trecut cu vederea în discuțiile despre 
Israel. Este vorba despre depopularea spațiului care avea să revină Israelului. Toate acele puncte pe care 
le vedeți în această zonă care a revenit de drept statului evreu, sunt sate arabe, palestiniene, care în cea 
mai mare parte au fost rase de pe fața pământului. Locuitorii au fost scoși cu forța și alungați. Ei s-au 
împrăștiat în diversele țări dimprejur: în Liban – sudul Libanului este plin de tabere de palestinieni, așa 
cum este și împrejurul orașului Beirut; de-asemenea, în Iordania, în Siria, în Egipt și, desigur, împrăștiați 
în alte țări arabe și dincolo de spațiul arab, din Australia, până în Statele Unite, din America de Sud, până 
în Scandinavia. Șapte sute de mii de palestinieni au fost alungați de pe un teritoriu în care nu existau mai 
mul de două milioane și ceva de locuitori. O parte dintre palestinieni au rămas însă în Israel, și continuă 
să trăiască astăzi ca cetățeni israelieni. Zonele maro, aici este zona Gaza și asta este Cisiordania, sunt 
zone care, niciodată, n-au fost atribuite statului evreu, în toată discuția din secolul al XX-lea. Această 
zona ar fi trebuit să aparțină unui stat paralel, statului palestinian; desigur, cu tot felul de probleme 
complicate. Cum avea să comunice zona Gaza cu Cisiordania? Lucrurile sunt extrem de complicate acolo. 
 
Să mergem și mai departe! Și cred că asta este ultima sau penultima imagine. Ce avem aici, în stânga, cu 
diverse culori și cu nume marcate sunt coloniile evreiești din zona palestiniană. Ele sunt construite pe 
teritorii confiscate, furate, de pe care palestinienii au fost alungați într-un teritoriu care, niciodată, în 
istoria modernă, n-a fost atribuit Israelului. Coloniile respective se numesc „așezări ilegale”(illegal 
settlements). Numai că așezările acestea, așa-zis ilegale, finanțate adesea cu banii sioniștilor creștini 
americani, sunt așezări pe care statul Israel, le tolerează să prolifereze și le apără cu armata, atunci când 
nu le finanțează direct, prin operațiuni mai mult sau puțin oneroase. Unele dintre ele arată ca niște 
orașe occidentale: nu au zgârie nori, din pricina riscurilor de bombe și alte lucruri de genul acesta, dar 



standardele sunt absolut occidentale. O mare parte din aceste așezări nu sunt locuite în întregime. Deci 
se construiesc monstruozități de beton, îndeobște pe vârful dealurilor, care sunt complet defrișate, 
așezări cu, să zicem, 100.000 de locuitori în care nu locuiesc decât vreo 40-50 de mii de oameni; restul, 
sunt apartamente construite pentru când va fi nevoie de ele. Sunt manifestări ale dreptului reclamat de 
evrei asupra acelui întreg teritoriu. Cam așa arată în prezent teritoriul Cisiordaniei: este ca un șvaițer. 
Zonele maro, de-acolo, sunt zone ale palestinienilor. Sunt 3 categorii de zone: A – zone administrate 
exclusiv de palestinieni, în care civilii evrei nu am acces, dar în care armata israeliană (IDF) poate intra 
oricând dorește; B – zone administrate în comun, de evrei și palestinieni; C – administrate exclusiv de 
evrei, în care palestinienii nu au acces (așezări ale settler-ilor, drumuri de acces, zona de protecție a 
„zidului rușinii” etc). 
 
Uitați-vă cum arată acest teritoriu! Un palestinian care locuiește într-un sat, ca să ajungă pe terenul lui 
agricol aflat dincolo de o șosea cu acces exclusiv pentru evrei, trebuie să cheltuiască o săptămână sau 
două, ca să obțină un permis de trecere (dacă îl va primi, ceea ce nu este niciodată garantat). Este vorba 
de un act care nu este valabil mai mult de-o lună și care-i permite să meargă din satul lui, undeva, la un 
punct de trecere (numit check point), aflau uneori la zeci de kilometri, ca s-ajungă la ogorul lui, care este 
la... 200 de metri în linie dreaptă de casa lui, doar pentru că între ogorul lui și casa lui, trece o șosea, care 
unește două așezări evreiești, și în stânga și în dreapta acelei șosele, este-o zonă de câte 100 de metri de 
securitate, peste care nimeni nu poate trece, nici pasărea în zbor! Uitați! Nu știu dac-ați văzut vreodată 
în mass-media aceste imagini, dar asta este situația!  
 
Ne apropiem acum de grozăvia prezentului. Asta este situația prezentă și asta este ce se întâmplă în 
acest moment. Această linie roșie este zidul de securitate pe care Israelul îl ridică, pentru a se proteja de 
zona palestiniană. Sentimentul, când te-apropii de-acest zid, care în unele locuri are 10 și 12 metri 
înălțime, un zid de beton, înalt, cu miradoare din loc în loc, este că te afli la Auschwitz. Și sentimentul 
straniu pe care-l ai este că o populație care a fost victimizată, care-a fost ținta terorii, a unei 
monstruozități, nu a învățat nimic din istoria aceasta și tratează, cu aceeași cruzime o populație cu care 
se află în conflict.  
 
Am fost de 2 ori în Israel și vreau să vă mărturisesc: n-aș vrea să fiu palestinian, este-o soartă teribilă. La 
fiecare pas, ți se amintește faptul că nu ești dorit în spațiul acela și ești făcut să plătești un preț teribil 
pentru asta. Am să mă opresc aici cu prezentarea mea, pentru că sunt multe alte lucruri pe care ar trebui 
să le discutăm. Din păcate, timpul nostru nu ne permite... Aș fi putut să aduc multe fotografii, să vedeți 
cum arată monstruozitatea asta de zid, să vedeți cum arată așezările palestiniene, să vedeți sărăcia 
teribilă din Gaza, să vedeți un lucru pe care l-am văzut acum, în iunie, când am fost acolo. în Betleem, o 
casă a unei familii creștine, înconjurată complet de zid, sau aproape complet – între două porțiuni de zid 
este un spațiu, o fantă prin care poate trece mașina, la capătul unui culoar spre care vede foarte clar 
miradorul, din care se pot face poze sau din care se poate trage cu arma. Motivul înconjurării acestei 
case cu zid este că în dreapta ei se află mormântul Rahelei, un loc sfânt de pelerinaj al evreilor, în care 
nimeni altcineva nu mai are acces, nici creștini și cu atât mai puțin, arabi, musulmani ș.a.m.d. Și, sigur, 
acel loc trebuie păzit. Rezultatul este sacrificarea câtorva familii, ale căror copii întreabă în fiecare zi pe 
mamele lor: „Mamă, cu ce-am greșit, ca să trăim într-un mormânt? Oare noi vom mai trăi vreodată o 
viață normală?”. 
 
Acum închei, spunându-vă: încercați să povestiți teoria dispensaționalistă acestor creștini! Încercați să le 
spuneți că Israelul este moștenitorul promisiunilor lui Dumnezeu, că Israelul este poporul lui Dumnezeu 
și că noi nu putem îndrăzni nici măcar să criticăm acțiunile Israelului, pentru că el este poporul lui 
Dumnezeu! N-aș vrea să fiți în postura acelei familii, teribil de încercate sau să fiți în postura primarului 



adjunct din Betleem, pe care l-am întâlnit în ultima călătorie, căruia i-a murit fiica în brațe, străpunsă de 
20 de gloanțe ale forțelor de securitate, pentru că mașina lui a fost confundată cu mașina unor teroriști; 
el, soția lui și o altă fiică abia au supraviețuit. Și acest om, care este un creștin angajat, trăiește fără ură, 
fără mânie și dorință de răzbunare; se-adună, din când în când, împreună cu familii de evrei care și ei și-
au pierdut copiii în conflict, și, în disperare și probabil, fără speranță, fără un orizont precis, încearcă să 
facă ceva, pentru ca acest conflict stupid să înceteze. Mă opresc aici. 
Da, Dănuț are foarte multe date în spate, pe care noi nu le-avem, și poate, din prezentarea asta 
istorică, ar merita să mai spunem câteva lucruri... te rog pe tine să le spui! 
Da! Te rog să întrebi! 
Da! Te întreb: de exemplu, sigur, ai amintit de anul 1948, înființarea statului evreu, poate, ar merita să 
spunem cam cum s-a întâmplat chestia asta, pe scurt. 
Da, da! Să spunem ceva despre mișcarea sionistă, care a preexistat acestui eveniment. 
Da! Și ce s-a întâmplat, din punct de vedere politic, atunci? Cum a fost posibilă înființarea acestui stat 
care, în mod cert, a fost motorul acestui conflict care există actualmente și apoi, care sunt rațiunile din 
spatele tuturor acestor acțiuni evreiești, care își cere terenul înapoi? Bun! Noi, dac-ar fi să gândim 
după paradigma noastră strict creștină și numai după lectura Vechiului Testament, am zice: „Fraților, 
păi, ăla e terenul lor... 
Sigur că da! 
 ...și trebuie să și-l ia înapoi!” 
 Sigur! Cu orice preț!?! 
... și ca atare ... 
Să facă cum au făcut cu canaaniții: să-i nimicească pe orice cale; căci „scopul scuză mijloacele”. 
...musulmanii au venit acolo peste ei, le-au luat terenul și ei și-l iau înapoi. Asta ar fi rațiunea cea mai 
simplistă, banală, cu care se judecă și cu care de fapt, suntem formați, prin mass-media, îndeosebi. 
Deci haide să spunem ceva despre asta: cum a fost posibil să se înființeze statul evreu, când el nu 
exista, el dispăruse în anul 70AD și care sunt rațiunile din spatele acestei manevre politice care 
continuă și acum, cu tot ce spuneai despre epurarea musulmanilor și despre conflictele dintre statul 
evreu și statele musulmane dimprejur? 
Ei bine, în acest punct, ne-ar fi fost de foarte, foarte mare folos să-l avem aici pe Dorin Dobrincu, așa că 
eu o să încerc să fac o chestie absolut amatoristă și să vă spun câteva lucruri pe care le știu. În mod 
evident, acesta este un popor straniu, unic în istorie. Nu sunt multe popoare care-au suferit atât de 
multe vicisitudini și care-au continuat să existe, să-și păstreze identitatea în istorie, în ciuda tuturor 
acestor vicisitudini. Este un popor cu o capacitate de adaptare incredibilă! După aproape douăzeci de 
secole de împrăștiere, conștienta lor de popor și nostalgia întoarcerii în Țara Promisă nu i-a părăsit 
niciodată. Această nostalgie a căpătat diverse forme, unele dintre ele religioase, și aș vrea să menționez 
aici hasidismul, care s-a născut pe teritoriul nostru, undeva, în nordul Bucovinei – Martin Buber, o mare 
personalitate a mișcării hasidice își are rădăcinile spirituale pe-aici, pe undeva. Este o mișcare mistică, de 
reînnoire, un fel de Oastea Domnului a iudeilor, care a păstrat aceste nostalgii, dacă vreți, într-o formă 
religioasă strictă și spiritualizată. Dar au existat și forme foarte seculare și Mișcarea Sionistă, care s-a 
născut la sfârșitul secolului al XIX-lea și a ajuns la maximă activitate  în perioada care-a precedat Cel de 
Al Doilea Război Mondial și după aceea, a jucat rolul principal în înființarea statului evreu. Este, în esență 
și la rădăcinile ei, o mișcare strict seculară. Ea s-a folosit cu abilitate de argumentația de ordin religios, 
dar liderii ei n-au fost niciodată, și nu sunt nici astăzi  oameni religioși. Ei au dorit să construiască nu un 
stat religios, nu o teocrație acolo, ci un stat după principiile tradiției moderne, un stat în care acesta este 
desprins de instituțiile religioase. Ba chiar, la un moment dat, când începuseră discuțiile legate de un loc, 
de-o patrie, unii dintre liderii Mișcării Sioniste au fost gata să primească orice alt spațiu geografic. La un 
moment dat, s-a discutat despre Uganda, ca despre locul în care să se poată reînființa statul evreu și 
mulți dintre liderii Mișcării Sioniste au fost gata să accepte aceasta. Am putea spune că era un act de 



disperare. Eu i-aș spune, mai degrabă un act de indiferență, pentru că motivația lor nu era una 
religioasă, ci pur și simplu, una politic, naționalistă. Ei doreau, în mod legitim, să aibă un stat al lor, așa 
cum are aproape orice altă națiune. Așa cum kurzii își doresc un stat al lor, cum românii și-au dorit un 
stat al lor, la fel și evreii au dorit să aibă un stat al lor. Este o dorință absolut legitimă. Mișcarea Sionistă, 
care-a jucat rolul central în presiunile făcute asupra puterilor occidentale pentru înființarea unui stat 
evreu, a avut ca prim rezultat Declarația Balfour, dată, parcă, în 1917, de guvernul britanic. Aceasta 
afirma: „Guvernul Majestății Sale privește favorabil stabilirea în Palestina a unui Cămin național pentru 
poporul evreu și își va folosi bunele oficii pentru a facilita atingerea acestui obiectiv; este de înțeles că nu 
se va face nimic ce ar putea prejudicia drepturile civile și religioase ale comunităților neevreiești 
existente în Palestina, sau drepturile și statutul politic obținut de evrei în alte țări.” 
În acest document este menționat pentru prima dată dreptul evreilor la un stat național, pe teritoriul 
Palestinei. Construind pe acest prim câștig, lucrurile-au mers mai departe și-au fost încununate de 
succes după Al Doilea Război Mondial, prin eforturile depuse de Statelor Unite, și ca urmare a 
presiunilor făcute de puternicul lobby evreiesc din diverse țări occidentale, au dus. Acestea au dus, în 
cele din urmă, în anul 1948, la formarea statului Israel. O cauză principală, pentru care statele 
occidentale au susținut formarea atât de rapidă a statului Israel a fost, fără îndoială, vinovăția pentru 
faptul că au permis tragedia Holocaustului. Vinovăția nu este niciodată un bun sfetnic în acțiuni politice 
și dă naștere unor patologii teribile, și astăzi. 
În Iași, din 100.000 de locuitori, în anul ’30, la recensământ, 35%, 35.000 erau evrei. Deci probabil, și în 
alte zone ale țării, avem procente foarte ridicate de evrei. 
În Darabani, de unde vin Dorin Dobrincu, precum și soția mea, marea majoritate a populației erau evrei. 
Românii erau o minoritate. Dar nu numai atât. Aceștia aveau roluri puternice și în sistemul bancar și în 
domeniul comercial. Evreii au știut întotdeauna să facă bani și aceasta a atras întotdeauna invidie asupra 
lor. Dar au avut și un soi de flexibilitate ideologică, un soi de oportunism, au știut să se plaseze mereu pe 
valul istoriei. Cu comunismul au cam ratat-o, fie vorba între noi. E o poveste care a căzut cam repede. 
Dar adevărul este că la începuturile mișcării comuniste, procentul de evrei, în mișcarea comunistă era 
mult mai mare decât procentul de români. Wurmbrand însuși a fost pregătit să fie unul dintre liderii 
Partidului Comunist din România. Ori afirmarea, simpla afirmare, a acestui adevăr, fără a acuza evreimea 
pentru asta, i-a atras lui Gabriel Liiceanu articole denigratoare de o răutate incredibilă și lucrul ăsta s-a 
întâmplat, se întâmplă în continuare în Europa. Iată, de exemplu, în constituția țării noastre, este 
pedepsită contestarea Holocaustului, și pe bună dreptate. Dar în aceasta  nu este pedepsită contestarea 
Gulagului! Interesant! Deși mult mai mulți români au suferit, din pricina gulagului... românesc decât din 
aceea a Holocaustului. 
Spuneai despre asocierea vinovăției cu acțiunea politică și ai făcut o paranteză legată de înființarea 
statului Israel. Continuă deci de-aici! 
O.K! Reiau povestea. Am vrut să spun un lucru foarte important, pe care creștinii care se alătură cauzei 
Israelului, fără niciun fel de nuanțări și calificări, nu-l pricep. Înființarea statului Israel este privită de 
marea majoritate a creștinilor evanghelici ca fiind împlinirea profeției din Vechiul Testament, cu privire 
la întoarcerea evreilor la casa lor; și Israelul actual este privit ca o teocrație, ca un stat în care Dumnezeu 
este Împăratul. Ori Mișcarea Sionistă, care-a dat naștere acestui stat este-o mișcare seculară, 
nereligioasă, uneori, chiar antireligioasă, iar statul evreu nu este în niciun caz un stat religios, ba 
dimpotrivă, este chiar un stat chiar antireligios. Sigur că există acolo și partide religioase, dar în niciun 
caz asta nu înseamnă că întreg sistemul politic, că guvernul israelian sau că statul israelian este-un stat 
religios. Și-atunci, avem o problemă majoră. Acțiunile unui stat secular, acțiunile unui stat în mod 
evident anticreștin sunt considerate de foarte mulți creștini ca fiind absolut intangibile, necriticabile. 
Bine, aici, trebuie să menționăm că există două categorii de creștini: unii care consideră că Israel 
trebuie să revină pe scena politică a lumii, să fie un stat care să reconstruiască Templul, care să 
readucă acolo toată gloria religioasă a lui Israel și ca atare, acolo, să vină Mesia, să împărățească o 



mie de ani pe pământ. Asta este-o categorie de creștini care în contextul actual al conflictului din 
Orientul Mijlociu, susțin cu toată tăria și se roagă, de mama focului pentru Ierusalim, ca toate 
chestiunile care se întâmplă acolo să meargă în această direcție. 
Apoi, există o altă categorie de creștini, poate, mai largă decât cea dintâi... 
Marea majoritate! Deși majoritatea evanghelicilor cade în prima categorie! Dar marea majoritate a 
creștinilor de toate culorile confesionale cad în cea de a doua. 
…pentru care rolul lui Israel pe scena istoriei, s-a terminat, odată cu nașterea lui Cristos. De acolo, 
încoace și ... 
Cu o singură mică addendă, cea legată de Romani 9-11, pe care eventual, o putem discuta mai încolo. 
De atunci, încoace, și Israelul, și Neamurile au acces la mântuire, doar prin Isus Cristos, și ca atare, 
rolul politic al lui Israel și chiar rolul lui spiritual, în iconomia lui Dumnezeu, nu mai există, așa cum a 
fost până la Cristos... 
Pentru că Biserica este noul Israel al lui Dumnezeu și moștenitoarea promisiunilor. 
Acum, unde vă plasați voi în aceasta poveste este o altă discuție. În ce-l privește pe Dănuț, din ce 
spune el, în mod clar, se plasează în categoria a doua. 
Da, deși am fost foarte multă vreme în prima categorie. Am propovăduit această „erezie” cu mare 
pasiune și i-am otrăvit pe mulți cu ea. Îmi amintesc faptul că în urmă cu câțiva ani de zile eram în 
București, susținând o prelegere în cadrul unui colocviu dedicat teologului evanghelic american Carl 
Henry. Acolo făceam o comparație între fundamentaliști , care cred în prima poziție, și noii evanghelici, 
care sunt mai orientați social și operează cu-o hermeneutică mai flexibilă. Arătam în această prezentare 
că escatologia cu care operau în chestiunea palestiniană îi făcea pe fundamentaliști să tolereze, dacă nu 
cumva chiar să justifice, orice violențe și nedreptăți făcute de statul secular evreu împotriva 
palestinienilor, în virtutea unui pretins drept al lor la stăpânirea, cu orice preț, a acelei țări. În vreme ce 
noi evanghelici socoteau că este necesară o abordare profetică, care să corespundă cerințelor dreptății 
lui Dumnezeu și perspectivei împărăției lui, așa cum era aceasta descrisă în Predica de pe munte. La 
sfârșitul acestei prelegeri, prietenul meu Cristi Țepeș a venit la mine și, zâmbind, mi-a spus: „Îți amintești 
când ne povesteai ”ereziile” astea, la orele de tineret?” Eu i-am răspuns: „Nu numai că-mi amintesc, am 
toate schițele! Aș putea să predic oricând din nou aceste „erezii”. Numai că între timp, am studiat puțină 
teologie și m-am vindecat, cred eu. Pe scurt, această erezie s-a născut, la mijlocul secolului al XIX-lea... 
Dănuț, este aceasta o erezie? S-ar putea să fie unii în sală care o susțin. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze! Apropo de erezii, sigur că este un cuvânt care poate cădea foarte greu la 
stomac unora, dacă-l iau pe stomacul gol. Luați-l cu multă apă! Eu am o teorie, apropo de versetul acela, 
din Apocalipsa, cred că 13 cu 8, dacă nu mă înșel, care spune că „Domnul va șterge orice lacrimă din 
ochii lor”, când vor ajunge în paradis. Unii cred că e vorba de lacrimi și păreri de rău pentru păcate. Eu 
însă cred că este vorba de lacrimi pentru ereziile pe care le-am vestit cu mare pasiune și convingere, și 
de care numai acolo am devenit conștienți. Cred că putem intra și cu mici „erezii” în cer. Desigur, nu mă 
refer la erezii în chestiunile fundamentale, precum cele legate de natura lui Cristos, de Sfânta Treime sau 
de alte lucruri de genul acesta. Dar, revenind, această teorie s-a născut la mijlocul secolului al XIX-lea. 
Este-o teorie absolut nouă! Au existat înainte de ea idei vagi care-ar putea fi interpretate în acest sens, 
în mod special în primele secole ale Bisericii (mă refer la teoria chiliastă). Dar această mișcare, în 
general, nu a accentuat rolul istoric al statului Israel, ci mai degrabă, ideea unei împărății mileniale 
pământești a lui Cristos. Marea majoritate a Bisericii a interpretat însă în mod figurativ acel text din 
finalul cărții Apocalipsa. Din păcate, această erezie a fost reînviată la mijlocul secolului al XIX-lea de către 
un disident britanic, J.N. Darby, părintele ramurii înguste, exclusiviste a creștinilor după Evanghelie. 
Ideile lui, care probabil ar fi rămas obscure, au fost promovate cu extraordinar de mare succes de către 
un alt autor, tot britanic, tot creștin după Evanghelie, care se numește Scofield. Acest Scofield a avut 
ingenioasa idee de a produce o Biblie cu adnotări, o Biblie de studiu, în care toate ideile 
dispensaționalismului lui Darby au fost incluse în aparatul critic. Această Biblie s-a vândut în milioane și 



milioane de exemplare și a influențat gândirea evanghelicilor, pe toatee continente, mai puțin pe 
continentul european. Dar marea majoritate a evanghelicilor, între aceștia poate 75-80% dintre 
evanghelicii americani, sunt dispensaționaliști. Pentru ei Darby este mai important decât Calvin și 
evident, mai important decât Augustin sau cappadocienii. Este-o teorie nouă și cred că toate teoriile noi 
ar trebui să fie suspecte, prin definiție. Sigur că teoria are tot felul de implicații de toate culorile, pe care 
nu avem timp acum să le discutăm. 
Ideea acestei teorii este că istoria se împarte în șapte perioade. Noi suntem în perioada Bisericii, care 
după unii a 5-a, după alții a 6-a (câți dispensaționaliști, tot atâtea teorii, și câteva pe deasupra). Aceasta 
va fi urmată de perioada lui Anticrist, în care un anticrist fizic se va arăta pe pământ; el își va pune icoana 
în templul fizic, reconstruit, de la Ierusalim; apoi, Cristos se va arăta în slavă, îl va spulbera pe Anticrist, îl 
va lega Satan și vor urma o mie de ani de pace și binecuvântare pe pământ. Nu este prea clar ce se va 
întâmpla cu Biserica în perioada aceea. După unii, va sus, în cer, cu Cristos. După alții, va fi jos, pe 
pământ. Este o confuzie totală. Nu găsești doi dispensaționaliști care să fie de acord între ei în 
chestiunea asta, ceea ce vădește confuzia și subiectivitatea întregii povești. Desigur, după aceasta va 
urma Marea Judecată și Împărăția veșnică. 
Dar această idee a alimentat foarte mult sionismul, probabil, în Statele Unite... 
Sionismul, mai degrabă, s-a folosit de ea. Evreii sunt băieți deștepți. Sunt și oameni proști printre evrei, 
ca printre toate popoarele, dar în general ca popor, au un grad de înțelepciune și de deșteptăciune, 
cred, mult mai mare decât altele. Dovadă este faptul că au luat cele mai multe premii Nobel, ceea ce nu 
poate fi explicat doar prin faptul că au un lobby puternic. Este mai mult decât atât. La Hollywood, se 
poate explica mai bine numărul de Oscar-uri, prin prezența lobby-ului evreiesc, ca și faptul că miliarde 
de dolari sunt folosite anual pentru susținerea Israelului, pentru că evreii au multă putere în media și în 
lumea bancară. Dar pentru asta nu trebuie să cădem nici în ideea paranoia, și fundamental antisemită, 
care susține că evreii conduc lumea, pentru că altfel, Doamne ferește, o să avem parte de un nou 
Holocaust și nu cred că asta este ceea ce ne dorim. Toate extremele astea sunt nesănătoase. 
Acum, haide să revenim la actualitate! 
Să revenim! 
Deci, la prezent! În mod cert, pentru unii de-aici, discuția asta începe să nu mai fie la locul ei ... 
Relevantă. 
... pentru că, e clar, noi suntem orientați. 
Da, da! Ce să facem? Avem un bai! Recunoaștem chestia asta, cel puțin. 
Da. Suntem orientați, adică nu susținem dispensaționalismul și faptul că Israelul va juca acest rol 
important, la sfârșitul istoriei, inclusiv un rol politic și ca atare, ne detașăm puțin de povestea asta, de 
implicarea religioasă, în ce se întâmplă în conflictul de-acolo și poate reușim să fim puțin mai realiști 
sau mai obiectivi, cu privire la ceea ce se întâmplă faptic acolo. 
Da! OK! Cineva poate respinge sau accepta povestea asta, dar ce se întâmplă faptic e ceva ce nu poate fi 
contestat, probabil.  
Hai acum să povestim ceva despre ce se întâmplă faptic și care sunt influențele lucrurilor care se 
întâmplă concret acolo, căci până aici, sigur, poate că interesul discuției noastre ar fi fost pentru 
creștinii care au o perspectivă religioasă pro-Israel... 
Sigur! 
... dar dacă am demontat chestia asta, s-ar putea să nu mai aibă interes discuția. Totuși, ea cred că 
este de interes și aș vrea să ne spui care-ar fi influențele acestor fapte, care-au început în 1948, ce face 
Israelul, de fapt, care este scopul Israelului, ce se întâmplă acolo și ce influență are asta asupra lumii, 
asupra noastră, asupra viitorului. 
Dați-mi voie să încep de la un punct, care nu-i direct legat de întrebarea ta, dar care s-ar putea să ne 
doară și sper să ne doară mai tare decât situația politică. La căderea Imperiului Otoman, la sfârșitul 
Primului Război Mondial, toată zona care aparținea Imperiului Otoman, inclusiv Israelul, Palestina, Siria, 



în toată zona aceea a răsăritului Mediteranei, inclusiv Asia Mică, existau circa 25% creștini. Vă puteți 
închipui acest lucru?! 25% creștini! Astăzi, sunt mai puțin de 4% în toată zona! În mai puțin de o sută de 
ani. Ce s-a întâmplat în această perioadă și ce se întâmplă astăzi, cu ajutorul dispensaționaliștilor 
americani, este că creștinii din spațiul în care s-a născut Biserica sunt încurajați să părăsească Israelul, 
locul în care s-a născut Cristos, ca să lase terenul liber sioniștilor, care persecută Biserica creștină cât pot, 
oriunde o prind la înghesuială, dar, în același timp, sunt foarte deschiși să ia banii creștinilor americani, 
căci doar banii n-au miros? Poate lucrul acesta ar trebui să ne doară! 
Știm destule despre atentatele palestinienilor. Oribile! Abominabile! Oameni care se aruncă în aer în 
piață și care fac victime absolut nevinovate, în populația civilă. Dacă ar face acest lucru asupra unor ținte 
militare, ar fi cu totul altceva, ar fi partizani, ar fi un act de război, așa cum a fost și răpirea acelui soldat, 
Gilad Shalit, răpit în Gaza în iunie 2006. Niște soldați dintr-o armată neregulată, desigur, au răpit un 
soldat: este-un act de război. Dar când un fanatic se aruncă în aer în piață, este cu totul altceva. Atunci 
însă când Biserica este decimată, în mod sistematic, cu metodă, pe de o parte, de constrângerile la care 
este supusă de statul secular Israel, iar pe de altă parte de persecuția la care o supune, în mod natural 
dușmanul, care este islamismul, și pe deasupra ademenirea, inclusiv financiară, pe care o primesc din 
partea așa-zișilor sioniști creștini americani, în mod special, dar nu numai, rezultatul este teribil. 
Am fost în Gaza în iunie 2000 și Abuna Manuel, un preot greco-catolic, îmi spunea: „În Gaza, creștinii au 
fost 10%, în urmă cu 10 ani. Astăzi, îmi spunea el atunci sunt mai puțin de 2%.”. Acum, la 6 ani după acea 
vizită a mea acolo, sunt sub 1%. Dacă creștinii din zonă pleacă în ritmul în care emigrează acum, și mă 
refer aici nu numai la Ierusalim, la Israel, la zona palestiniană, ci și la Liban, Siria, Iordania și Egipt, s-ar 
putea ca în curând, în 20-25 de ani, să nu mai existe creștini în spațiul în care s-a născut și în care a 
umblat Cristos! Cred că lucrul acesta ar trebui să ne doară. 
Implicații! Evreii nu vor decât un singur lucru: să aibă control total asupra acelui teritoriu, dacă este 
posibil, incluzând Gaza și Cisiordania, dacă nu-i posibil, măcar cât se poate de mult din ele. De aceea sunt 
permise așezările, așa-zis ilegale, și lucrul acesta este realizat cu orice preț și pe orice cale: confiscări, 
furt, cumpărare de terenuri, acolo unde este posibil. Un mare scandal de acest gen la Patriarhia 
Ortodoxă a Ierusalimului, a dus, de la depunerea din scaun a patriarhului, din pricină că acesta a vândut 
unor evrei terenuri care aparținea Bisericii Ortodoxe. Și această practică continuă. Absolut orice mijloace 
sunt permise, inclusiv șantajul, violența sau crima. Căci, nu-i așa, „as the Good Book says”, „scopul 
[pretins înalt] scuză mijloacele”. Sau asta era din „sfântul” Machiavelli? Iată ce se întâmplă și în lucruri 
despre care nu auzim cu toate explicațiile de rigoare. În sudul Gazei, la Rafa, la granița cu Egiptul, este-o 
zonă în care se face trafic de arme. Palestinienii încearcă să se-aprovizioneze cu arme din Egipt, ca să 
lupte împotriva a ceea ce ei socotesc, și pe bună dreptate, că este ocupantul israelian. În momentul în 
care un asemenea tunel este descoperit, rezultatul este că zona în care este descoperit este rasă de pe 
fața pământului. Dacă un fanatic palestinian aruncă în aer în piață, casa în care acea persoană a trăit 
este rasă de pe fața pământului, fără niciun fel de discuții, uneori, cu locuitorii palestinieni înăuntru. Este 
ceva teribil! Când eu spun casă, poate că voi vă gândiți, știu eu, la casa în care stați sau în care ați stat. 
Case, acolo, sunt, în general, blocuri, pentru că palestinienii nu au foarte mult teritoriu și ei construiesc 
pe verticală (clădiri oribile de beton, este adevărat, dar nu știu dacă au altă alegere). Ca atare, 
construiesc case în care stau câte trei generații. Deci o casă este, de fapt, în general, de cele mai multe 
ori, un bloc cu cel puțin două-trei, dacă nu chiar patru etaje. Dărâmarea unei asemenea locuințe 
înseamnă lăsarea fără adăpost a zeci și zeci de oameni. Dar cui îi pasă de asta? Oamenii aceștia sunt 
aduși la disperare și dintre ei își recrutează sinucigașii mișcările teroriste de acolo. A propos de asta, 
Ehud Barak, un general israelian care a fost prim ministru între 1999 și 2001, a fost întrebat odată de un 
jurnalist ce ar fi făcut dacă s-ar fi născut palestinian. Răspunsul lui candid a fost: „M-aș fi făcut terorist.” 
QED 
Un alt lucru, care este o rezultantă a acestei politici, este că în anii ’70 ai secolului trecut, a apărut 
Mișcarea Fatah, pe care Yasser Arafat a înființat-o în Tunisia. Și Arafat a fost un... terorist. Este evident și 



incontestabil. Dar vreau să vă spun acum un adevăr care ar putea suna ca o adevărată blasfemie pentru 
unii, mai ales dacă au convingeri sioniste: o mare parte a liderilor evrei care-au trăit în Palestina înainte 
de ’48 au fost și ei teroriști, au condus mișcări teroriste – sau mișcări de partizani, cum vreți să le 
interpretați, au făcut acte de sabotaj, au pus bombe, au omorât membri ai forțelor de ordine britanice, 
dar și civili. Mijloacele acelea erau legitime, consideră sioniștii, și promotorii lor sunt astăzi considerați 
eroi. Atunci însă când palestinienii fac același lucru, cu aceeași motivație, de-a-și elibera țara de 
ocupanți, ei devin automat teroriști. Mi se pare că avem de-a face aici cu o măsură dublă. 
Spuneam, în anii ’70, a luat naștere Mișcarea Fatah, condusă de Arafat, alături de alte asemenea mișcări 
de eliberare, care toate au avut drept obiectiv aruncarea evreilor în mare. Un obiectiv pe care cred că 
niciun creștin și niciun om civilizat nu-l poate susține. Nu poți să razi o nație de pe fața pământului! Asta 
ar însemna genocid! Statul acela a fost înființat, așa cum a fost înființat, dar acum există ca o realitate a 
lumii noastre. Oamenii ăștia au și ei dreptul la o țară, dar, desigur, nu în orice condiții și nu cu price preț. 
Ei bine, în aceste condiții Mosadul, Securitatea evreiască, ca să saboteze aceste mișcări de eliberare și în 
mod special, pe Arafat, care a fost considerat foarte multă vreme, și pe bună dreptate, dușmanul cel mai 
important, a început să finanțeze în mod subtil o mișcare de masă, o mișcare populară, care s-a numit 
Hamas. Ea este astăzi un partid extremist, considerat terorist de către americani și de către statul evreu 
și asta pentru că are o aripă militară radicalizată și extrem de violentă. Obiectivul Hamas-ului, atât al 
ramurii politice, cât și al celei militare este, în mod incontestabil, desființarea statului evreu, metaforic 
vorbind, aruncarea evreilor în mare. Dar când îi aud pe reporteri vorbind despre surpriza pe care o 
reprezintă faptul că Hamasul a câștigat alegerile în Gaza, îmi zic: Oare cât va mai dura prostia și 
ignoranța? Este suficient să faci o călătorie în teritoriile palestiniene și să vezi acțiunile sociale pe care le 
face Hamasul, desigur, cu interes, dar absolut real, ca să nu te mai miri 
Același lucru se întâmplă în Liban, unde, în toată zona sudică, mișcarea islamistă Hezbollah a primit 600-
700 de milioane de dolari de la diverse țări arabe, și împarte sute și mii de dolari simpatizanților 
musulmani. Spre deosebire de ei, World Vision, organizația umanitară cu care lucrez, oferă ajutor 
tuturor, fără nicio discriminare: creștini, musulmani, simpatizanți sau nu ai Hezbollah. Hezbollah însăși 
este-o mișcare născută ca răspuns la nedreptățile făcute de statul evreu, în primul rând, în 1948, când 
circa șapte sute de mii de oameni au fost împinși afară de pe teritoriul noului stat înființat, și apoi, în 
timpul ocupației de-aproape 20 de ani de către Israel a sudului Libanului. Atunci când trăiești în 
disperare, asemenea acțiuni de rezistență sunt inevitabile. Hezbollah, partidul lui Allah, este, în mod 
evident, un partid extremist, dar este-o mișcare de masă, la fel ca și Hamasul, extrem de bine 
înrădăcinată în comunitate, care are acțiuni sociale foarte puternice, acțiuni de educație, de întărire a 
școlilor ș.a.m.d., dar în același timp, promovează o ideologie a urii și-a răzbunării. 
Prima mea călătorie în sudul Libanului a avut loc la câteva luni, cred, după ce Israelul a eliberat teritoriul 
acela pe care l-a ocupat în mod samavolnic pentru două decenii. Călătorind pe șoseaua care leagă 
Beirutul de sudul țării, am trecut prin Tripoli, prin Tir și-apoi mai departe, spre zona de graniță, numită  
Marjayoun. Pe stâlpii din centrul șoselei, din 50 în 50 de metri, erau panouri cu portrete ale sinucigașilor 
care s-au sacrificat în numele islamului. Din când în când, la câțiva kilometri, erau panouri uriașe, pe care 
era ilustrată toată povestea unuia care a atacat un tanc, s-a aruncat in aer într-o piață aglomerată, sau a 
distrus în mod violent o instalație militară ș.a.m.d. Încercați să vă imaginați un copil care călătorește pe-
această șosea, încolo și încoace. Acest simplu mijloc de propagandă picură ura și dorința de răzbunare în 
inima acelor copii, așa încât daca acest ciclu al violenței nu va fi rupt, el sa va escalada la infinit. Islamul, 
după părerea mea, nu are soluții pentru ceea ce se întâmplă acolo. Din nefericire, același lucru se 
întâmplă în tabăra israeliană, unde absolut toți soldații din IDF depun jurământul la Masada, un loc 
simbolic al fanatismului militar și religios dus până la cele mai absurde limite. Iată, deci, că nici iudaismul 
nu are soluții, pentru că doctrina iertării și practica iertării și a iubirii vrăjmașului este doar o 
caracteristică a creștinismului. Iată câteva dintre implicații, deși se poate vorbi despre multe altele. 
N-ați reacționat deloc! 



Păi, le-am lăsat timp? Nici n-au putut să respire! Gata! Ziceți amin... 
Păi, haideți să vedem reacții, că nu vreau să asistați așa, la un simplu discurs și să ziceți: „La ce nee 
folosește?”. 
Sigur! Că au și ei părerile lor, nu? 
Poate cea mai simplă întrebare care ar putea apărea din public, ar fi OK. Cine are dreptate? Cum 
trebuie să vadă un creștin povestea asta? Au dreptate evreii să zică: „Doamne, avem și noi aici o 
bucată de pământ de la Avraam, care este țara noastră, și trebuie să ne lăsați să o luăm înapoi!”? Au 
dreptate palestinienii, care zic: „Fraților, îmi pare rău, voi de 2000 de ani n-ați mai fost pe-aici și asta 
este acum țara noastră!”? Deci așa, la prima vedere... 
La firul ierbii. 
Da! Căci dincolo, implicațiile le-am văzut. Ai spus că creștinismul dispare de-acolo și asta este-o 
dramă. N-are cine să mai vestească Evanghelia, n-are cine să aducă o perspectivă a iertării, cum 
spuneai. Apoi, apar implicațiile economice. Lucrurile se precipită în jurul petrolului de-acolo... Apoi, 
sunt implicațiile religioase. Fundamentalismul islamic, care asociază, spuneai, politicul cu religiosul 
poate să facă oricând un tăvălug care să amenințe atât civilizația occidentală, cât și zona de-acolo 
ș.a.m.d. Deci implicațiile atât pe termen scurt, cât și pe termen lung pot fi discutate amplu, dar cum 
poate să vadă un creștin, cum poate să judece, dincolo de acel patetism pro-iudaic, pe care l-am văzut 
la dispensaționaliști? 
Am să încerc să răspund pe scurt la chestiunea asta, dacă este posibil. În primul rând, cred că orice 
popor are dreptul la un teritoriu al lui și la un stat al lui. La fel și evreii. Mi se pare cel mai natural lucru ca 
ervreii să-și aibă statul în locul în care el s-a înființat prima dată. Pe de altă parte însă nu cred, 
creștinește gândind, că acest lucru trebuie realizat cu orice preț și nu cred că planul lui Dumnezeu și 
dreptatea lui Dumnezeu se realizează prin furt și prin violență extremă, nu? Când palestinienii ies cu 
pietre împotriva armatei israeliene, israelienii atacă cu rachete Tomahawk și cu tancuri inexpugnabile. 
Parcă este puțin inegal, nu-i așa? Un soi de poveste ca a lui David și Goliat, dar pe invers. Un evreu este 
rănit și pentru asta 15, 20 sau o sută de palestinieni sunt omorâți. „Ochi pentru ochi?”. Nu! Un ochi 
pentru 20 de ochi sau 40 de ochi, ca să se învețe minte! Creștini fiind, ar trebui să fim înrădăcinați în 
valorile Împărăției lui Dumnezeu așa cum sunt ele promovate în „Predica de pe munte”. Poți să 
construiești Împărăția lui Dumnezeu, călcând în picioare dreptatea elementară, dreptul unui popor, cel 
palestinian, în acest caz, la existență? Eu sunt gata să afirm oricând dreptul poporului evreu la propriul 
stat, dar cred că din aceeași răsuflare, ar trebui să spunem că poporul palestinian are și el dreptul la un 
stat al lui. Cât de departe mergem în istorie? Arabii zic: „Voi ați fost aici, și ați plecat. Nu este treaba 
noastră să discutăm de ce ați plecat, de ce-ați fost scoși afară! Nu e vina noastră. Noi însă aici am trăit! 
Vreți să ne scoateți din casa noastră, ca să trăiți voi? Asta e hoție curată!” și eu zic: da! Cât de departe 
mergem înapoi în istorie? Și avem noi chiar instrumentele să discutăm toată istoria? Nu, nu cred. Dar nu 
cred, creștin fiind și citind adevărurile din Evanghelie și teologia non-violenței, pe care o promovează 
Cristos, că putem să susținem militarismul, violența fără limite, încălcarea dreptului unui popor, în 
numele dreptului altui popor, așa cum fac sioniștii, inclusiv cei zis creștini. Cred că, în calitate de creștini, 
nu ne putem permite așa ceva și nu putem sta cu mâinile în sân și să vedem cum Biserica dispare dintr-
un teritoriu, oricare-ar fi acela. Acesta este unul dintre posibilele răspunsuri. Sigur că s-ar putea da multe 
altele, dar poate că sunt și alte întrebări ... sau dimpotrivă, afirmații, completări, critici. 
Hai să rezervăm câteva minute și viitorului. Ce se va întâmpla acolo? În mod clar, creștinii s-au aliat cu 
evreii în toată povestea asta și ca atare, creștinii sunt dușmanii declarați ai islamului, islam care nu 
poate fi neglijat, căci conține o populație destul de numeroasă... 
Aproape 1 miliard! 
... un teritoriu suficient de mare și care cuplând toată perspectiva lor, care-am povestit-o ... 
…una teocratică... 



...sunt în stare de orice și ca atare, ei sunt o amenințare care nu poate fi neglijată din niciun punct de 
vedere. Pe lângă asta, ei sunt și-un popor militant, cum spuneai, nu numai cu armele, ci și sub raport 
misionar. Am mai povestit noi aici, Anglia este, realmente, terorizată de musulmani, Franța, de 
asemenea. Au existat, ați văzut, toate poveștile de violență din Franța, care realmente au întors lumea 
pe dos. Sunt oameni care trăiesc acolo, creștini sau nu, fie în Anglia, fie în Franța și care-și mărturisesc 
realmente frica de a trăi în acele zone dominate numeric de musulmani. Este interesant că istoria are 
consecințele ei: dacă Franța și-a alungat protestanții, acum are în locul lor musulmani și n-are decât să 
trăiască cu chestia asta. 
Sigur! 
Și așa mai departe. Deci noi creștinii suntem percepuți ca dușmani ai islamului De aceea, suntem vizați 
oriunde și peste tot în acțiunile lor, pentru că susținem Israelul. Deci un conflict aparent minor între 
două-trei milioane de oameni, de-o parte și tot așa de partea cealaltă, de fapt, se prelungește, se 
extinde la un conflict de proporții aproape mondiale, care acolo, local, se desfășoară în forma armelor 
și-a bombelor, iar la nivel mondial, sub forma ideologiilor, a politicilor economice, a influențelor 
ș.a.m.d. Dac-ar fi să discutăm în parametrii ăștia, lucrurile sunt mult mai grave. Noi stăm așa detașați, 
la distanță... 
Așa credem noi. 
...dar să vedem care ar putea fi viitorul și care ar putea fi în viitor impactul a ceea ce se întâmplă 
acolo, în Orientul Mijlociu. 
Sigur! 
Poate mai sunt întrebări sau comentarii. 
(Un interlocutor din sală) ...se povestea că în timpul califatului musulman, creștinii au dus-o de fapt 
foarte bine... 
Da! Mai bine decât politeiștii, vreau să spun. Pentru asta însă au plătit un preț, au fost mai degrabă o 
populație de gradul al doilea, dar li s-a dat dreptul să trăiască, nu să moară, ca celorlalți. Eu aș duce 
lucrurile un pas mai în spate, aș zice, apariția islamului este, într-un fel, judecata lui Dumnezeu asupra 
unui creștinism decăzut. Uitați-vă. Islamul a triumfat în toate zonele în care a existat creștinism înainte. 
Dar creștinismul a decăzut, sub raport dogmatic, sub raport moral și chiar sub raport administrativ. Zona 
Orientului Apropiat și a Orientului Mijlociu este una în care creștinii au fost la un moment dat în istorie 
extrem de puternici. Discutăm aici mai ales despre Irak, unde biserica caldeeană (de persuasiune 
nestoriană, monofizită), care este acum o rămășiță, a avut o activitate misionară extraordinară, cu 
rezultate incredibile în perioada medievală timpurie (înainte de anul 1000). Biserica ortodoxă orientală a 
Siriei, numită și siriacă, a întărit rămășițele bisericii rezultate, conform tradiției, din lucrarea misionară a 
apostolului Toma, în zona Kerala, pe coasta Malabar, din sud-vestul Indiei. Acum, biserica aceea se 
numește Siro-Malabar, din pricina influenței puternice a bisericii siriace. Între India și Siria este-o 
distanță uriașă, mai mare decât distanța dintre București și Londra. Misionarii aceia au împânzit lumea 
asiatică, până în Siberia la nord, în Mongolia, în zona centrală, și în China, la răsărit. Dar, cu vremea, din 
pricina unor cauze complexe, credința creștină a decăzut acolo, s-a amestecat cu religiile locale, și 
rezultatul este că un creștinism decăzut a devenit solul fertil pentru apariția unei erezii, pentru că 
islamul nu este altceva decât o erezie creștină. Același lucru s-a întâmplat în tot nordul Africii, care-a fost 
creștin în primele secole ale bisericii, din Egipt până în Maroc. Iar astăzi, acel spațiu este islamic și 
islamul se întinde mereu, ca o pânză, înspre sudul Africii, până în Nigeria, și dincolo de ea. 
Și iată, pas cu pas, centimetru cu centimetru, cucerește și Occidentul... pe ici, pe colo. 
Exact! În Germania, în Franța, în Anglia, adică în țările în care secularismul este cel mai puternic. 
Și noi, acum, când se întâmplă lucrurile acestea, ori nu sesizăm ori nu luăm niciun fel de atitudine, dar, 
peste câțiva ani... 
…s-ar putea să ne confruntăm și noi cu aceleași lucruri… 
...și s-ar putea să vedem atunci consecințele, în toată splendoarea lor, ca să zic așa, și... 



…să fie prea târziu! 
...și să zicem: „Fraților, n-am făcut nimic cum trebuia!”. Ori discuția de astăzi este întemeiată, pentru 
că ceea ce se întâmplă acum, realmente sub ochii noștri, este decăderea creștinismului, nu-i așa? Și în 
contextul a ceea ce percepem drept o invazie musulmană, care își folosește foarte bine toate 
strategiile și toate instrumentele și toată „artileria din dotare”, noi pactizăm pe ici pe colo cu 
iudaismul, dar altfel nu facem mare lucru. Susținem eventual politicile americane de dominare 
militară de acolo, dar fără rezultate, căci tot ce-a făcut America până acum acolo nu prea a avut 
rezultate benefice pentru pacea în zonă. 
Da, din pricina faptului că nu pricepem contextul social și cultural de acolo. Dănuț Jemna mi-a dat recent 
o carte a lui Fukuyama care analizează neoconservatorismul și care face o critică de pe poziții 
neoconservatoare extrem de acidă politicii americane și incapacității americane de a pricepe ce se 
întâmplă în Orientul Mijlociu. Occidentul nu are soluții, pentru este vorba de un spațiu pe care nu-l 
pricepe. Noi credem că democrația este, așa, un soi de panaceu, o soluție la toate problemele. Sigur că 
din perspectivă politică liberală, este absolut de-apreciat faptul că noi credem în democrație, că vrem ca 
fiecare om să aibă drept la vot, că dorim societăți democratice, în care fiecare are ceva de spus, dar 
uităm că democrația a fost inventată în Scoția și apoi exportată peste ocean, de oameni înrădăcinați în 
teologia evanghelică reformată, oameni care cred în destin, în alegerea lui Dumnezeu, în vocație, în rolul 
social al creștinului, în importanța fiecărui individ. Așa ceva nu există nici măcar în Răsăritul creștin. Noi 
suntem, structural, extrem de colectiviști. Desigur, în expresiile cele mai bune, suntem comunitari, dar 
adeseori, comunitarismul nostru devine colectivism. De aceea comunismul a avut așa de mare succes în 
Răsărit. În Orientul de dincolo de spațiul nostru însă, lumea nu este pregătită pentru o asemenea viziune 
a democrației. Arabii abia au ieșit din Evul Mediu, așa cum românii și rușii au ieșit cu adevărat din Evul 
Mediu aproape când a venit comunismul peste ei. Nu poți sări din perioada medievală direct în 
postmodernitate, nu poți sări din autocratism direct în democrație; ai nevoie de o școală. Americanii 
înșiși au probleme cu democrația, după ce au inventat-o, ca să zicem așa, în versiunea ei modernă, și o 
practică de peste două sute de ani. Ne mirăm că noi nu știm ce este aceea democrație, și l-am înjurat pe 
Brucan – Dumnezeu să-l ierte! - când ne-a spus că avem nevoie de douăzeci de ani ca să învățăm 
democrația. Săracul de el, ce optimist era! Închipuiți-vă acum unde este Irakul, sau Iranul, sau Arabia 
Saudită, din acest punct de vedere! Nu poți importa mecanic un model politic, dintr-un spațiu care are o 
altă istorie. Dar din nefericire, pentru că americanii nu au conștiință istorică, nu numai că ... din faptul că 
n-au istorie, n-au nici conștiință istorică, nu pot pricepe chestia asta, că democrația nu e ca, știu eu, o 
oală sub presiune, o iei de-aici, o muți dincolo, e o poveste mult mai complicată, democrația se face cu 
oameni și-are nevoie de-o cultură, de valori. De ce avem noi dificultăți cu construirea unei societăți 
democratice aici, cu o clasă politică execrabilă? Pentru că povestea cea mare nu se rezolvă doar cu 
căderea comunismului, cu dispariția unui sistem. Nu poți construi un alt sistem fără oameni noi. Ori asta 
nu reușește să priceapă Vestul și rezultatul este catastrofa care se întâmplă acum. Și să ne ferească 
Dumnezeu, să se repete istoria în Iran! Pentru că suntem foarte-aproape de un conflict acolo. Vorbim de 
viitor. Aș vrea să vă îndemn să vă rugați, ca să-i dea Dumnezeu mintea Bush-ului cea de pe urmă și să nu 
facă prostia pe care o plănuiește, pentru că, dacă America va ataca Iranul, probabil că va arunca întreaga 
lume în marasm. Să ne păzească Dumnezeu de-asta! 
Fratele Bush, dacă, este încurajat de sioniștii din jurul lui, este în stare ... 
Sigur! Dacă este încurajat de sioniști și de statul Israel, ar putea face prostia asta! Fără discuție! 
Rezultatele însă ar fi absolut imprevizibile. Să ne ferească Dumnezeu! Aș vrea să vă împărtășesc un alt 
scenariu interesant al viitorului. Populația islamică are o creștere demografică extraordinară, fie din 
pricina teologiei pe care-o profesează, fie din pricina unei politici deliberate. Dacă creșterea demografică 
actuală, a arabilor palestinieni în Israel, fără Gaza și Cisiordania continuă în același ritm, este posibil ca în 
douăzeci-treizeci de ani populația evreiască să devină minoritară. Acesta este un scenariu de groază 
pentru orice analist israelian. De-aceea, sunt expulzați sau încurajați să plece creștinii, mai ales cei 



palestinieni, din acea zonă. De aceea sunt confiscate terenurile și sunt împinși palestinienii la disperare, 
pe o cale sau pe alta, să plece Pentru că un palestinian mai puțin înseamnă o reducere potențială a 
ritmului de creștere și o îndepărtare a riscului ca populația neevreiască să devină majoritară. Ori, vă dați 
seama, într-un sistem democratic, pentru că, trebuie să recunoaștem asta, Israelul este singura 
democrație din zonă, o democrație militaristă, dar totuși, o democrație, în care există pluripartitism, în 
care există joc politic democratic, dacă palestinienii vor deveni majoritatea, vă puteți închipui un guvern 
palestinian arab la conducerea statului israelian? Ar fi un dezastru pentru evrei! Și totuși, acest scenariu 
este absolut plauzibil. Vorbim aici despre posibile scenarii pentru viitor. 
Ce se va întâmpla, dacă musulmanii vor domina complet zona Orientului Mijlociu, dacă, să zicem, 
evreii sunt... 
…aruncați în mare? 
...da, aruncați în mare 
Sper să nu se întâmple așa ceva! Ar fi o teribilă tragedie pentru omenire să se întâmple asta! Mă rog lui 
Dumnezeu și sper să nu se întâmple! Deși politica iresponsabilă dusă de puterile mondiale ar putea duce 
lucrurile într-acolo. Eu sper să nu se întâmple! Revin la Fukuyama și la o afirmație interesantă pe care o 
face în carte. Nu este a lui. El citează mai mulți analiști care fac afirmația asta, sugerând că perioada 
actuală este una în care se profilează un soi de reformație în cadrul islamului, asemănătoare perioadei în 
care a apărut Luther, Calvin ș.a.m.d. Și Fukuyama, sigur, în stilul lui raționalist, face o critică a republicii 
de la Geneva, a lui Calvin și a extremismelor, și a violențelor de-acolo, eterna poveste cu Servet ș.a.m.d. 
S-ar putea ca Fukuyama să aibă dreptate și să trăim o vreme de tulburare a apelor, care să dea naștere 
unui islam reformat. Islamul n-a avut încă parte de o reformă. Șiiții și sunniții nu sunt ca ortodocșii și 
reformații. În niciun caz. Mai degrabă, ca orientalii și răsăritenii: diferențele sunt minore între ei, mai 
degrabă de natură politică decât de natură a practicii religioase. Dacă vom avea de-a face cu o reformă, 
la nivelul islamului, s-ar putea ca islamul să nu mai fie un pericol. Eu cred că pericolul cel mai mare îl 
reprezintă nu musulmanii din Orientul Apropiat. Aici sunt de acord cu Fukuyama. Ci, mai degrabă, acei 
musulmani, arabi sau nearabi – căci musulmanii nu sunt numai arabi, și nu toți arabii sunt musulmani – 
care au mers în țările occidentale și n-au reușit să se-adapteze, dar sunt disperați, pentru că ar vrea să se 
bucure de beneficiile Vestului, dar nu sunt gata să plătească prețul pentru asta. Dintre aceștia se 
recrutează, de fapt fanaticii. Ori, asta înseamnă că soluția la problemele islamului s-ar putea să se afle în 
diaspora islamică, nu în teritoriile dominate de islam. Desigur, în afara unui scenariu exploziv în Iran, în 
care, sigur, reverberațiile sunt imprevizibile și eu prefer să nu le discut aici. Dar s-ar putea ca soluțiile să 
fie la îndemâna noastră, să zicem, în lumea civilizată, în lumea occidentală. Dacă am învăța să trăim 
creștinește în prezența islamului, și, în același timp, nefiind naivi față de riscul islamismului, poate că 
vom găsi o soluție. Din nefericire, Biserica nu pare a fi capabilă sau doritoare să găsească soluții. Fie ne 
raportăm la problemă cu un soi de atitudine paranoică: „Islamul este dracul gol și trebuie să luptăm 
împotriva lui, pe orice cale! Toții islamicii, toți cei care se închina la Allah sunt niște teroriști, niște 
fanatici!” ș.a.m.d. Cred că cu asemenea atitudini nu vom putea rezolva nimic, pentru că și noi ne 
revoltăm atunci când ortodocșii ne tratează pe toți, otova, și când islamicii tratează pe toții creștinii, știu 
eu, după tiparul conflictului din Irlanda de Nord ș.a.m.d. Cred că avem nevoie, în primul rând, de 
cunoaștere. Ar fi trebuit să vă aduc aici o carte a unui om excepțional, pe care l-am cunoscut în munca 
mea, și pe care poate că voi reuși cândva să-l aduc în România. Numele lui este David Shank, a locuit 
multă vreme în Kenya și a predat timp de câțiva ani un curs de religii mondiale, la Universitatea din 
Nairobi. Este vorba d un teolog creștin, menonit, prin intermediul căruia am descoperit menoniții, cu 
dedicarea lor incredibilă pentru încurajarea păcii și a reconcilierii între oameni. Davis a întâlnit acolo un 
teolog islamic, Badru Kateregga, cu care-a început un dialog și la un moment dat, au decis să predea 
islam și creștinism, în paralel. Au publicat împreună o carte, intitulată A Muslim and a Christian in 
Dialogue (Dialog între un musulman și un creștin) în care musulmanul, în 12 capitole, oferă o sinteză a 
islamului; la fiecare capitol, creștinul scriind un mic răspuns; după care, invers, creștinul scrie în 12 



capitole, o prezentare a creștinismului și teologul islamic răspunde la fiecare capitol; după care, ei scriu 
împreună capitolul final. Poate că avem niște lucruri de învățat de la menoniți, despre a trăi pașnic, 
împreună cu oameni care nu sunt de acord cu credința noastră, cu teoriile noastre. Am avut, în urmă cu 
câteva luni ocazia extraordinară de-a mă întâlni în Dubai cu câțiva dintre colegii mei musulmani, care 
lucrează pentru World Vision, în Afganistan, în Pakistan și în alte câteva țări. Vă rog să mă credeți! Am 
întâlnit oameni absolut incredibili! Și acum  am în față figura unui dintre ei, un om în a cărui inimă, și pe 
a cărui față, în ale cărui vorbe am văzut atâta dragoste față de mine, un necredincios, conform poziției 
lui, cum n-am văzut la mulți creștini, față de creștini, dară-mi-te, față de musulmani! Să încercăm să ne 
ferim de stereotipuri! Există oameni extraordinari între musulmani, așa cum există lichele execrabile 
între creștini, și invers. Cristos ne spune: „V-am trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor.”. Dacă-i 
considerăm pe musulmani lupi – sper să nu aibă loc demonstrații de protest în legătură cu această 
afirmație a mea, ca după ultima afirmație a Papei Benedict, la Universitatea din Regensburg – ei bine, să 
ne imaginăm că-i numim lupi, atunci haideți ca noi să fim miei! Ăsta este cuvântul lui Cristos pentru noi! 
Haideți, fraților, o întrebare, o remarcă, o replică! 
Mergem acasă nesatisfăcuți. Înseamnă că fie n-am priceput nimic, fie că am fost foarte clari, ceea ce mă 
îndoiesc... Te rog! 
(O interlocutoare din sală) Vă întreb în legătură cu această toleranță de care vorbiți, cu privire la 
islam. Dacă toții creștinii au politica iertării și-a iubirii, asta nu ar putea fi ceva de care să profite 
islamismul în politica sa expansionistă? 
Da, da! Întrebarea este absolut legitimă și este, de fapt, complexă. De fapt, aș putea-o traduce în 
termenii următori: ceea ce Cristos ne-a propovăduit în „Predica de pe munte” poate fi sursa unei teologii 
politice? Atunci când America este lovită, așa cum a fost lovită la 9/11, ar trebui ea să le ofere teroriștilor 
încă vreo două turnuri, eventual Sears Tower sau mai știu eu ce altceva? Cu siguranță că nu la asta se 
gândea Cristos! Cu siguranță că nu la asta! Într-un fel operează principiile eticii în relațiile dintre indivizi, 
dintre persoane umane și altfel operează ele la nivelul comunităților și la nivelul entităților naționale. 
Lucrurile sunt, în mod evident, mult mai complexe, la acel nivel. Nu putem transfera mecanic principiile 
de la un nivel la celălalt. Trebuie să operăm cu nuanțe. Teologia politică nu este specialitatea mea și nu 
intenționez să intru în detalii, într-un domeniu în care nu mă simt competent, dar în același timp, oricât 
de diferite ar fi principiile cu care operăm la nivelul relațiilor între state sau între comunități, nu cred că 
militarismul, că agresivitatea, că acceptarea cu seninătate a ideii de „victime colaterale”, când este 
vorba de oameni absolut nevinovați, cu zecile și sutele, este acceptabilă din perspectiva Împărăției, a 
valorilor Împărăției, a „Predicii de pe munte”, în sensul ei aplicat la comunitate, dar cred că adevărurile 
„Predicii de pe munte” pot fi aplicate în mod direct la relația dintre indivizi. Eu nu prea cred în predici, 
dar dați-mi voie să predic puțin în seara asta și să vă spun: haideți să încercăm să ne analizăm atitudinile! 
Ce anume se întâmplă în noi înșine, ce anume se stârnește în inima noastră, atunci când auzim cuvântul 
„musulman”? Ce imagini se nasc în mintea voastră? 9/11, fanaticul care se aruncă în aer în piață, Osama 
bin Laden? Oare v-ar plăcea dacă credința creștină ar evoca în mintea unui necreștin, islamic sau nu, 
doar Holocaustul, pornografia, căci doar de așa-zis creștini au fost ele inventate, nu-i așa? Țările zise 
creștine (orice va fi însemnând asta – eu cred că doar oamenii pot fi creștini, nu și țările) sunt cele care 
au promovat cruciadele; într-un oraș zis creștin, condus de un mare reformator, Calvin, a fost ars pe rug 
Miguel Servet, pentru erezia de a nu crede în Sfânta Treime; țările pretins creștine au instituit inchiziția, 
intoleranța, ori antisemitismul. 
…sau jaful economic… 
...jaful economic, da, desigur, imperialismul, promovarea unui soi de creștinism cultural, în care 
Evanghelia este amestecată în promovarea unor haine culturale, sau a unor anume forme de cult care n-
au nicio relevanță în cultura în care sunt promovate, așa cum s-a întâmplat în mișcarea misionară din 
secolul al XIX-lea. Cu siguranță că nu ne-ar plăcea. Deci, vă îndemn să încercăm să analizăm 
stereotipurile din propria noastră minte, și să evităm de a fi nedrepți cu alții! Să încercăm a-i privi pe alții 



cu aceeași atitudine de respect și de dragoste pe care o așteptăm de la ei. Apropo de-asta, toleranța 
este un concept subcreștin. Ceea ce așteaptă Cristos de la noi este acceptarea și iubirea semenilor, 
inclusiv, sau mai ales, atunci când aceștia nu ne prea iubesc, ori sunt altfel decât noi. Dar, eu zic: măcar 
de ne-am ridica la acest nivel al toleranței! Din nefericire, evanghelicii în mod special, pentru că noi 
suntem înclinați înspre fundamentalism și venim din fundamentalism, ca istorie, suntem mult mai 
sensibili și mai înclinați spre asemenea excese. Măcar de am fi toleranți față de cei care sunt altfel! Dar, 
cum spuneam, idealul creștin este să trecem dincolo de toleranță, la iubire și acceptare, în ciuda 
diferențelor. Citeam zilele-astea un text excepțional, nu perfect, dar de foarte mare valoare, formulat de 
episcopatul polonez, un soi de „ghid de spovedanie”, cum l-au numit prăpădiții ăștia de la ziarul Ziua, 
Dumnezeu să-i ierte! Sunt, de fapt, niște reguli, niște principii, după care Biserica Romano-Catolică 
încearcă să guverneze, dacă vreți, procesul de deconspirare a colaboratorilor cu fostul regim comunist. 
În acest text este un punct în care episcopii spun următorul lucru: nu putem accepta în creștinism să-i 
privim bine și să-i acceptăm doar pe cei buni. Sigur, când se referă aici, în acel context, la cei răi, se 
referă la colaboraționiști, dar asta de fapt vor să spună episcopii: Biserica este pentru păcătoși. Cristos s-
a coborât aici nu pentru cei ce nu aveau nevoie de doctor, ci pentru cei bolnavi. Islamul are mai mare 
nevoie de Cristos decât are creștinismul și musulmanii au mai mare nevoie de Cristos decât au creștinii. 
Noi însă, în încăpățânarea și lipsa noastră de imaginație, am încercat să impunem un creștinism cultural, 
cu rigiditate în spațiul islamic și rezultatul a fost respingerea sistematică și insuccesul sistematic al 
misiunii creștine, în spațiile musulmane. Există însă și-o altă cale. 
World Vision este una dintre organizațiile care încearcă o altă cale. Calea noastră nu este calea 
propovăduirii, pentru că noi nu suntem o organizație misionară, ci o organizație care promovează 
dezvoltarea și asistența umanitară de urgență. Dar noi nu facem discriminare între beneficiarii noștri, ci 
acordăm ajutor tuturor: creștinilor și necreștinilor, fără să facem distincție între ei. Noi nu facem 
prozelitism, nu ne folosim de ajutoarele materiale ca să-i ademenim pe oameni să se închine în biserica 
noastră ori să devină creștini și sperăm că prin iubire și prin slujire, oamenii se vor întreba: „De ce fac ei 
asta?” și-atunci, vor avea ocazia să răspundem. Misiologia contemporană a ajuns la concluzia că slujirea 
dezinteresată naște mult mai multe răspunsuri pozitive la Evanghelie, în spațiul islamic, decât 
propovăduirea clasică a Evangheliei.  
Există, de asemenea în lumea islamică o mișcare de apropiere de creștinism, numită în genere mișcarea 
„insiderilor” (insiders movement), în care sunt implicați așa-numiții „ucenici musulmani ai lui Isus” 
(Muslim followers of Jesus), oameni care cred, contrar învățăturilor islamului, că Isus este Dumnezeu, 
care se închină lui Cristos ca Dumnezeu, dar care-au decis să nu iasă din spațiul culturii islamice: se duc 
vinerea dimineață la moschee și se întâlnesc vinerea sau duminica în casele lor, să studieze Scriptura și 
să învețe să trăiască creștinește. Cu discreție, propovăduiesc Evanghelia aceasta a unui soi de „islam 
creștin”, a unui islam care i se închină lui Isus și rezultatul îl reprezintă zeci și sute de mii, dacă nu chiar 
milioane de adepți. Oamenii aceștia continuă să trăiască, riscant, este drept, în sânul comunităților 
islamice, pe când cei care adoptă forma clasică de convertire la creștinism fie sunt uciși, fie trebuie să 
plece, și astfel mărturia creștină dispare. Cred că în situații ca aceasta trebuie să învățăm creativitatea, 
curajul, capacitatea de a ieși din tipare. Sigur, sunt teoreticieni creștini sau misiologi care contestă 
legitimitatea acestei abordări: „Ce fel de creștin e ăla care nu se botează într-o întâlnire publică a 
bisericii, cu cruce pe ea, și care se adună la închinare duminica, nu-i așa? Dar uităm, sau considerăm că 
nu este nicio problemă dacă creștinii mesianici se întâlnesc sâmbăta la închinare, nu-i așa? În vreme ce 
„ucenicii islamici ai lui Isus” se închină vinerea, căci aceea este ziua lor de închinare. I, iată că iarăși 
operăm cu dublă măsură. Sunt unii care contestă legitimitatea acestei abordări. Dar dezbaterea 
continuă. 
Nu știu care va fi viitorul; nu sunt profet. Dar vă îndemn încă o dată: haideți să ne cercetăm și să nu 
lăsăm ca în inimile noastre să se nască intoleranță, spirit de ură! Să învățăm că întorsul obrazului este 
cea mai înaltă valoarea a Împărăției, ca indivizi, ca persoane! Eu am fost, adeseori, acuzat de faptul că 



am o atitudine foarte pozitivă față de lumea ortodoxă, când, de fapt, ortodocșii nu fac același lucru și mi 
se-amintește de violențele de la Ruginoasa sau de alte asemenea evenimente, iar răspunsul meu este 
următorul: „OK. Am luat-o pe coajă, la Ruginoasa, da? Deci, ce să facem acum? 
Poate că meritam? 
Poate că meritam, poate că nu. Eu nu cred că asemenea fapte sunt justificabile în niciun fel. Desigur, 
este bine să ne punem și întrebarea aceasta, dar violența nu este niciodată justificată. Ce să facem 
acum? Să punem mâna pe un par mai mare? Ce va naște asta? Un nou rund de violență, nu-i așa? Fără 
sfârșit! Să te duci ca un miel în mijlocul lupilor este cu totul altceva, nu-i așa? Întoarcerea obrazului nu 
este o cedare în fața violenței, ci este surprinderea opresorului, cu o atitudine care să-l 
descumpănească. Asta presupune creativitate. Nu cred că în mod literal, Cristos așteaptă ca atunci când 
ne pocnește cineva falca, în mod invariabil, să întoarcem falca cealaltă, căci s-ar putea să rămânem fără 
dinți, ci, mai degrabă, să fim creativi în fața răului. Cred că este o provocare extraordinară. Este un 
capitol la care noi, evanghelicii, nu stăm foarte bine, pentru că nouă ne plac soluțiile gata făcute, cele la 
conservă, tiparele comportamentale. Cred că motivul pentru care evanghelicii nu au creat niciodată artă 
de cea mai înaltă calitate este obsesia pe care-o avem cu corectitudinea. Arta este imposibilă fără 
asumarea unui risc. Când faci artă, nu știi niciodată ce va ieși și s-ar putea să iasă ceva nu prea ortodox. 
Suntem gata să ne asumăm riscul acesta și în spațiul misionar, și în atitudinea față de islamici? Atunci, s-
ar putea să găsim o soluție. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. 
OK. Mai are cineva vreo întrebare? 
Eventual, „Când plecăm acasă?” 
Eu aș îndrăzni să vă fac atenți, dacă nu spre islam, că ziceți că e departe de noi, la câteva lucruri care s-
au spus în legătură cu faptul că dinamismul islamului este influențat în mare parte de decadența 
creștinismului. Nu știu dacă vă uitați sau analizați serios ceea ce se întâmplă în România. Noi 
reproducem foarte repede tiparele occidentale, dar cu un ritm accelerat. Noi ne mișcăm foarte repede 
spre tipul de societate de consum din occident, dar cu ritmuri foarte mari, ceea ce va da naștere la 
efecte nebănuite. Însă pe unele dintre ele le vedem deja. Nu știu dacă am mai spus asta vreodată aici, 
eu sesizez că spațiul evanghelic merge foarte repede spre secularizare. Foarte repede! Consumismul 
este cel mai elementar lucru care demonstrează asta. Apoi, formalismul religios, în care-am înghețat, 
realmente, și multe alte asemenea lucruri. Deci, noi mergem foarte repede spre secularizare. 
Generațiile noi care se nasc, sau pe care le convertim noi la evanghelici, îmbrățișează foarte repede 
chestiunea asta și ca atare, în foarte puțini ani vom fi niște mumii, realmente, ca și cei din occident, 
pentru că istoria merge în direcția asta. Occidentul este osificat de secularizare și nu-și revine, ceea ce 
începe să se întâmple și în România.  
Practic, noi, ca evanghelici, ne-am definit identitatea în România, prin chestiuni marginale; n-am atins 
niciodată miezul tare al protestantismului sau al valorilor protestante. În fine, dar ceea ce sesizez în 
România este că mergem foarte repede în zona respectivă și dacă e să învățăm ceva despre Orientul 
Mijlociu, despre invazia musulmană, despre problemele de-acolo, pe pielea noastră, putem învăța 
chestia asta: dacă noi mergem așa repede spre secularizare, n-am făcut mare brânză și chestia asta 
atrage după sine consecințe. Nu neapărat că or să vină musulmanii peste noi. Nu! Poate, în Occident, 
unde ei au destulă forță, fac asta, în Anglia, cum am văzut, în Franța… Dar cine știe? Poate, și la noi! 
Golul pe care-l lăsăm noi, prin neimplicare, prin acest proces de secularizare în care am intrat și spre 
care mergem foarte repede, aduce cu sine tot felul de efecte. Ce bine ar fi dacă discuția din astă seară 
ne-ar marca cel puțin în privința acestui risc. 
S-ar putea totuși să ziceți: „Domnule, asta e treaba lor, a musulmanilor și a evreilor; ce treabă avem 
noi?” Dar o să aveți treabă, pentru că, vorba lui Dănuț, dacă se întâmplă ceva mai de impact acolo, o 
să simțiți imediat cum vă cresc facturile. Dacă ați participat în seara asta aici, sper că unele dintre 
lucrurile discutate să vă fi ajutat să analizați mai bine ce anume se întâmplă cu noi, cu lumea în care 
trăim și că cel mai mare păcat al nostru, ca și creștini, este să fim defazați, să nu pricepem ce se 



întâmplă în jurul nostru și ăsta este un păcat foarte grav, pentru că în felul ăsta Dumnezeu nu ne 
poate folosi. 
Nu știu la ce v-ați așteptat când ați auzit invitația la o astfel de serată despre Orientul Mijlociu! Poate 
n-am nimerit-o sau poate că v-ați fi așteptat la alte lucruri, la alte detalii. Sigur, Dănuț a început să 
povestească niște lucruri de detaliu de-acolo, care nu se spun nici în mass-media, care nu sunt 
cunoscute de noi. În general, mass-media ne informează printr-un serios proces de filtrare, ba chiar de 
deformare, pentru că în general, marile trusturi de presă sunt controlate de evrei și de-americanii 
sioniști și ca atare toate informațiile pe care le primim de-acolo sunt titrate cu ochelarii de rigoare. Ca 
atare, noi vedem destul de deformat lumea de-acolo și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dănuț a 
povestit doar câteva secvențe despre o realitate care trebuie văzută altfel decât ne-o prezintă mass-
media. Și anume că acolo se întâmplă lucruri care nu pot fi calificate decât ca fiind rele, grave, din 
perspectivă creștină și că nu putem valida toate acțiunile evreiești sau palestiniene, ca fiind bune sau 
întemeiate. Dar, dincolo de asta, lucrurile care se întâmplă acolo au consecințe majore asupra întregii 
lumi. Creștini fiind, așa cum a spus Dănuț, și cum de spune Scriptura, eu vă încurajez să ne rugăm 
pentru pacea Ierusalimului, să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă acolo, căci, indiferent de opțiunea 
noastră creștină, indiferent dacă credem sau nu în dispensaționalism, lucrurile care se întâmplă acolo 
vor avea impact asupra întregii lumii. Este foarte important ca Biserica să priceapă ce face Dumnezeu 
acolo. Și sunt foarte puțini oameni care pot să spună ce face Dumnezeu cu adevărat în zona aceea... 
…sau aici, la noi… 
...sau aici, la noi; dar acolo, cu siguranță este zonă de tensiune și este cu-atât mai greu de spus, poate. 
Dumnezeu nu este confuz. El nu a scăpat lucrurile de sub control. El face ceva acolo; poate că face o 
judecată, cum s-a spus, pentru că creștinii nu și-au mai făcut datoria în acel spațiu geografic. Poate că 
Dumnezeu face alte lucruri. Acest „poate” nu ar trebui să fie pricină de durută pentru noi, ci ar trebui 
să fim oameni care să ne dăm silința să pricepem sau să ne rugăm sau să ne implicăm, pentru că 
suntem parte a unei istorii comune, de la care nu ne putem sustrage. 
Eu îi mulțumesc lui Dănuț că a venit încă o dată aici și sperăm să mai vină și la alte serate și la alte 
teme. Îi dorim să nu se întâmple nimic rău cu el, de câte ori va merge în zona aceea! 
Nu vă faceți griji, călătoresc cu îngerii! N-am absolut niciun fel de teamă! Mulțumesc lui Dumnezeu, de-
asta am scăpat, cel puțin! Am alte păcate, dar teamă nu am. 
Și îl mai așteptăm să ne-aducă vești de-acolo și să ne mai spună ce se întâmplă prin zonele acelea 
fierbinți și vouă vă mulțumesc că ați venit, că ne-ați răbdat aici și să stăm împreună aceste două 
ceasuri și ceva. Cum am promis, sper să vă mai invităm la alte serate, cu alte teme, în care o să-l mai 
invităm și pe Dănuț și pe alți prieteni de-ai noștri, oameni care pot să ne slujească cu gânduri, idei, 
frământări. Haideți să încheiem, așa creștinește cu” Tatăl nostru” și mergem la casele noastre! 
Mulțumim! 


