
(un răspuns la întrebarea :”care este diferența dintre noi ortodocșii și voi 

pocăiții?” 

Pentru a vedea diferențele de esență între aceste religii trebuie să 

cunoaștem care sunt elementele esnțiale ale oricărei religii.Două sunt 

elementele absolut esențiale sau definitorii ale oricărei religii,și ele sunt 

definite de răspunsul la aceste două întrebări fundamentale : 

1.Care este sursa de informare a acelei religii ? 

Este bine de știut că fiecare religie din lume are o sursă din care își trage 

crezul.Cele mai primitive au ca sursă de informare o tradiție transmisă de la o 

generație la alta prin condiucătorii religioși ai tribului.Cele mai cultivate au ca 

sursă de informare o carte sacră sau mai multe cărți sacre în care își păstrează 

și din care își scot crezul.Pentru a vedea adevărata natură a unei religii, este 

normal să te referi la sursa primordială de informare a  acelei religii, să-i vezi 

originea și natura și să-i judeci credibilitatea și autenticitatea. 

Referitor la  a 2 a întrebare: toate religiile lumii recunosc că între om și 

Dumnezeu există o ruptură, o separare, o distanță. Desigur, fiecare religie 

explică în felul ei modul în care s-a produs această separare și această distanță. 

Important  este că toate religiile intuiesc acest fapt esențial al înstrăinării 

omului de Creatorul său.Toate religiile își stabilesc ca obiectiv principal 

readucerea omului la Dumnezeu sau restabilirea legăturii sau a relației dintre 

om și Dumnezeu. 

În limba latină cuvântul religie își are originea în verbul re-ligo ,re-ligare, care 

înseamnă ”a lega din nou”.Fiecare religie propune o anumită soluție sau o 

anumită formulă pentru a depăși prăpastia dintre om și Dumnezeu, și pentru  

a-l repune pe om în relații bune cu Creatorul Său. Cine vrea să cunoască esența 

unei anumite religii trebuie să meargă direct la această problemă, să vadă cum 

propune religia respectivă rezolvarea ei, deoarece aceasta formează inima 

religiei. 

Prin urmare sursa de informare a unei religii și modul în care încearcă această 

religie să-l lege din nou pe om de Dumnezeu sunt cele două elemente care 

definesc esențialmente orice religie.Vom observa că în aceste două elemente 



găsim și diferența dintre religia creștină ortodoxă și o religie creștină reformată, 

protestantă sau neoprotestantă. 

La întrebarea:”de unde vă trageți crezul?”, religia ortodoxă răspunde :”din 

Biblie și Sfânta tradiție”. La aceeași întrebare, religia reformată sau protestantă 

va răspunde că numai din Biblie.Trebuie să ajungem să înțelegem enorma 

diferență dintre aceste două răspunsuri pentru a ne da seama apoi de 

importanța alegerii pe care trebuie să o facem noi înșine, optând pentru unul 

sau pentru celălalt. 

Pentru început, să facem o surtă incursiune în istorie.Biblia are 39 de cărți ale 

V.T.scrise de autori evrei pe o perioadă de 1000 de ani, între anii 1450-430 

b.Cr.Pe la 430-420 b.Cr.cărturarul evreu Ezra  a adunat toate aceste cărți, și 

într-un consens cu alți cărturari ai vremii, le-a consacrat ca Scriptura Sfântă. 

Aceasta conținea tot ceea ce le-a vorbit Dumnezeu oamenilor, revelându-se pe 

Sine Însuși, planurile sale cu oamenii și legile și principiile după care așteaptă El 

să trăiască oamenii. 

Este de importanță vitală să știm că Domnul nostru Isus Cristos a recunoscut 

aceste cărți ca fiind Cuvântul Lui Dumnezeu.Ba mai mult, în cele 4 secole de la 

încheierea VT și până la venirea D-lui pe Pământ, evreii au adăugat la scrierile 

sfinte tot felul de interpretări făcute de diferiți rabini.Aceste interpretări 

rabinice ale VT. au devenit ”datina” sau ”tradiția” bătrânilor.Domnul Isus a 

respins această datină sau tradiție ca fiind ceva omenesc și i-a învățat pe 

urmașii Săi să se țină numai de ceea ce este numit Cuvântul Lui Dumnezeu.Este 

bine să citim în Evanghelie și să vedem cum explică Dl Isus oamenilor că tradiția 

nu elucidează Cuvântul D-lui, ci înlocuiește Cuvântul D-lui cu învățături care 

sunt mai convenabile oamenilor : Marcu 7:5-13. Aici avem un exemplu subtil de 

desființarea Cuvântului și înlocuirea Lui cu tradiția.Vezi în text ”porunca Lui 

Dumnezeu vs. datina,tradiția voastră.” 

Am văzut deci că există 39 de cărți pe care D-l Isus le definește drept Cuvântul 

Lui Dumnezeu și apoi există interpretări sau adaosuri omenești pe care Domnul 

nostru le numește tradiții și le respinge.Dar istoria se va repeta : 

-Ucenicii Dlui Isus și alți urmași imediați ai Lui au scris cele 27 de cărți care 

au fost adunate în N.T. Ele cuprind învățăturile date de Fiul Lui D-zeu sau de 

apostoli pe baza a ceea ce au învățat de la Isus și sub directa inspirație a 



Duhului Sfânt și deci și acestea sunt Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci unindu-le 

avem 66 de cărți inspirate. Orice este în afara lor sunt cuvintele oamenilor și nu 

pot avea deci, valoarea de autorităte divină.Dar și aici istoria se repetă.Oamenii 

au început și aici să explice,să interpreteze în felul lor, iar aceste explicații și 

interpretări au alcătuit și ele o nouă tradiție,numită tradiția sfinților părinți sau 

tradiția Bisericii,Biserica de Răsărit (ortodoxă) având un anume grup de oameni 

pe care îi consideră părinții ei, iar ce ade Apus (catolică)având alt grup de 

părinți. Haideți în continuare să vedem ce s-a făcut cu această tradiție față de 

cuvântul Lui Dumnezeu: 

 vom începe cu botezul.Actul acesta a fost poruncit de D-l Isus când le-a 

dat ucenicilor Săi Marea trimitere în misiune.Matei 28:19,20 sau Marcu 

16.15,16. Din aceste texte reiese clar că oamenii trebuiau să audă 

Evanghelia, trebuia să o creadă pentru ca mai apoi să fie botezați.Acel 

om credea ca până atunci stăpânul lui a fost Satan iar de atunci și-a 

schimbat Stăpânul. Acolo el se leapădă de vechiul stăpân, și prin actul 

botezului el moare, este înmormântat și când este scos din apă arată că 

de acum  este viu pentru noul Stăpân și Domn Isus Hristos. Din chiar 

semnificația botezului se poate vedea că el este un act al unui om matur 

care decide ceva pentru sine însuși. Acela care aude Evanghelia și o crede 

se botează.Aceasta nu este o acțiune care-i privește pe copiii nou 

născuți, ci pe adulți.Primul botez de copil mic este atestat cam în jurul 

anilor 200 a.Cr. Datorită majorității celor de atunci, s-au făcut presiuni 

asupra botezului copiilor mici,dar teologi și biserici au fost împotrivă. 

Atunci și acolo s-a dat la o parte Cuv.Dlui și s-a înscăunat datina 

omenească. Nicăieri în Scriptură nu s-a pomenit de botezul copiilor mici. 

Există o învățătură greșită conform căreie dacă un copil mic moare și nu 

a fost botezat,el nu va merge în cer.Explicația clară a Bibliei este că Dl 

Isus a murit pentru toate păcatele,deci și pentru a celor mici.Nu intră în 

vigoare iertarea decât daca este primită prin credință, dar cum poți să 

întrebi un copil mic, sau un bolnav mintal dacă se căiește de păcatele lui, 

dacă crede că sângele Lui Isus îl poate ierta...așa ceva este împotriva firii. 

Altfel spus daca Dumnezeu va osândi o persoană inconștientă la chinul 

veșnic ar fi un Dumnezeu sadic și nedrept, dar știm că nu este așa.Dar 

pentru că oamenii nu știu,nu înțeleg, ei dau copii să fie botezați, 

încreștinați, iar nașa se leapădă de satan în locul copilului, ceea ce este 



după părerea mea o mare înșelătorie.Eu nu pot alege pentru copilul meu 

ce partener să aibă în căsătorie de mic pentru când va fi mare,sau ce 

religie să aibă de la naștere.Deși uneori am vrea,știm că nu se poate.Am 

citit odată pe net că un tânăr a dat în judecată Bis.,ortodoxă că l-a 

botezat împotriva voinței sale cerând o despăgubire mare. 

 să luăm o altă înv.biblică despre mijlocirea dintre om și Dumnezeu.           

1 Tim.2:5,ne spune că există un Singur Mijlocitor între om și Dumnezeu și 

Acela trebuie să îndeplinească 3 condiții : să fie 100% om ,să fie 100% 

Dumnezeu și să vrea să moară pentru păctele noastre. Sigur nu poate fi 

altuldecât Isus Hristos.Dar și cu acestă învățătură s-a întâmplat ceva 

dramatic și tragic în sec.al III lea după Cr.În secolul acesta s-au întețit 

persecuțiile sângeroase împotriva creștinilor și tot mai mulți creștini au 

fost martirizați pentru credință.Cei ce răbdau cumplitele torturi și apoi 

mureau ca martiri erau priviți nu numai ca eroi ceea ce nu era nimic 

greșit,dar și ca ”sfinți”. Acestor sfinți au început să li se atribuie puteri tot 

mai mari,cum ar fi puterea de a ierta păcatele și aceea de a mijloci la 

Dumnezeu pentru ceilalți oameni.Așa a început venerarea ”sfinților” și 

așa au început rugăciunile adresate sfinților.Între acești sfinți a fost 

introdusă treptat și Maria,mama Dlui Isus Hristos.Departe de mine 

gândul de a minimaliza cu ceva jertfele sfinților,căci știu din Scriptură că 

ei au o răsplată mare în cer,dar ceea ce trebuie respins este tocmai 

negarea Cuv.D-lui care ne spune categoric că numai Isus  este Sigurul 

Mijlocitor.O altă mare problemă cu sfinții este că oamenii se închină la 

ei.Cum să te închini unei fapturi umane oricât ar fi fost ea de sfântă ? 

Știm astăzi cum ajunge un om sfânt ? Al cui este meritul /Nu al Dlui Isus ? 

Ba da. Exod 20:3-6. Textul de aici nu are nevoie de nici un comentariu.Și 

lucrurile nu s-au oprit aici,ci oamenii au început să colecteze și rămășițele 

umane -  moaște.Lucrurile au degenerat cu icoanele și deși în anii 726-

842 d.Cr.au fost lupte,cei ce au dorit icoanele au biruit,astăzi oamenii 

închinându-se lor.Astăzi preoții argumentează spunând că este deosebire 

între ”venerare”  și ”adorare”.Ei spun că doar pe Dumnezeu îl adoră, că 

venerează sfântul,iar gândul se duce la sfânt și nu la icoana însăși.Dar ce 

ne facem cu icoanele ”făcătoare de minuni”.Nu-i este atribuită icoanei 

puteri miraculoase,moaștelor...? Marcu 7:6-8,9,13.Nu este de mirare că 

țara noastră este o ”țară de creștini”.Nu este de mirare că nu este frică 



de Dumnezeu, când totul a devenit o afacere.Eu dau banul, îmi fac 

datoria,iar preotul și-o face pe a lui,adică să mă rezolve în ce privește 

problema sufletului.Într-adevăr ,așa cum bine spun ei:”voi vă îngropați cu 

popa?”,așa și este,ei împreună cu cei ce cred astfel se duc ca o turmă în 

focul veșnic.Să ne fie milă de ei, prezentându-le adevărul biblic,Cuvântul 

sfânt al Lui Dumnezeu.Amin! 

ÎMPĂCAREA CU DUMNEZEU 

2.Care este soluția propusă de acea religie pentru a restabili relația dintre om și 

Dumnezeu ? 

Și la acest capitol observăm o mare diferența între punctele de vedere 

ale diferitelor religii.Există câteva tipuri de soluții ale problemei apropierii de 

Dzeu, și toate se includ într-unul sau altul dintre tipurile acestea. 

1-ul tip este cel ”magic” : prin anumite formule, pe care le cunosc numai cei 
inițiați, se crede că se poate ajunge la D-zeu, sau că D-zeu sau alte spirite pot fi 
obligate să-i împlinească omului dorințele. 

2-lea  tip este cel ”ritualist” : prin anumite ritualuri și daruri sau jertfe aduse lui 
D-zeu se speră ca acesta să fie împăciuit sau îmbunat, în așa fel încât să le facă 
bine oamenilor. 

3-lea este tipul ”mistic” : prin anumite exerciții spirituale, prin renunțări, 
abstinențe și purificări, prin meditație și rugăciune intensă se caută ajungerea la 
D-zeu și la contopirea cu D-zeu într-o experiență de beatitudine. 

Cele mai multe religii se includ într-unul sau altul dintre aceste 3 tipuri, sau 
combinate.Ceea ce au în comun aceste 3 tipuri este faptul că în toate 3 tipurile 
soluția pentru a ajunge la o relație bună cu D-zeu este ceva ce trebuie să facă 
omul.Omul întreprinde niște acțiuni și face anumite eforturi pentru a junge la    
D-zeu.Acțiunea pleacă de la om și este făcută de om.Diferența dintre ei și noi 
este că Biblia ne învață că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era 
pierdut.Luca 19:10.Isus Hristos a venit în misiune aici jos pe pământ.Ioan 14:6. 
Deci acțiunea o face Dumnezeu, eu omul îl caut am nevoie de El, dar eu nu pot 
face nimic pentru a-mi rezolva problema, ci doar să cunosc modalitatea prin care 
pot ajunge la El. 

Problema separării omului de Dumnezeu este păcatul.Isaia 59.2 Cum se poate da 
la o parte zidul ? Se încearcă rezolvarea problemei prin fapte bune care să 
compenseze faptele rele astfel că ei vor deveni placuți Lui Dumnezeu.Efeseni 



2.8,9 și Tit 3.5 ne arată imposibilitatea unei astfel de căi de a a junge la 
Dumnezeu. De ce este păcatul atât de grav ? 

o păcatulul omului – dacă Dumnezeu nu ar pedepsi păcatul El însuși ar fi nedrept, astfel 
că El trebuie să aplice dreptatea,adică moartea.Rom.6.23 

o păcatul - fiind opțiunea omului de a asculta de diavolul- i-a dat autoritate diavolului 
asupra omului 

o păcatul l-a ucis spiritual pe om ; omul este mort și un om mort nu se poate ajuta cu 
nimic. 

o păcatul a pus stăpânire pe om și l-a făcut rob.Omul nu este liber să păcătuiască – el 
este un rob care execută; el trebuie să păcătuiască deoarece este rob al păcatului. 
Oricine încearcă să scape de anumite păcate constată cât de puternică este robia.Un 
rob nu se poate elibera pe el însuși. 

Aici intervine ”vestea buna”. Dumnezeu a luat inițiativa.Ce a făcut Dumnezeu ? L-a trimis în 
lume pe Fiul Său ca să mântuiască lumea. 

Buuuun ! 

Haideți acum să vedem mântuirea în biserica ortodoxă.Vom studia cateva lucruri interesante : 
sunt 2 direcții pe care s-a dezvoltat învățătura ortodoxă despre mântuire.Prima este înv. că 
mântuirea, iertarea de păcate o acordă Biserica prin preot.A doua este că mântuirea se obține 
prin fapte bune, prin milostenii și prin acte de penitența. 

Să încercăm să le explicăm.Vom începe cu prima.Dogma ortodoxă spune că Dumnezeu a 
depozitat harul mântuitor în Biserică și astfel Biserica este depozitara harului și 
administratoarea harului.Aceasta înseamnă practic că omul se duce la preot se spovedește, 
adică  își spune păcatele după care preotul îi împarte harul iertării. Preotul se interpune astfel 
între om și Dumnezeu.Omul nu mai merge direct la Dumnezeu, ci se duce la preot. Cine spun 
ei că sunt credincioșii lor ,de care noi nu trebuie să ne luăm căci spun ei sunt oile noastre ?  
Va dau o discuție : 

 dacă mă duc la un bețiv care-și ruinează viața lui și a familiei prin beție, și-i vestesc 
Evanghelia,iar el o primește și prin aceasta se eliberează de păcatul beției,oare am 
furat un om care aparținea bisericii ? Răsunsul preotului a fost categoric Da.A 
continuat :”omul acesta aparține bisericii,voi prin predicile voastre nu-i oferiți 
nimic,pe când biserica îi oferă totul.Biserica vede de sufletul acestui om,voi să-l lăsați 
în pace ! 

 dacă mă duc la un ateu și-i predic Evanghelia, și el este o oaie din turma voastră ? Nu 
raspunde el, dar sunt foarte puțini atei.Majoritatea sunt atei de circumstanță,și nu atei 
convinși.În adâncul sufletului lor ei tot cred în Dumnezeu.Și dacă au fost botezați în 
Biserica ortodoxă când au fost mici,și dacă in cursul vieții lor au fost de două trei ori 
la Biserică,pentru o cununie,pentru un botez..prin aceasta ei au dat mandat bisericii să 
le vadă de suflet.Și biserica va rezolva problemele sufletului lor.Voi să-i lăsați în pace. 

Pănă aici am văzut ce nu ar trebui să facă și fac.Haideți acum să vedem ce ar trebui să facă și 
nu fac,ba chiar răstălmăcesc acest pasaj în interesul lor : Disciplinarea în Biserică ! Matei 
18.15-20. Să interpretăm exact ce spune Domnul Isus în acest text.Biserica este chemată să 
judece între doi membrii ai ei care sunt în conflict.După ce Biserica decide care este 
vinovatul, ea trebuie să-i poruncească acestuia să repare ceeca ce a stricat.Dacă acel membru 



al Bisericii nu ascultă de această dispoziție, Biserica îl exclude din sânul ei și prin aceasta ”îl 
leagă”.Autoritatea dată de Domnul Bisericii este mare, ceea ce leagă va rămâne legat și în 
ceruri.Dar această instrucțiune nu se referă la mântuirea celor de afară, ci se referă la felul de 
viață al celor deja mântuiți, al celor ce deja au devenit membrii ai Bisericii.Biserica ar trebui 
să vegheze asupra membrilor ei ,pentru ca aceștia să ducă o viață morală curată.Din păcate 
Biserica Ortodoxă nu exercită asemenea funcție, ci și-a asumat o altă funcție, și anume aceea 
de a distribui har mântuitor oricui i-l cere.Aceasta autoritate nu i-a fost dată niciodată.Puterea 
de a lega sau dezlega pe oamenii nemântuiți nu este în puterea lor, dar fac o interpretare 
eronată gravă care a aruncat în beznă moralitatea oamenilor lor, neexistând ordine nici măcar 
în sânul ierarhilor,darămite în rândul oilor care D-l Isus le-a văzut cu milă și tristețe ca pe 
niște oi rătăcite care nu au păstor, și nu ca pe niște oi ale anumitor biserici care au grijă de ele. 

Problema faptelor bune în vederea mântuirii nu o mai discut,pentru că este f.cunoscută.Adaug 
doar o imagine atât de elocventă pentru mine....dar pentru că este vorba de un desen și nu 
vreau să pierd timpul să-l lucrez pe p.c. am sa-l prezint Vineri la studiile noastre. 

Fiti binecuvântați ! 

Astept comentariile voastre vineri la cursuri. 

Cu o deosebita grijă de frați, matei b. 

 

PS.COMPILAȚIA ESTE FĂCUTĂ DIN CARTEA ”CREDINȚA ADEVĂRATĂ”-IOSIF 
ȚON 


