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RECLAMATIE 
 

 de Rev. Cornelius Tica 

 
 
 

Gânditorul Pozitiv, Dyo-tref, Anglicanul, Simplista, Carismaticul, Neo-ortodoxul, Ted-

enţiosul şi Ciobanul s-au hotărât să se plângă Domnului din pricina unui personaj 

impudent care le tulbură liniştea sufleteasca şi activitatea. 

 

Gânditorul Pozitiv: Doamne, eu şi prietenii mei suntem extrem de iritaţi. Mai deunăzi, 
unul care se crede un trimis al Tău şi-a permis să discrediteze pe alţi credincioşi, şi a 
indraznit să o facă în scris. Întâi a recurs la un atac insidios la caracterul celor pe care îi 
critica. I-a numit câini, şi a pretins că face acest lucru din dorinţa de a apăra turma Ta. 
Iată cuvintele lui: „Feriţi-vă de câinii aceia...”  Limbajul său defăimător a continuat cu 
insinuarea că cei la care se referea sunt „lucrători răi.” Noi îi cunoaştem şi ii respectăm 
pe aceşti fraţi ai noştri. Nu înţelegem cum îşi permite să aibe o exprimare atât de josnică 
la adresa unor lucrători ce şi-au dovedit vredncia şi folosul de-a lungul anilor. De ani de 
zile oamenii aceştia fac o lucrare impresionantă. Merg pretutindeni pe unde s-au născut 
biserici şi învaţă pe noii convertiţi prin cursul lor de viaţă spirituală să fie echilibraţi în 
credinţă ţinând în cumpănă harul şi legea. Bunăoară, ei resping concepţia simplistă că 
Duhul Sfânt produce sfinţirea în întregime în noi, şi propun în schimb ceva mult mai 
practic, un program de 40 de zile prin care se elimină obiceiurile nesănătoase care au 
apărut în viaţă prin imitaţie. Cel de care ne plângem pretinde că trăim într-un trup de 
moarte, care este incapabil să trăiască în sfinţenie, şi că avem nevoie de legea Duhului 
de viaţă pentru a ajunge biruitori asupra firii pe care el o declară total depravată. Astfel 
de doctrine ne insultă intelectul negând capacitatea noastră de a învinge răul şi de a 
obţine sfinţenia prin noi înşine.  
   
Dyo-tref: Eu, Doamne, am deschis un blog prin care doresc să impresionez pe cei care îl 
freventează cu cunoştinţele mele teologice. Sunt acuzat că îmi place întâietatea, dar nu 
este adevărat. Ca să Te convingi, Doamne, te rog, citeşte-mi blogul. Acelaşi personaj de 
care se plânge prietenul meu, Gânditorul Pozitiv, l-a atins rău în scrierile sale pe un alt 
amic al meu, şi anume, blogarul Alexandru Căldărarul. L-a acuzat fără nici un fel de 
dovezi că a făcut mult rău, ba mai mult, a îndemnat pe fraţi să se ferească de el. 
Consider că este un atac josnic prin care s-a recurs la comunicate şi scrisori incendiare, 
la o maşină diabolică de aruncat noroi şi blesteme de genul „Schilodească-se odată cei 
ce vă tulbură!” Cu siguranţă că în Biblia celui pe care îl denunţăm, paginile s-au lipit la 
1 Corinteni 13, aşa că nu mai vede nimic din cerinţa de a iubi! Doamne, dacă mi-ai 
vizita blogul, aş fi gata să Îţi arăt şi mai tare cât de mult îi urăsc pe cei ce îşi permit să 
tragă semnale de alarmă şi să eticheteze pe alţii „apostoli mincinoşi”. Doamne, am 
adunat o rezervă mare de invective pe care vreau să le folosesc cu entuziasm şi dedicare 
în slujba Ta! 
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Anglicanul: Eu, Doamne, am părăsit biserica ce şi-a dobândit un nume că este 
bătăioasă pentru Adevăr. Şi eu sunt foarte bătăios, dar pentru cauze mai înalte şi mult 
mai nobile. De când am trecut pragul mileniului am înţeles mult mai bine relativitatea 
doctrinelor creştine. Mă deranjează enorm cei care cred şi afirmă existenţa Adevărului 
absolut sau care au pretenţia că „ştiu în cine au crezut” fiind fermi convinşi de faptul că 
ei deţin Adevărul. 
Sincer, nu îmi pierd vremea cu lucruri neesenţiale şi nu mă interesează aşa zisa luptă 
pentru puritate şi sfinţire a bisericii, sau pentru identificarea falsului şi eliminarea 
acestuia, ci cred că astfel de conflicte sunt o deturnare de la adevărata luptă la care am 
fost chemaţi.  
Mă lupt, bunăoară, să arăt lumii cât de mare şi justă este cauza palestinienilor, şi cât de 
josnici sunt cei care au pretenţia că sunt poporul tău, evreii. Pe blogul meu preamăresc 
rezistenţa palestinienilor din teritoriile ocupate de călăii evrei. Lumea contemporană nu 
ştie că Tu ai făcut o rocadă luând pe palestinieni în locul evreilor. Ei, bine, tocmai lucrul 
acesta mă străduiesc să îl fac cunoscut lumii, şi să corectez concepţiile escatologice 
eronate care conferă evreilor un loc în evenimentele sfârşitului.  
De curând m-am alăturat unei biserici tolerante, care are vederi foarte largi, în opoziţie 
cu biserica pe care am părăsit-o. Teologii acestei biserici tolerante nu mai cred în mitul 
creaţiei, ci au trecut de partea ştiinţei susţinând evoluţionismul. Datorită acestor vederi 
largi biserica mea admite cu entuziasm în slujba preoţiei pe oricine, inclusiv 
homosexuali şi lesbiene (ca să vezi şi Tu, Doamne, cât de inclusivişti şi toleranţi suntem). 
Ce bine ar fi dacă toate celelalte biserici care au devenit rigide, ultra conservatoare şi 
legaliste s-ar inspira de la noi, luând ca model această biserică în care dragostea 
creştină îi cuprinde pe toţi. Mulţi nu înţeleg că aşa-zisele condamnări ale Cuvântului la 
adresa sodomiţilor au fost determinate de cultura intolerantă şi ignorantă a antichităţii. 
Astăzi noi ştim că homosexualitatea este ereditară, şi nicidecum nu poate fi considerată 
un păcat.  
E adevărat că există o aripă evanghelică a bisericii mele care condamnă o astfel de 
deschidere, dar eu nu am păcătuit prin a mă alătura acestei grupări disidente, 
intolerante, conservatoare şi fundamentaliste. Ca şi prietenul meu Dyo-tref, doresc să mă 
plâng cu vehemenţă de acelaşi personaj, care uneori scrie excelent despre dragoste, ca 
ulterior să izbucnească în ditirambe împotriva unor lucrători cu Evanghelia, numindu-i 
„apostoli falşi,” „soli ai Satanei,” „scrijelaţi,” etc.  
Cine îi dă dreptul să eticheteze astfel pe fraţii noştri, care au intenţia nobilă de a trezi 
bisericile adormite? În biserică nimeni nu ar trebui să îşi asume dreptul să compromită 
prin intoleranţă dragostea frăţească la care am fost chemaţi.  
Noi, în biserica noastră, suntem foarte toleranţi, mai puţin cu cei intoleranţi!  
Doamne, de dragul tău sunt gata să înjur, să umilesc, şi să îmi bat joc de toţi cei care au 
curajul să chestioneze teologia, părerile şi dogmele mele personale. Te rog să iei 
atitudine fermă faţă de instigatorul acesta la intoleranţă care îşi închipuie că e 
„însărcinat cu apărarea Evangheliei” şi susţine că „toată Scriptura este insuflată...” 
 

Simplista:  Doamne, să ştii că eu mărturisesc şi afirm cu tărie, în opoziţie cu intolerantul 
menţionat, că cei pe care el îi denunţă aşa de aspru, sunt nişte lucrători de mare clasă. I-
am cunoscut de mulţi ani şi adevărul este că ei merg din loc în loc, îşi ţin prelegerile lor 
adunând şi hrănind mulţimile. Oh, de multe ori sufletul meu s-a hrănit la întrunirile lor. 
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Dacă se întâmplă ca norodul să lipsească, manifestând lipsă de interes pentru viaţa 
spirituală, ei sunt gata (realişti fiind) să solicite în ajutor pe scamatori, clovni, 
saltimbaci, oameni care ştiu să adune şi să manipuleze mulţimile oferindu-le o experienţă 
interesantă şi o delectare spirituală.  
E adevărat că aceştia nu predică, explicând Biblia, dar cine mai este interesat astăzi de 
conţinutul ei învechit? Saltimbacii noştri ne dau revelaţie proaspătă de fiecare dată când 
ne adunăm. Ei ne fac viaţa plină de farmec prin lucrări şi minuni.  
Cât de excitant este să trăieşti încontinuu în preajma minunilor! Apreciez mult dorinţa 
lor de a aduna mulţimile sărace pentru a le binecuvânta cu miracolele lor.  
Sunt sigură că lucrarea lor, pe măsură ce se va raspândi, va întrece cu mult minunea de 
la Maglavit.  Detractorul lor îi acuză de teologie defectuoasă în privinţa lucrărilor 
Duhului Sfânt. Bunăoară, el zice că Duhul Sfânt se primeşte prin ascultarea credinţei, 
dar învăţătorii mei spun clar că Duhul Sfânt se primeşte în urma unor rugăciuni 
speciale. Detractorul spune că toţi cei credincioşi au fost botezaţi cu Duhul Sfânt, dar noi 
ştim din experienţă că botezul cu Duhul Sfânt vine ulterior, numai în viaţa celor ce prin 
exerciţii de strigare, ajung la o maturitate ce garantează primirea acestui botez. 
Învăţătorii noştri ne-au confirmat veridicitatea poziţiei noastre în repetate rânduri. 
Detractorul lor susţine că cei credincioşi trebuie să se înarmeze cu un fel de gândire care 
să accepte suferinţa. Învăţătorii noştri iubiţi ne spun că tot ce dorim se află în puterea 
minţii şi a limbilor noastre. Ei ne învaţă că noi înşine deţinem cheile succesului şi ale 
fericirii personale, noi înşine putem prin afirmaţiile noastre să ne creem lumea pe care o 
dorim, o lume din care am izgonit boala şi sărăcia.  
Cred că acest detractor nu poate suferi ca cei mântuiţi să aibă o viaţă fericită, plină de 
belşug, aşa cum ne-a promis Domnul Isus: fără probleme, fără boli, fără necazuri, ba 
dimpotrivă, experimentând bogăţia, succesul, şi o victorie continuă! Doamne, opreşte-i 
tu pe oamenii care ne opresc bucuria de a experimenta minuni, spunându-ne că noi 
trebuie să ne răstignim firea  împreună cu Christos! 
 

Carismaticul: Doamne, eu am o plângere foarte serioasă împotriva celui menţionat mai 
sus. Obraznicul acesta şi-a permis şi a îndrăznit să publice o scrisoare în care afirmă că 
„limbile vor înceta, cunoştinţa va avea sfârşit şi prorociile se vor sfârşi!” Ce vorbe sunt 
astea? El Te batjocoreşte pe Tine, Doamne, fiindcă afirmă implicit că Tu nu mai eşti 
Acelaşi. Noi ştim însă că Tu eşti Acelaşi, şi suntem gata să declarăm anatema pe toţi 
ceilalţi care nu agreează cu poziţia ce o avem. Noi credem şi mărturisim că vorbirea în 
limbi este parte a Evangheliei noastre. Iarăşi, ştim că oricine nu vorbeşte în limbi nu este 
mântuit, chiar dacă mărturiseşte cu gura şi crede in inima lui că Isus Christos este 
Domnul şi Mântuitorul înviat din morţi.  
Cel la care mă refer ne-a insultat când ne-a spus că „în biserică este mai bine să spui 
cinci cuvinte înţelese... decât zece mii de cuvinte în altă limbă.” Tot el ne-a ofensat când 
ne-a declarat copii la minte, şi a pretins că darul vorbirii în limbi este pentru cei 
necredincioşi. Ori, noi avem atâta satisfacţie personală să folosim darul menţionat, chiar 
dacă nu este nici un necredincios prezent de faţă la adunările noastre. Pe de altă parte, 
noi suntem aşa bucuroşi că atât de mulţi catolici au primit darul vorbirii în limbi, chiar 
dacă mai au scăpări şi încă se mai închină la idoli, la Fecioara Maria, cred în 
Purgatoriu şi îl declară pe papa lor infailibil şi vicarul lui Christos.  
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Dar nimeni nu-i perfect. Nu de mult un dăruit mi-a spus că darul vorbirii în limbi s-a 
extins chiar şi la mahomedani şi la budişti. Oh, Doamne, acum putem să îi declarăm pe 
toţi aceştia fraţi de ai noştri. Noi, Doamne, prin experienţa comună pe care o promovăm 
şi o preamărim, împlinim cererea rugăciunii Domnului Isus, ca toţi să fie una. În Numele 
Tău anatemizăm pe cel ce a avut curajul să spună: „Prorociile se vor sfârşi, limbile vor 
înceta, cunoştinţa va avea sfârşit.” 
 

Neo-ortodoxul: Doamne, şi eu am ceva împotriva aceluiaşi individ care pe lângă 
probleme deja menţionate mai sus, desconsideră tradiţia strămoşească. E adevărat că eu 
mă trag din strămoşi protestanţi care au rupt-o cu bisericile atinse de misticism şi 
idolatrie, dar să ştii că lucrurile au evoluat mult în ultimul secol. Nu mai este posibil să 
susţinem că mântuirea este numai prin credinţă, cum făceau strămoşii noştri separându-
se de bisericile ce puneau accent pe tradiţii, ritualuri şi fapte bune. La ora actuală nu 
mai suntem dispuşi să credem că cei ce preamăresc tradiţia şi faptele bune sunt greşiţi. 
Desigur că pot şi ei să fie consideraţi fraţi ai noştri!  
Şi ca să le arăt că îi tratez ca fraţi, sunt dispus să prezint într-o lumină pozitivă 
ritualismul şi tradiţia. La urma urmei era o mândrie să considerăm că numai cei ce se ţin 
de Scriptură sunt pe calea Ta. Literatura patristică ne ajută foarte mult să înţelegem 
lucrurile acestea, mai ales acolo unde ea este în contradicţie cu Scriptura.  
De ce să ne ţinem de litera Scripturii, când avem pe părinţii Bisericii care ne oferă 
informaţie mai multă? Şi de ce să oferim oamenilor în fiecare duminică textul plicticos al 
Scripturii, când putem să îi luminăm cu citate pline de intelepciune de la părinţii 
Bisericii? 
Calea mântuirii este mult mai largă decât sunt dispuşi să creadă unii, pe care noi îi 
numim în dispreţ fundamentalişti. Şi apoi cum se poate să desconsiderăm bogăţia de 
semnificaţie a ritualurilor religioase ce au supravieţuit de-a lungul anilor prin sfinta 
tradiţie? Bunăoară, unii condamnă practica aprinderii de luminări la căpătâiul 
muribunzilor pentru a vedea şi ei Calea. Oare nu este posibil ca acei care nu au luat 
aminte în timpul vieţii la lumina Cuvântului, să poată şi ei printr-un astfel de ritual să 
vadă în cele din urmă lumina şi calea veşniciei? Şi chiar dacă nu o văd atunci, nu ar fi 
posibil ca preotul să le dezlege povara păcatelor printr-o slujbă în care îşi manifestă 
autoritatea pe care a primit-o în linie ecleziastică direct de la apostoli?  
Acestea sunt întrebări valide pe care trebuie să le tratăm cu toată seriozitatea, chiar 
dacă venim dintr-un mediu protestant! Nu am nimic nici împotriva plasării de bani în 
sicriu pentru ca decedatul să poată plăti vămile cereşti, nici împotriva sărutului 
moaştelor, care este o formă de cinstire a înaintaşilor şi care (cine stie?) poate aduce 
chiar vindecare miraculoasă. Ce s-ar face enoriaşii fără aceste practici tradiţionale care 
le rezolvă problemele vietii, inclusiv mântuirea? Trebuie să recunoaştem că Biserica si 
sfânta tradiţie au şi şi ele un rol în câştigarea mântuirii, prin aceste ritualuri mistice şi 
mai puţin înţelese de protestanţi.  
Cine îmi dă mie dreptul să spun că cei ce practică astfel de lucruri sunt total greşiţi? 
Cine sunt eu să pretind că am un spirit de discernământ şi să judec faptele şi vorbele lor 
prin prisma îngustă a cuvântului? La urma urmei, bisericile ce cinstesc sfânta tradiţie ne 
ajută cu experienţa lor îndelungată şi bogată în ce priveşte practicarea misticismului. 
Vrem şi noi să avem misticii noştri!  
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Ceea ce ne deranjează la individul menţionat este că el se dă pe sine exemplu ca unul 
care a renunţat la tradiţii pe care le consideră ca şi balegă, şi insistă „să nu trecem peste 
ce este scris” dând impresia că Biserica ce pune accent pe tradiţie şi misticism este pe o 
cale greşită. În ce mă priveşte, mă deranjează foarte mult o asemenea intoleranţă. Eu am 
hotărât să ţin legătura cu fraţii mei ce adulează sfinta tradiţie şi care practică 
misticismul religios. 
 

Ted-enţiosul: Doamne, eu fac artă pentru artă pe blogul meu. Nu admit că ar putea să 
apară ceva ted-enţios în articolele pe care le scriu cu atâta furie împotriva celor ce mă 
deranjează cu observaţiile lor lucide privind problematicile curente, cum este 
cesaţionismul. E un truism că gruparea mea religioasă are Adevărul, şi voi pune la 
stâlpul infamiei pe cei care nu agrează cu mine. Am şi eu o reclamatie împotriva celui de 
care s-au plâns şi fraţii mei. El spune că putem avea păreri diferite în chestiunile pe care 
le consideră de importanţă secundară (bunăoară problema cu cesaţionismul) şi că se 
cuvine să aşteptăm lumina Ta în aceste probleme. Şi iarăşi, mai spune că în lucrurile în 
care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. Cum pot eu să umblu împreună cu cei 
care nu agrează cu mine în totalitate? Ca unul care nu sunt ted-enţios, pot declara că în 
creştinism nu există probleme de ordin secundar. Toate sunt majore, şi toţi trebuie să fie 
de acord cu modul în care eu le expun ex cathedra. În rest, declar nule toate epistolele 
scrise de cel menţionat mai sus, şi dacă este nevoie voi emite şi o bulă care să le 
condamne. Sunt convins că şi Tu, Doame, eşti de părerea mea, deoarece, ca şi mine, nu 
eşti ted-enţios.    
 

Ciobanul: Doamne,  să ştii că eu îmi văd de lucrarea mea, în biserica pe care am 
moştenit-o şi de aceea o consider un business de familie. Eu mă gândesc la viitorul 
lucrării Tale. Poate fratele meu, sau fiul meu, sau poate chiar fiica mea vor lua frâiele 
bisericii când eu nu o să mai pot să le ţin. Nu cred să sunt calificaţi chiar acum, văzând 
că au preocupări c-am lumeşti,  dar nădăjduiesc că se vor da pe brazdă, mai ales dacă 
vor pricepe toate avantajele care decurg din slujirea bisericii.  
Tot interesul meu acum este să îmi menţin poziţia şi să pacific pe enoriaşi mei, ca 
niciunul să cadă în păcatul de a judeca. Nu ştiu de unde au luat unii ideea că în biserică 
trebuie să fie mai mulţi lucrători, care să colaboreze unii cu alţii. Eu singur sunt suficient 
pentru toate lucrările şi nevoile bisericii. E adevărat că nu am timp să mă pregătesc şi să 
studiez substanţial pentru predicarea Cuvântului, dar programele pompoase şi 
spontaneitatea de moment vor compensa pentru lipsa mea de pregătire sau de studii 
teologice. În schimb am diplome. Sincer, mie unul nu îmi pasă de ele, dar, Tu ştii că ele 
contează în faţa turmei mele. Nici studiile şi nici diplomele nu ajută când este vorba de 
glume şi povestioare (spontaneitatea de care vorbeam), care sunt de preferat mesajelor 
biblice rigide ce vin în urma studiului indelungat şi a orelor petrecute rugăciune în 
cămăruţă. Aşadar, nu văd nevoia de alţi lucrători în congregaţiea mea. În rest, sunt gata 
să tratez aspru pe cei care ridică întrebări şi crează probleme. Cred că astfel voi asigura 
un viitor liniştit bisericii. Dar toate aceste calcule îmi sunt încurcate de individul care  
îndrăzneşte să spună că noi, lucrătorii, trebuie să fim adevărate exemple şi pilde de 
urmat pentru turmă, să sacrificăm pentru lucrare (el susţine că nu muls turma Ta 
niciodată), să fim vigilenţi contra celor pe care îi etichetează ca lupi răpitori, să fim 
angajaţi faţă de adevăr până acolo încât să acceptăm să pierdem totul de dragul 
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adevărului. Realitatea este că adevărul deranjează pe mulţi oameni. Interesul meu nu 
este să deranjez oamenii, ci să îi fac să se simtă bine. Şi încă un lucru, Doamne. Eu nu 
pot sprijini şi nici tolera pe cei care reclamă şi demască pe alţii ca fiind necredincioşi 
Cuvântului. Acest lucru destabilizează tot sistemul. Iarăşi, nu accept ca lucrătorii 
consacraţi şi cu vechime în lucrare să fie discreditaţi acum şi etichetaţi ca falşi pentru 
simplu motiv că vor să trezească biserica prin ţipete şi urlete dezvoltând un nou tip de 
creştinism şi o nouă teologie. Ce este toată această discuţie despre erezie, misticism, 
glossolalie, cesaţionism? Eu unul  nu înţeleg nimic şi nici nu mă interesează. Sorţul meu 
este aruncat cu cei care au aceleaşi interese ca şi mine.  
 

Gânditorul Pozitiv, Dyo-tref, Anglicanul, Simplista, Carismaticul, Neo-ortodoxul, Ted-

enţiosul şi Ciobanul într-un glas: Doamne, ce vei face cu omul care ne tulbură liniştea şi 
apele din care ne adăpăm? Dacă nu ştii, îţi putem da chiar numele lui, este Saul... Saul... 
Saul...,  ei bine ni se pare că a zis că este din Tars. 
 

Domnul: L-am pus de-o parte din pântecele mamei sale, şi el este un vas pe care Eu l-

am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, să le deschidă ochii, să se 

întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu. 


