
4.5. Iehoviştii 
(sau calculatorii serioşi ai mileniului) 

 
Charles Taze Russel a fost fondatorul a ceea ce astăzi este cultul Martorilor lui Iehova. Numele  de 

« martorii lui Iehova » a fost adoptat la Columbus, Ohio, în 1931,  pentru a face distincţie între  Turnul de 
veghere şi adevăraţii discipoli ai lui Russel, reprezentaţi de Studenţii în Biblie ai Zorilor (Dawn Bible 
Students) şi de Mişcarea Laică a Misiunii Interne (Laymen’s Home Missionary Movement). 

C. T. Russel s-a născut la 16 februarie 1852. Încă din tinereţe el a respins doctrina chinurilor veşnice, 
probabil datorită îndoctrinării severe la care a fost supus ca şi congregaţionist şi ca urmare a acestui fapt a 
început o lungă operaţiune de denigrare a « religiilor organizate ». În 1870, la vârsta de 18 ani, Russel a 
organizat o clasă de Studii biblice la Pittsburgh, iar în 1876 devine «pastor» al grupului. În 1879 a fondat The 
Herald of the Morning (Solul Dimineţii)care s-a dezvoltat în actualul The Watehtower Announcing Jehova’s 
Kingdom (Turnul de veghere anunţă Regatul lui Iehova). De la 6.000 de numere iniţial, publicaţia a ajuns la 
17,8 milioane pe lună în 106 limbi. Cealaltă publicaţie « Awake » ! (Treziţi-vă !) are un tiraj de 15,6 milioane 
pe lună, în 34 de limbi. 

În anul 1884 « pastorul » Russel a organizat la Pittsburgh, Pennsylvania o societate pe acţiuni 
« Zion’s Watch Tower Tract Society » (Societatea Sionului pentru Tractate Turnul de veghere). În anul 1886 
societatea a publicat primul volum dintr-o serie de şapte, intitulate The Millensial Dawn. Al şaptelea volum  
publicat postum, în 1917, The Finished Mistery a produs dezbinare în organizaţie. Cea mai mare parte, 
condusă de J. F. Rutherford, a devenit « Societatea «  cunoscută sub numele actual de « martorii lui 
Iehova ». Cealaltă parte a devenit « Asociaţia Studenţilor în Biblie ai Zorilor » (« The Dawn Bible 
Studies Association »). 

În 1908, sediul central al mişcării a fost transferat la Brooklyn, New York (17 Hicks Street) care a 
devenit The Brooklyn Tabernacle. Pe  măsură ce creşterea şi prospera, Societatea a cumpărat suprafeţe 
întinse pe Columbia Heights, aşa încât în present cartiere întregi sunt în posesia ei. De asemenea, Societatea 
mai posedă o tipografie utilată după ultimele progrese ale tehnicii, birouri şi apartamente moderne, o “Fermă 
a Regatului”, care furnizează alimente, o şcoală biblică “Gilead” şi multe alte intreprinderi. Tuturor 
angajaţilor li se acordă o sumă niminală, primesc pensie completă şi lucrează gratuity. 

“The Brooklyn Daily Eagle””pastorului” Russel, începând cu, publicaţia locală a început să demaşte 
iprocrizia  “pastorului” Russel, începând cu 1 ianuarie 1913. 

Ca vorbitor, Russel i-a influenţat pe mulţi, ca teolog, el nu a fost impresionat de nimeni; ca om a 
eşuat în faţa Dumnezeului adevărat. Cea mai importantă lucrare a sa este broşura ”Scopul şi modul venirii a 
doua a Domnului în anul 1874 », scrisă cu scopul de a  prezice data exactă a venirii Domnului. 

Evident  că evenimentul prezis nu a avut loc, dar strategia adventist-reformistă a Hellenei White, 
« vizionara » sa declară că nu s-a înşelat deloc : venirea  Domnului a avut loc, dar în chip spiritual. Au 
continuat serii de preziceri bazate pe calcule din cel în ce mai năstruşnice, combinând în mod bizar  date 
scripturistice diverse, dar de o mare complexitate. După anul 1874 au urmat 1875, 1878, 1914, 1925, 1948, 
1975, 2000, ani în care s-a sperat zadarnic că va veni sfârşitul acestei lumi şi va începe regatul pământesc 
milenist. 

La scurtă vreme, asistăm  la  un act nedemn de un lider spiritual : Russel şi-a abandonat soţia, Maria 
Frances, pentru că aceasta a rupt legăturile cu Societatea în 1897.1 În urma divorţului el nu a vrut să-i 
plătească pensie alimentară. 

După moartea sa petrecută la 31 octombrie 1916, la conducere urmează I.F. Rutherford, jurist şi 
scriitor, cunoscut sub numele de The Judge (Judecătorul). În  1021, Rutherford publică Harfa lui 
Dumnezeu având un  succes prozelitist enorm. Urmează şi alte acţiuni ale sale încât numărul adepţilor a 
ajuns foarte mare. Se pare că Rutherford ar fi recunoscut, în 1928, în opera sa « Libertatea popoarelor » că 
« milenismul nu este o religie, ci o organizaţie politică în  slujba  comunismului ».2 

După moartea lui Rutherford, au urmat la preşedinţia sectei Nathan H. Knorr (1942-1977), Frederick 
W. Franz (1977-1992), Milton G. Henschel (1992-2000) şi M.H. Larson. Din surse iehoviste3 se ştie că 
Knorr a continuat măsurile prozelitiste ale predecesorului său, a înfiinţat, în februarie 1943, o academie 
                                                
1 W.T., Turnul de veghere, 1 octombrie 1991, p. 12. 
2 Vezi Grigorie Comşa, Biserica noastră şi cultele minoritare. Marea discuţie parlamentară în jurul Legii cultelor, Bucureşti, 
1928, p. 15. 
3 W.T., Turnul de veghere, 1 iunie 1994, p. 15. 



mondială pentru pregătirea misionarilor numită « Şcoala biblică Gallad », a iniţiat  o nouă traducere a  
Bibliei, adaptată cerinţelor  prozelitiste şi « dogmelor » sectei, intitulată « Traducerea din Lumea Nouă a 
Scripturilor », a intensificat tipărirea de cărţi şi materiale prozelitiste. 

Odată cu creşterea numărului de adepţie, se produce şi reversul : se estimează  că într-un deceniu 
(1970-1979), 750.000 de martori au părăsit organizaţia Watch Tower. 

În lume, secta este organizată sub forma unor asociaţii, după modelul Watch Tower Society.  
Astăzi se pare că numărul iehoviştilor, în creştere pe glob, este de 6.304.645 în anul 2002. 
Pe bătrânul continent primele nuclee iehoviste le găsim în Anglia în 1880, dar filiala britanică a 

Societăţii se va deschide puţin după 1900, concomitant cu cea germană. În 1909, se înfiinţează şi în 
Norvegia, iar în Germani se deschide Volkskanzel Vereinigung (Unirea Amvonului Poporului). 

În 1913 este fondată în Europa, Internationale Vereinigung Eruster Bibelforscher (Uniunea 
Internaţională a Cercetătorilor serioşi ai Bibliei), iar în 1914 ia fiinţă, la Londra, Asociaţia Internaţională a 
Studenţilor Bibliei! În present, există peste 70 de societăţi similare în diferite ţări. 

În România, mileniştii s-au răspândit mai ales în mediile cu cunoştinţe reduse şi superficiale.4 
Primul roman atras de “martori” a fost Ioan B. Sima, un ardelean emigrat în S.U.A. În 1920, el câştigă primii 
adepţi în România, desigur cu resurse financiare din America. Dar, după 7 ani, el părăseşte gruparea şi arată 
tuturor falsitatea doctrinei şi pericolul ei social. Pionierii iehovistului la noi sunt consideraţi ungurii Joszef 
Kiss şi Karoly Szabo, care au organizat nuclee la Târgu Mureş, Cluj şi pe Valea Jiului. Până în 1922 când 
activităţile sectei au fost interzise, ea s-a dezvoltat repede. Se  înfiinţează Casa de Editură « Viaţa », unde se 
tipăresc numeroase publicaţii iehoviste., Articolele lui Rutherford, cu atacuri la ordinea de stat, produce 
sciziuni  între « martori », cum ar fi gruparea lui Onisifor Filipoiu, fost apropiat al lui Sima. 

Prozelitismul iehovist a fost interzis printr-o decizie a Ministerului Cultelor în 1933, când s-a luat 
hotărârea cenzurării literaturii  iehoviste (1937), a închiderii sediului şi a confiscării (1938). Prin Legea 
cultelor din 1948, « Martorii » intră din nou în ilegalitate, nefiind recunoscuţi între cultele din  România. 

Dupăp 1989 s-au obţinut avizele legale pentru ca « martorii » să funcţioneze ca asociaţii 
nonguvernamentale (9 aprilie 1990), şi cu sprijin tipografic şi financiar din exterior şi-au intensificat acţiunile 
prozelitiste. În 1992 s-a inaugurat sediul filialei române, casa Betel la Bucureşti, cu 20 de « fraţi » şi 
« surori », cu un număr de 24.752 de « vestitori ». În 1995 erau 33.541, iar în  1997, numărul martorilor 
români se apropia de 35.000. Actualmente sediul este în Bucureşti, sector 2, Str.  Teleajen, nr. 84. 

 
Doctrina 
Doctrina iehovistă este confuză, sincretistă. Ei pretind cunoaşterea exactă  a venirii celei de-a doua a 

lui  Hristos şi întemeierea împărăţiei de 1.000 de ani cu cei drepţi, cei aleşi. Resping şi nu înţeleg Sfânta 
Treime : există un Dumnezeu – idee ; Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci o creatură a  Tatălui, El a fost om 
simplu, a fost răstignit şi a murit pentru totdeauna, dar pentru supunerea a căpătat nemurirea, Duhul nu este o 
persoană a  dumnezeirii, ci o energie a Tatălui, deci nu există Sf. Treime. 

Dumnezeu nu are început şi nici sfârşit, este nemuritor. 
Nu există suflet  nemuritor, omul este o simplă fiinţă cu raţiune. 
Nu există nemurire. Învierea este un dar deosebit dat de Dumnezeu iehoviştilor, « celor aleşi ». 
Sufletul omului după moarte doarme, mortul nu ştie nimic. 
Nu există iad şi nici chinuri veşnice. Păcătoşiui « la trezire » vor fi nimiciţi. 
Învierea va fi o restaurare sau restabilire a lucrurilor aşa cum le-a făcut Dumnezeu la început. 
Nu acceptă istoria omenirii în trei epoci : 1) de la creaţie până la potop, lumea condusă de îngeri ; 2) 

de la potop  la a doua venire a Domnului (1874), lumea a fost sub stăpânirea satanei ; 3) de la 1874 a urmat o 
perioadă de 40 de ani, care au culminat cu războiul în 1914. Venirea lui Hristos a fost în spirit, în 1874 şi a 
început împărăţia lui Dumnezeu 1914-2914. 
 
 
 
 
 
 

                                                
4  Şerban Constantinescu, Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova, Gute Betschaft Verlag, 
Dillenburg, 1990, p. 12. 



VI. MIŞCĂRI „ELITISTE” ŞI ORGANIZAŢII ESOTERICO-
NEOGNOSTICE 

6.1. Spiritismul 
 

Mişcarea şi practica spiritistă este una dintre cele mai frământate probleme de ordin religios în 
societatea contemporană. Deşi veche, îndeletnicirea spiritistă este desigur cea mai răspândită şi cea mai 
primejdioasă dintre doctrinele şi practicile ocultiste din zilele noastre.  

Vechiul Testament face amintire de practici spiritiste, ca de pildă cazul lui Saul cu vrăjitoarea din 
Endor (I Regi 28,7-20). Practicile fiind însă interzise cu asprime, ca fiind contrare descoperirii lui Dumnezeu. 
(Deuteronom 18, 9-12). 

Spiritismul este cunoscut chiar şi în primele veacuri creştine, începând de la Simon Magul (Faptele 
Apostolilor 8,9) şi de la vrăjitorul Elima (Faptele Apostolilor 13,8). A fost practicat între păgâni începând cu 
asiro-babilonieni. Eroul celebrei Epopei a lui Gilgameş obţine de la zeul infernului favoarea de a avea “o 
convorbire cu spiritul” prietenului său decedat Enghidu. De asemenea Strabon spune că asiro-babilonienii se 
foloseau de nişte „mese” pentru chemarea spiritelor. Şi în Avesta se vorbeşte despre evocarea spiritelor celor 
decedaţi.  

Urme de practicare a spiritismului întâlnim la vechii chinezi, la greci, la romani.În primele veacuri 
creştine, chemarea spiritelor era, de asemenea, practicată de vrăjitori cum ne relatează Tertulian, şi istoricul 
roman Amian Marcellin. 

În Evul Mediu condamnarea practicilor spiritiste prin legi civile şi bisericeşti dovedeşte existenţă 
acestora. 

Spiritismul modern îşi are originea în America de Nord. Prin 1848, în martie, în locuinţa unui 
cetăţean numit Weckmann din orăşelul Hydesville, statul New York s-ar fi auzit nişte zgomote ciudate. 
Printr-un limbaj convenţional, format din ciocănituri, familia Fox ar fi ajuns să intre în conversaţie cu spiritul 
care produce acele zgomote. Într-o seară din 1848 una dintre cele trei fete ale familiei Fox lovi o mobilă, 
imitând pocniturile misterioase, dar lovitura fetei primi imediat răspuns, prin pocnituri în număr egal cu cele 
ale fetei. Fata repetă pocniturile în număr variat, întotdeauna primind răspuns cu acelaşi număr de pocnituri. 
S-a aflat că necunoscutul era spiritul lui Carol Reyn, fost locatar al acelei locuinţe care a fost asasinat în urmă 
cu cinci ani şi că trupul a fost îngropat în pivniţă. După săpături s-au găsi câteva oase dintr-un corp omenesc . 
După 1869 în America s-au constituit diferite societăţi spiritiste, apoi în Franţa, Anglia, etc.Spiritişti: William 
Crookes, Camille Flammarion, Victor Hugo, J.F. Zolner, Cezar Lambroso, etc. 

În România, B.P Haşdeu prin cartea Sic Cogito a favorizat răspândirea şi popularizarea spiritismului. 
Spiritiştii din România au înfiinţat în Bucureşti, în 1931, “Societatea spiritistă din România”, cu revistele 
“Astralis” din Craiova şi “Revista spiritistă” din Bucureşti. 

“Doctrinarul” spiritismului este socotit juristul şi medicul Hippolyte de Nisard Rivail, cunoscut sub 
pesudonimul Allan Kardec. Cartea lui “Le livre des esprits” (Cartea spiritelor) este socotită Biblia 
spiritiştilor. 

Doctrina spiritistă : confuză, încoerentă, plină de contradicţii şi absurdităţi. 
1.Dumnezeu este mărginit. El şi-a primit existenţa din haos, deci nu este din eternitate; 
2. Iisus Hristos nu a adus mântuirea, pentru că fiecare om trebuie să-şi ispăşească singur păcatele 

sale, după dreptate, sau după legea talionului. 
3. Biserica nu este infailibilă; nu poate să mântuiască pe nimeni 
4. Moartea este mutarea spiritului din trup, împreună cu perispiritul. 

 
 

6.2. Teozofia 
Ca orice doctrină în evoluţie, ca orice practică ocultă - în numele sau pe seama religiei, spiritismul a 

dat naştere la noi curente şi direcţii provenite fie din exagerări, fie din contestări. Rezultatul unor asemenea 
exagerări este şi „teozofia" sau cunoaşterea „desăvârşită" a înţelepciunii divine. Dacă spiritismul a angajat în 
susţinerea lui practici şi mijloace empirice, teozofia sau spiritismul „suprem” recurge la invocarea spiritelor 
şi foloseşte „cugetarea" în explicarea legăturii reale între Dumnezeu şi om. 



Numele de „teozofie” provine din cuvintele Dumnezeu şi înţelepciune adică înţelepciune divină5. 
Teozofia, este considerată de adepţi ei ca „sinteza grandioasă şi unică formată din religie, ştiinţă şi filozofie: 
împăciuitoarea ideală între credinţă şi cunoaştere, religie şi ştiinţă. 

Pilduitoare în acest sens sunt definiţiile date de către iniţiatorii acestei secte (de exemplu Elena 
Blavatskaia). „Teozofia este esenţa tuturor doctrinelor, adevărul intim al tuturor religiilor. Ea este iară 
„credo” fără nume”. Sau „Teozofia acceptă toate ramurile ştiinţei şi se străduieşte să împace doctrinele 
contradictorii ale diferitelor şcoli, fără să nege nimic şi încercând să aprofundeze totul”. Sau „Teozofia este 
înţelepciunea divină, care este ştiinţa fericirii divine. Este ştiinţa care contemplă problemele cele mai 
profunde ale naturii spirituale, ale omului ... este marea ştiinţă, ştiinţa vieţii eterne a cărei contemplare face 
viaţa prezentă să intre în proporţiile adevărate6. 

Ne putem da însă uşor seama că în fond teozofia nu este decât un amestec de credinţe de tot felul şi 
doctrine filozofice şi religioase mai vechi şi mai noi - în special budismul - combinate în chip bizar cu unele 
rezultate ale cercetări lor ştiinţifice, moderne. În acest amestec intră uneori şi elemente creştine, dar 
schimbate în înţelesul lor până la a nu fi de recunoscut7. Locul de baştină al teozofiei este probabil India. 

Am afirmat în paragraful anterior că teozofia preia elemente din budism, cel mai important dintre ele 
fiind credinţa în reîncarnare. Dar societatea teozofică înteţeşte această budomanie spre a o specula mai apoi 
pentru sine şi a dobândi în afară ceea ce n-a putut dobândi înăuntrul budismului pe care-şi propusese să-l 
„purifice” şi ceea ce zadarnic ar fi dorit să câştige în India hinduistă, unde a fost privită întotdeauna cu 
ostilitate şi dispreţ ca o sectă oarecare creştină, cu multe scandaluri la activul ei şi pusă la solda 
imperialismului englez8. 

Un scurt istoric al acestei societăţi ar fi util pentru înţelegerea caracterului ei. Iniţiatoarea acestui 
sistem a fost Elena Blavatskaia (1831- 1896). Părinţii ei au fost foarte bogaţi, având multe moşii, mulţi robi, 
Elena având posibilitatea de a studia în Apus, nefiind nevoită să se gândească la lipsuri. La scurt timp după 
ce s-a căsătorit, şi-a părăsit soţul şi a plecat în Asia Mică, unde va intra în legătură cu Pamlos Metaman, 
cunoscut magician; de acolo pleacă în Londra (1851) unde se reîntâlneşte cu Metaman şi vor practica 
împreună spiritismul. În 1863 se reîntoarce în Rusia, încercând să impună practica spiritistă, dar fără rezultate 
importante. 

Dezamăgită, se îndreaptă spre Italia „căutând” duhurile cezarilor, fiind alături de Garibaldi (1866), 
dorind să-1 câştige la spiritism, intră într-un ordin carbonarist, dar este grav rănită şi adusă la Paris, unde-şi 
face simţită prezenţa în saloanele bântuite de femei scăpătate pline de patimi şi foarte bogate, prin practicarea 
„magiei”.Această practică îi va aduce o frumoasă avere, mai ales că multă lume accepta să plătească sume 
oricât de mari pentru aflarea viitorului, iar Elena era foarte pricepută în acest domeniu. 

În 1870 pleacă la Cairo dorind să se desăvârşească în arta hipnotizării; aici va continua practica 
spiritistă chemând „duhurile” faraonilor. Curând va veni şi Metaman; cei doi împreună cu familia Colomb 
vor deschide un „Club al miracolelor”. Curând însă sunt demascaţi ca escroci, iar Elena este expulzată şi 
nevoită să se întoarcă la Paris, iar după ce-1 cunoaşte pe colonelul american Samuel H. Olcott vor pleca 
împreună în S.U.A, mai târziu cei doi se vor căsători. 

Pentru început ei intră în legătură cu organizaţia spiritistă din New York, dar curând se răzvrătesc, 
începând să discrediteze spiritismul, să-i „dovedească” netemeinicia; ei înfiinţează o nouă grupare numită 
„Societatea teozofică” (17 noiembrie 1875) merită şi ea să „purifice” spiritismul. 

Toţi spiritiştii şi mediu-mii nesatisfăcuţi, toţi chinuiţii de spiritele de noapte şi de zi, din „cer” sau de 
pe pământ devin membrii ai societăţii. În acelaşi timp veniturile cresc considerabil, pelerinajele în India 
devin o modă teozofică, contactele cu misterele Orientului întărind autoritatea societăţii. Soţii Olcott ajung 
„profeţii mişcării spiritiste celei verificate”. Sunt expulzate din America şi intră în legătură cu societatea 
indiană „Arya Samaj”. În India îl converteşte pe baronul de Palma, un om foarte bogat, care curând 
decedează, averea lui rămânând societăţii. 

Blavatskaia a formulat câteva percepte teozofice inspirate de vechile erezii bogomile şi rascolnice 
modelate de concepţii sofianice, nişte erezii moderne, antitrinitare. 

După moartea ei Samuel rămâne lider al societăţii9. Acesta se va stabili în India, lângă râul Adyar, 
                                                
5 Diacon P.I. David, Călăuza creştină, Editura Episcopiei Aradului 1987, p 89 
6 Absolv. Magistr. Gheorghe C. Alexe, Naşterea Domnului şi concepţia teozofică despre reîncarnare în S-T, nr. 1-2/1956, p 
28  
7 Prof. Diacon Emilian Vasilescu, Sincretismul religios în vremea noastră, în ST nr. 3-4/1967, p 151 
8 Magistrand Preot Ghe. Butnariu, Teoria reîncarnării şi eshatologia creştină, în ST nr. 3-4/1956, p 181 
9 Diacon P.I. David, op.cit., p 90 



într-o clădire în care se aflau 12000 de manuscrise orientale şi 15000 de tratate religioase, filozofice şi 
ştiinţifice. De altfel el va continua să achiziţioneze manuscrise şi cărţi inestimabile din toate domeniile. În 
acelaşi timp el va edita ziare şi reviste în câteva limbi de circulaţie pentru difuzarea concepţiilor teozofice. Se 
va căsători cu Annie Bessant, care la moartea lui va prelua conducerea societăţii10. 

Însă cel care a dat originalitatea şi în acelaşi timp a pregătit naşterea a puzderii de concepţii teozofice 
a fost Krishnamurti, poet şi eseist indian, urmaşul lui Annie Bessant, la conducerea societăţii. De fapt aceasta 
1-a numit pe Krishnamurti „Alcaone” (maestru), mesia indian11. 

El a răspândit teozofia pe toate continentele. Astăzi societatea are secţiuni în: Anglia, Franţa, Olanda, 
Finlanda, etc. fiecare din ele fiind condusă de un comitet executiv. Printre cele mai active secţuni este cea din 
Germania, care are cluburi teozofice aproape în toate oraşele. Conducătorul ei a fost Dr. Franz Hartmann. 

Teozofia a pătruns şi la noi. Centre teozofice mai importante au fost la Bucureşti, Craiova, 
Timişoara. Printre adepţi putem aminti pe: Zoe Palade, Maria Sachelarie, Mircea Neniţescu. În Bucureşti s-a 
ţinut şi un congres teozofic prin anul 1924, unde teozofii au discutat mai mult probleme de organizare a 
sectei lor în România12. 

Krishnamurti a conferenţiat la noi în tară la Iaşi, în 1930. Era un om deosebit de dotat, cunoscător al 
câtorva limbi, un bun orator. Poeziile şi eseurile sale, cugetările au fost publicate şi în limba română şi 
conţin, pe lângă unele idei teozofice, imagini din cultura şi „secretele” Indiei. 

Teozofii sunt împărţiţi în câteva secte, foarte greu de deosebit una de alta. Astăzi, societăţile acestea 
s-au transformat în societăti teroriste şi neofasciste în special în Europa Apuseană. 

O defmiţie a teozofiei ar putea fi următoarea: „Este o mişcare de nuanţă spiritistă care susţine ideea 
unei pretinse cunoaşteri nemijlocite a « esenţei lui Dumnezeu » cu ajutorul unei iluminări”   a unei intuiţii 
mistice. 

Temeiurile învăţăturii teozofice sunt expuse în cartea d-nei Elena Blavatskaia, „Secret Doctrine” - 
„Doctrina secretă”. În continuare voi prezenta câteva puncte originale  ale doctrinei teozofice. 

 
1. Dumnezeu există, dar nu-i transcendent, ci imanent, în natură13. Ei spun că Dumnezeu „pentru a 

lucra mai bine, s-a multiplicat” că la creaţie „a avut nevoie de concursul unor agenţi nenumăraţi, arhitecţi şi 
conservatori ai lumii", de vreme ce Dumnezeu însuşi trebuia să coboare în materie pentru a face în ea 
experienţe fără număr, ca să dobândească prin ele înţelepciunea, omniştiiţa, perfecţiunea. ,,Dumnezeu merge 
la şcoală” spune candid teozoful nostru. În termenii direcţi ai teozofiei moderne, Dumnezeu este „Viata 
universală”, care a creat totul, însă cu colaborarea materiei, care şi ea este fără început şi fără sfârşit. Găsim 
aici panteismul indian, care, ca orice panteism, înseamnă negarea existentei lui Dumnezeu14. 

 
2.  Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, şi nici răscumpărătorul lumii, ci un simplu om, o pildă 

de perfecţiune. El este un reîncarnat, un coleg al lui Zoroastru, sau Buda, un mare iniţiat, un personaj 
alegoric, până la urmă, doar un simplu simbol. Desigur neexistând viaţă viitoare şi nici o răsplătire a faptelor 
bune sau rele, teozofii nici nu au nevoie de un mântuitor. 

 
3.  Fiecare epocă istorică îşi are „mântuitorul” ei: Buda, apoi Hristos, iar acum, în ,,secolul culturii” 

Krishnamurti, profetul, mesia al omului modern. 
 
4. Îngeri răi sau diavoli nu există. Mânia, invidia, răutatea, deşertăciunea, răzbunarea - într-un cuvânt 

patimile - iată dracii din noi. Observăm aici negarea activităţii şi existenţei lui dumnezeu prin crearea lumii 
nevăzute. 

 
5.  Se înlătură dogmele şi autoritatea bisericească: fiecare religie este adevărată, iar teozofia este 

perfecţiunea religiei. Putem uşor remarca aici cum sincretismul înlocuieşte Sfânta Tradiţie. 
 
6.  Sufletul există din natură, nu-i creat de Dumnezeu, fiindcă şi Dumnezeu este în natură. Sufletul 

omului are două stări: una pasivă (tamas) şi alta activă prin decădere în pofte şi patimi (ragia). După moartea 
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trupului, sufletul se reîncarnează de mai multe ori până la desăvârşire, până ajunge egal cu Dumnezeu, la 
Dumnezeu15. 

Sufletul este format din corpul astral şi corpul mental inferior concret (kama). Putem aminti aici şi 
concepţia lor referitoare la om. Ei consideră că omul apare treptat din străfundurile telurice ale materiei. 
Natura îl înzestrează succesiv cu corpuri subtile din materia lumilor astrală, mentală, budică şi atmică, pentru 
ca să poată simţi şi cunoaşte, iar „divinitatea universală” dă spiritul, adică elementul „nemuritor" prin 
emanaţie din fiinţa lui. După gruparea şi însuşirile lor, aceste corpuri dau fiinţei omeneşti o grupare 
trihotomică. Corpul fizic, dublat de corpul eteric. Sufletul despre care am amintit deja. Spiritul, format din 
corpul mental superior sau cauzal prin care omul este nemuritor şi din corpurile ludic şi atmic, care se adaugă 
pe măsura evoluţiei omului. 
Corpul fizic-eteric şi sufletul nu durează decât o singură existentă. La un loc formează. „personalitatea 
inferioară” sau „masca” pe care actorul nemuritor, adică spiritul, o ia la fiecare încarnare. Ea dispare şi face 
loc „personalităţii superioare”, omul adevărat care trebuie să se dezvolte până „la pragul divinităţii”, 
dobândind cele trei aspecte ale Logosului: inteligenţa creatoare, cu intuiţia directă a adevărului, iubirea 
desăvârşită şi voinţa atotputernică16. 
Ei consideră că omul este un animal superior, social, dar şi celelalte animale au suflet, deci nu trebuie ucise, 
ci unele adorate (ca de exemplu: vaca, pisica, leul, calul, capra, etc.). Pentru aceasta este interzis consumul de 
carne. Se pot uşor sesiza influenţele budiste, maniheice, saducheice, nihiliste. 
 

7.  Moartea naturală este necesară, spun ei, deşi decesul fizic nu reprezintă altceva decât „trecerea” 
sufletului dintr-un corp în altul. Prin repetate reîntrupări, sufletul trece dintr-un corp astral, apoi mineral, 
devine eteric, dispare sexul. Însăşi natura (fauna, flora, astrele) evoluează numai spre bine17. Aşadar ei 
consideră moartea ca eliberare din mizeriile şi suferinţele vieţii pământeşti, dar nu-şi dau seama că, de fapt, 
această eliberare este cea mai cruntă înlănţuire a omului de aceleaşi mizerii şi suferinţe, prin miile de morţi şi 
miile de reîncarnări la care este supus18. 

 
8.  Scopul ultim al vieţii este fiinţa universală (contopirea cu ea), care nu este o realitate, este vis sau 

imaginaţie, poezie sau literatură. Pentru aceasta trebuie să existe şi trebuie apărată şi protejată. Această 
concepţie a trecut din teozofie în existenţialismul contemporan (de diferite nuanţe). 

 
9.  Lumea este plină de activităţi, fapte, idei, realizări (karma), dar şi durere, neplăcere, disperare, etc. 

Lumea este o însuşire de situaţii, totul condiţionat de la Dumnezeu, nu vine nimic direct. 
Am menţionat mai sus cuvântul karma. Merită să zăbovim puţin asupra lui şi să-i explicăm sensul 

din punct de vedere teozofic. 
Visul teozofilor, asemenea budiştilor, este să ajungă în Nirvana la stingerea totală, la contopirea cu 

Divinitatea. Dar pentru aceasta este necesar „un vehicul care să ne transporte, curat, spălat, purificat de tot ce 
este impur, greoi şi material” - Elena Blavatskaia. „Trebuie să adormim, să părăsim acest eu inferior al lumii 
fizice, cu formele, cu efectele ei atât de schimbătoare şi relative, ca să putem intra în adevăratul nostru Eu 
superior, real, statornic şi etern”. 

Iar această curăţire, purificare se obţine numai şi numai prin reîncarnare, şirul reincarnărilor este 
guvernat de Karma19. În limba sanscrită acest cuvânt înseamnă faptă; el capătă în budism şi în teozofie, un 
sens de „cauzalitate imanentă şi de indefinită cenzură a deficitului moral şi spiritual din fiecare existenţă 
umană, impunând automat repararea acestui deficit, în înţelesul unei ispăşiri şi al unei desăvârşiri, printr-o 
serie de reîncarnări care se condiţionează una pe alta”20. 

Referindu-se la Karma doctrinara de frunte a societăţii de teozofie, Elena Blavatskaia spunea: „Tu 
poţi să-ţi creezi astăzi norocuri pentru ziua ta de mâine. În marea călătorie, cauzele semănate oricând, aduc 
fiecare recolta lor de efecte: căci o justiţie rigidă guvernează lumea. De un puternic imbold de acţiune, care 
niciodată nu se înşală, ea aduce muritorilor vieţi fericite sau nenorocite, progenitură karmică a tuturor 
gândurilor şi acţiunilor anterioare. Ia deci tot ceea ce meritul a strâns pentru tine, om cu inima răbdătoare. Fii 
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cu curaj şi mulţumit de destinul tău. Astfel este karma ta, karma ciclurilor naşterilor tale, destinul acelora 
care se bucură şi plâng din viaţă. în viaţă, înlănţuiţi de precedentele lor acţiuni” - Elena Blavatskaia -„Vocea 
Tăcerii”. 

Într-adevăr, această lege karma, legea dreptăţii distributive, universală, implacabilă şi oarbă ca un 
destin, în faţa căreia nu există mântuire sau indulgenţă urmăreşte pe fiecare determinând reîncarnările după 
faptele bune sau rele pe care omul le-ar fi făcut în vieţile anterioare21. 

Mântuirea în teozofie este asigurată atunci când încetează karma, adică atunci când omul a atins 
perfecţiunea, împropriindu-şi pe deplin în practică şi-n cuprinsul mentalului înalta gnoză teozofică. Ultimul 
act al mântuirii teozofice este scufundarea prin involuţie în „divinitatea” sau „viaţa universală” impersonală 
şi inconştientă22. 

 
10.  Cosmosul este într-o continuă şi permanentă transformare. Mai există o lume astrală în care vom 

ajunge şi noi. Ea cuprinde laolaltă locuitori, animale şi alte fiinţe. Sufletul merge acolo ca spirit (teozofii 
consideră că acela este locul în care spiritele aşteaptă până la o nouă reîncarnare)23. 

 
11.  Nu există iad şi muncile veşnice. Mântuirea vine în mod necesar, prin evoluţia sufletului în şirul 

de vieţi prin care trece, până ce ajunge în Nirvana. Suferinţele prin care evoluează omul în diferitele lui vieţi 
către Nirvana, acestea sunt iadul! 

 
12.  Scopul pe care îl urmăreşte teozofia este de a forma un sâmbure de înfrăţire universală, fără 

deosebiri de rasă, limbă, credinţă, etc. În societatea teozofică poate intra oricine24. 
 Beneficiile sunt acelea că persoana respectivă învaţă să se conducă, să iubească mai bine, să fie util 
lui şi întregii umanităţi, să considere lucrurile dintr-un punct de vedere superior şi nu meschin, să domine 
durerea şi s-o înţeleagă, să se elibereze de teama de moarte şi de un infern absurd, de nelinişte în ceea ce 
priveşte viitorul25. 
 În ceea ce priveşte relaţiile dintre cei vii şi cei morţi, Annie Blech, o spiritistă care a trecut la teozofie, 
consideră că există o uşoară diferenţă între părerile celor două mişcări: Ea spune: „Noi, teozofii, credem în 
supravieţuire, în influenţa, într-o anumită măsură, a celeilalte lumi asupra lumii noastre. Credem în 
posibilitatea, deşi mai restrânsă decât o arată spiritiştii, comunicării între vii şi morţi, după metoda lor. Dar nu 
credem că-i un lucru util şi binefăcător să-i evocăm tot timpul pe cei dispăruţi, prin scris sau prin masă, să 
căutăm să-i atragem în ambianţa noastră. Date fiind mijloacele foarte reduse de care dispun pentru a se 
manifesta, nu putem decât să obţinem comunicări destul de vagi, de ordin general şi uneori lipsite de interes. 
Rareori ele pot da precizări satisfăcătoare. Opt cazuri din zece este vorba de autosugestie, de manifestări 
inconştiente sau de înşelătorii. 
 Asta în ceea ce ne priveşte! În ceea ce îi priveşte, a-i evoca, a-i readuce fără încetare printre noi, 
pentru a le cere sfaturi - pe care nu le-am urma dacă ar fi în viaţă. - înseamnă să le tulburăm şi să le întârziem 
evoluţia post-mortem. Căci ei îşi au drumul lor, ca şi noi pe al nostru. De ce să îi constrângem să trăiască în 
trecut? Fără să-i obligăm prin scriitura automată sau cu ajutorul mesei, ei ar fi  la fel de des cu noi în gând, 
totdeauna iubitori. Atrăgându-i constant în  ambianţa noastră terestră, noi îi materializăm, într-un fel şi le 
reînsufleţim regretele”26. 
 Limbajul tehnic şi ideile fundamentale ale teozofilor provin, după ei, din vechile secrete ale Cabalei, 
care s-ar fi transmis, oral, întregi şi neschimbate. Nu numai „secretele”, ci şi mijloacele, magia şi astrologia, 
ar fi fost lăsate moştenire sofianicilor teozofi. Teozofia este impregnată atât cu erezii de toate nuanţele, cât şi 
de concepţii nocive despre viată şi lume. 
 Mai grav este însă faptul că teozofia încearcă să împace ştiinţa, filozofia şi religia într-un sistem 
„sigur, adevărat şi etern”27, dar ea nu este de fapt nici una dintre ele. 
 Reîncarnarea, socotită de ei „unul din punctele de atracţie” există numai ca teorie teozofică, nu ca o 
realitate istorică religioasă. În acest caz noi nu suntem nişte „reîncarnaţi", şi cu atât mai puţin Domnul nostru 
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Iisus Hristos. 
 Teozofia este pentru noi o problemă de teologie dogmatică, întrucât doctrina teozofică atacă toate 
dogmele creştine şi le răstălmăceşte după bunul ei plac. Dar teozofia este mai ales o problemă de istorie 
comparată a religiilor, întrucât reprezentanţii teozofiei moderne se înscriu de la început în rândurile 
comparativiştilor grăbiţi ai secolului trecut. În această privinţă, prin reducerea tuturor religiilor la acelaşi 
numitor comun teozofic, prin stabilirea unor identităţi, analogii şi corespondenţe arbitrare între diferitele 
religii ale lumii, teozofii au ajuns la concluzii false, au dezlănţuit pasiuni bolnăvicioase şi au creat confuzii 
din cele mai regretabile. 
 De aceea, se cere multă răbdare şi migală ca să te poţi descurca în labirintul întortocheat al aşa-ziselor 
idei teozofice. Dincolo de storurile trase ale teozofiei, la lumina zilei străluceşte, pentru noi creştinii, 
învăţătura simplă, dar sfântă, modestă, dar adevărată a Sfintei noastre Biserici cu privire la viaţa noastră de 
pe pământ şi la viaţa noastră din ceruri în împărăţia luminii şi a păcii eterne28. 
 
 
 

 
 7.3.1.Secta Moon 
Există fără îndoială, în literatura de specialitate, o imagine-clişeu a "Sectei lui Moon". Indiferent de 

perspectiva confesională a autorului- sistematizator sau intenţionând doar să ne expună o mostră de erezie 
contemporană–"Secta lui Moon" nu este dezlipită de aprecieri privind răstălmăcirea flagrantă a Sf. Scripturi, 
de sintagma "Moon–Noul Mesia", dar şi de citarea unor afaceri veroase şi oneroase, de depersonalizarea şi 
exploatarea adepţilor şi, nu în ultimul rând, de condamnările şi detenţiile la care a fost supus fondatorul şi 
liderul incontestabil.  

Uneori, statutul confesional al "Sectei lui Moon” este înţeles ca fiind subsidiar, astfel încât, în tratare, 
prevalează descrierea "operaţiunilor lumeşti", de altfel incontestabile, ale sectei, a acţiunilor cu tentă politică, 
de propagandă şi lobby, ca şi a "imperiului financiar" controlat de fondator şi numeroasa sa familie. 

Nu am identificat în literatura de specialitate o tratare exhaustivă a "Sectei lui Moon", mai ales din 
perspectiva temelor doctrinare specifice şi a actelor de cult. Secta este, pe fond, o entitate confesională, astfel 
încât şi-a dezvoltat în timp aceste particularităţi – factori identitari – tema doctrinei şi cultului (ca şi a 
moralei, de altfel) neputând lipsi dintr-o eventuală încercare de analiză. 

Vom aborda deci, aceşti factori identitari, propunându-ne ca dezvoltările asupra celorlalte aspecte 
relevante să se întemeieze pe analiza sectei sub aspect confesional. 

Avem astfel în vedere considerentul decisiv conform căruia extensiile "Sectei lui Moon" în societatea 
contemporană, fie ele politice, economice – financiare, sociale sau umanitare, nu sunt decât consecinţa 
particularităţilor şi specificului doctrinar, aşa cum a fost gândit, elaborat şi implementat de fondator şi 
colaboratorii săi. 

 
Sun Myung Moon – „reverendul” 

Fondator al sectei, s-a născut la 6 ianuarie 1920, într-o localitate săracă din provincia coreeană 
Pyungan Buk-do, actualmente aparţinând R.P.D. Coreene29. Părinţii săi, creştini luterani30, l-au numit Yong 
Myung Moon, adică "Dragonul Strălucitor-Lună", asigurându-i primele contacte cu mediul misiunilor 
creştine din Coreea şi accesul la primele cunoştinţe şi practici religioase.  

Copilăria viitorului lider confesional, nu putea fi una lipsită de griji, ci dimpotrivă, mai degrabă precară 
din punct de vedere material. Mai mult, japonezii au declanşat persecuţii la adresa micilor comunităţi 
protestante şi neoprotestante locale, considerându-le potenţiale nuclee de insubordonare şi chiar rezistenţă 
faţă de ocupant.  

Ca şi în alte areale geografice şi epoci, creştinii coreeni, marcaţi de sărăcie, persecutaţi de trupele 
japoneze şi, mai ales, lipsiţi de suportul misionarilor occidentali, au găsit în resurecţia temelor apocaliptice, 
singurul mijloc practic de supravieţuire.  

 Studiile urmate de Yong Myung Moon, măcar sub aspectul nominalizării lor, sunt departe de a întruni 
unanimitatea comentatorilor. Se indică detaliul unor studii secundare la Seul31 şi chiar urmarea unor studii 
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superioare, în inginerie electrică, la Tokio32, fără să fie însă precizate amănunte concrete. În plus, urmarea 
unei facultăţi în Japonia de către un tânăr coreean este, până în anul 1945, utopică ( în cotextul condiţiilor de 
război), iar după acest an, biografia reverendului – devenită oficială – ignoră complet capitolul studiilor. 
Ipoteza unor studii medii are, în schimb, mai multe şanse de a fi ancorată în realitate, chiar dacă, în condiţiile 
generale de precaritate materială şi teroare militară cu care se confrunta peninsula în anii '30, trimiterea şi 
întreţinerea unui copil la studii în capitală de către o familie modestă ar fi putut însemna prea mult.  

Într-o expunere prezentată în anul 1973 la „Auditorium Lisner” din Washington, „reverendul” Moon 
descria astfel momentul "revelaţiei": "Cerul s-a deschis în faţa mea şi am avut privilegiul să discut direct cu 
Hristos şi cu Dumnezeu"33. 

Ulterior "discuţiei directe cu Hristos şi cu Dumnezeu", tânărul în vârstă de 16 ani, modest credincios 
protestant, "a explorat lumea spirituală invizibilă... încercând să soluţioneze toate întrebările fundamentale 
privitoare la viaţă şi univers; numai Dumnezeu ştie cu adevărat drumul pe care a mers, a comunicat liber cu 
Iisus şi cu sfinţii din rai; în comunicarea sa spirituală cu Dumnezeu ("reverendul" Moon–n.n.) a primit 
revelaţia privind aspectele fundamentale ale voinţei Sale pentru viaţa omului"34. 

Astfel, "reverendul" Moon pretinde că a intrat în posesia "autenticei revelaţii", sintetizată ca atare în 
"Principiul Divin"-corpusul doctrinar al sectei, devenit normativ de credinţă, atribut nu întâmplător atât timp 
cât posedă "atributul inspiraţiei divine". 

După actul "revelaţiei", tânărul Moon abandonează Biserica Luterană, îşi părăseşte familia şi se 
ataşează Bisericii Penticostale din Pyong-Yong35. Invocând o nouă "revelaţie" (alta decât cea din anul 1936 – 
nn), Yong Myung Moon, înfiinţează în anul 1945 "Biserica Unificării"36, pentru ca un an mai târziu să 
adopte un nume conform cu statutul său de lider spiritual: Sun Myung Moon – "Strălucitorul Soare şi 
Strălucitoarea Lună" şi, firesc, să se autoproclame "reverend". 

"Biserica Unificării" atare înfiinţată nu era altceva decât un grupuscul penticostal atipic, deja marcat de 
pretinsa "revelaţie", astfel încât "reverendul" începe să aibă reputaţia de "eretic", acuzaţii aduse tocmai de 
"fraţii" din Biserica Penticostală din Pyong–Yong. "Erezia" reverendului a fost, pe semne, pe larg dezbătută, 
atâta vreme cât l-a împins la despărţirea de prima soţie, ai cărei părinţi îi respingeau categoric "revelaţia"37. 

Între timp, situaţia politică a peninsulei coreene cunoştea mutaţii rapide. După înfrângerea Japoniei, 
trupele chineze ocupă temporar actuala Coree de Nord, în timp ce Partidul Muncii condus de Kim Ir Sen 
preia, sub scutul acestora, puterea politică şi proclamă R.P.D. Coreeană, la 9 septembrie 1945, cu frontiera 
sudică de-a lungul paralelei 38º. 

Deşi trupele străine se retrag, partizanii lui Kim Ir Sen se impun rapid şi trec la comunizare. Astfel, 
"Biserica Unificării" devine ilegală, "reverendul" Moon fiind obligat "să treacă în clandestinitate"38, alături 
de ceilalţi adepţi. Cu toată discreţia adoptată vizavi de exprimarea publică, "Biserica Unificării" şi sediul său 
din Pyong-Yong intră rapid în atenţia autorităţiilor nord-coreene, astfel încât în intervalul 1946 – 1949, 
"reverendul" Moon este de două ori condamnat la închisoare, capetele de acuzare constituindu-le bigamia, 
respectiv fraudele fiscale39.  

Următorii cinci ani din biografia reverendului (1949–1954) sunt neclari, însă, toţi autorii citaţi sunt de 
acord, la finele intervalului, Sun Myung Moon înfiinţează, la Seul, "Asociaţia Duhului Sfânt pentru 
Unificarea Creştinismului Mondial", germenele, baza de plecare, pentru ceea ce va deveni în timp "Secta 
lui Moon"40. 

                                                
32 Constantin Cuciuc, op. cit.,p.89  
33 Jean-Paul de Longchamp, op. cit., p. 52 
34 Chung Hwan Kwak, Prezentare generală a Principiului, Frankfurt, 1992, p.XIV 
35 Jean-Paul de Longchamp, op. cit., p. 52 
36 Walter Martin, op. cit., p.429  
37Constantin Cuciuc, op. cit., p. 91  
38Ibidem, p.89  
39Walter Martin, op. cit., p. 429. Condamnările din perioada 1946-1949 sunt indicate doar de această sursă, însă au fost 
reluate cu insistenţă în perioada de "înflorire" a sectei. Evident, Sun Myung Moon şi colaboratorii acestuia neagă cu 
vehemenţă acuza de bigamie, considerând-o "contrafăcută" în scopul "meschin" de a-l "discredita". Walter Martin replică 
însă prin relativa notorietate a acestui statut al "reverendului", ca şi prin suspiciunile unor contemporani relativ la practicile 
sexuale atipice ale lui Sun Myung Moon, practici evident necreştine şi mai mult, derulate chiar în sediul "Bisericii unificării". 
Cert este că, sexualitatea a fost mereu supralicitată de "reverend", ecourile acestui mod de gândire perpetuându-se – vom 
vedea – inclusiv în fondul doctrinar, cultul şi morala "Sectei lui MOON". 
40Walter Martin (op. cit.,p. 429) arată că, după eliberarea din detenţie (1949), Sun Myung Moon s-a refugiat în Coreea de 
Sud, la PUSAN, activând în medii penticostale disidente până în momentul înfiinţării Asociaţiei. În schimb, Constantin 
Cuciuc ( op.cit., p.89-90), ignorând detenţiile nord-coreene, notifică intervalul 1952-1954 pentru un alt fel de condamnare: 



Considerăm deci anul 1954 ca punct de început al "Sectei lui MOON", moment în care "reverendul" 
şi-a îndeplinit dezideratul de tinereţe: înfiinţarea unei "biserici" originale, cu vocaţie mondială, pe care să o 
conducă personal şi care să-l venereze. 

Pentru Sun Myung Moon urmează, în anul 1955, o nouă arestare41, de data aceasta pentru "evaziune şi 
promiscuitate sexuală", aşa cum sunau capetele de acuzare formulate de procuratura sud-coreeană. De data 
aceasta se reţin în sarcina "reverendului" acuze mai clar formulate ce nu pot fi în nici un fel suspectate de 
ingerinţele politicului. Sunt citate chiar "membre [ale asociaţiei – nn ] purificate de reverend"42, astfel încât 
ni se pare pertinentă concluzia perpetuării obsesiilor sexuale ale lui şi în cadrul Asociaţiei "Duhul Sfânt 
pentru Unificarea Creştinismului Mondial".  

"Reverendul" devine un prosper om de afaceri, se căsătoreşte cu Hak Ja Han, atunci în vârstă de 18 
ani, cu care va avea 13 copii şi 20 de nepoţi43.  

Anul 1967 marchează o cotitură decisivă pentru afirmarea pe plan internaţional a "reverendului" Moon 
şi structurii sale confesionale. Este vorba de întâlnirea "istorică" dintre Sun Myung Moon şi bancherul 
japonez Ryoichi Sasagawa, admirator declarat al lui Benitto Mussolini, nimeni altul decât semnatarul din 
partea Japoniei, al Pactului Anticomintern din 1937. Politician versat, Ryoichi Sasagawa, intuieşte imediat că 
Sun Myung Moon şi secta acestuia pot deveni pârghii de acţiune şi influenţă politică semnificative în 
contextul general al "războiului rece", anticomunismul venal al "reverendului", potenţialul său financiar şi 
mai ales, masa de aderenţi puşi în totală dependenţă şi aspru înregimentaţi, fiind tot atâtea argumente 
favorizante44. 

În anul 1972, Sun Myung Moon pleacă în SUA, cu intenţia evidentă de a-şi extinde reţelele sectei în 
lumea occidentală şi de a identifica noi oportunităţi de afaceri. Şi aici, reverendul urmează fidel linia de 
acţiune stabilită încă în 1967. La un an după stabilirea în SUA îşi exprimă disponibilitatea de a organiza, 
conduce şi finanţa un "partid creştin anticomunist"45, iar doi ani mai târziu, declarând că "revoluţia spirituală 
va porni din America", încearcă să canalizeze simpatia şi sprijinul opiniei publice americane prin 
supralicitarea importanţei sale în economia războiului rece. 

Lucrurile nu stăteau însă tocmai pe roze. Nucleele sectei proaspăt înfiinţate în SUA şi în restul 
Occidentului încep să ridice probleme autorităţilor, să apară primele cazuri de abandon şcolar şi familial, să 
se înregistreze primele efecte negative ale înregimentării şi presiunii confesionale şi, nu în ultimul rând, să se 
pună problema acelui perpetuum mobile din comunităţile înfiinţate de "reverend" – sexualitatea aberantă.  

Nu a fost de mirare, deci, că, în numărul său din 16 septembrie 1974, influentul "New York Times", 
polemizând cu secta şi fondatorul acesteia, l-a demascat pe Sun Myung Moon ca "fost condamnat pentru 
adulter, bigamie, homosexualitate"46, este declarat persona non grata în Marea Britanie47. 

În Franţa, proliferarea nucleelor sectei îngrijorează opinia publică şi societatea civilă, făcând obiectul a 
numeroase interpelări parlamentare.  

În aceeaşi perioadă, mai mulţi din liderii occidentali marcanţi ai "Sectei lui MOON" îşi abandonează 
mentorul şi fac declaraţii publice care realmente zguduie edificiul politico-religios al "reverendului" şi 
colaboratorilor săi48.  
                                                                                                                                                                   
"comunştii îl arestează şi-l internează într-un lagăr de muncă de unde va fi eliberat de trupele ONU... în timpul arestului a dat 
dovadă de curaj, şi-a îmbărbătat tovarăşii de detenţie, le-a întărit credinţa". Abundenţa detaliilor nu ne poate împiedica o 
observaţie decisivă: în anul 1953, prin acordul de la Panmunjon, frontiera dintre cele două state coreene a fost definitiv fixată 
de-a lungul paralelei 38°, iar o intervenţie a trupelor ONU pentru a destructura un lagăr de muncă şi a-i elibera pe deţinuţi, 
este prea puţin probabilă. Optăm, deci, pentru varianta autorului american, plauzibilă şi pentru că, odată eliberat, Sun Myung 
Moon a putut, facil, intui lipsa sa de şanse în RPD Coreeană, astfel încât anterior sau chiar după izbucnirea războiului din 
peninsulă (1950 – 1953) a recurs la actul – salvator – al refugierii în Coreea de Sud.  
41Walter Martin, op. cit., p. 439.  
42Ibidem.  
43 Problema căsătoriilor reverendului continuă să fie subiect de polemică şi dispută. Diverse surse bibliografice indică 3-5 
căsătorii, biografia oficială a lui Sun Myung Moon neabordând această chestiune. 
44 "Occident '80 - Destinul dramatic al tinerei generaţii", Bucureşti, Editura"Politică",1989, p. 245. 
45Constantin Cuciuc, op. cit., p. 92.  
46Jean-Paul de Longchamp, op. cit.,p. 52  
47"Occident '80", p. 247. Ulterior, după 1990, autorităţile de la Londra au revenit asupra acestei decizii, astfel că în prezent, 
Sun Myung Moon pretinde că:"în nici o ţară europeană nu mă simt la fel de bine ca în Anglia!" 
48Ibidem, p.243 – 245. Astfel americanul Allen Wood descrie modul în care secta înţelegea să câştige bunăvoinţa congresului 
american:" Le trimeteam mai întâi câteva fete care să-i seducă... în cazul când avea dificultăţi, îi puteam trimite zilnic câteva 
zeci de oameni care să distribuie programe electorale, să lipească afişe, să facă propagandă. Toate acestea erau gratuite. 
MOON dorea să ajungă să controleze congresul SUA în acea vreme. Îl vedeam lunar pe MOON la proprietatea lui de la 
Belvedere. Nu discutam nici probleme de religie, nici chestiuni de morală, ci despre bani, influenţă, recrutări. El mă învăţa că 



Biserica Unificării a revenit în actualitate în 1982 cu o cununie în masă, oficiată la Madison Square 
Garden, unde Moon a „binecuvântat” 2.075 de cupluri, toţi fiind adepţii săi.  

Cu tot efortul său de a se face agreabil autorităţilor americane, Sun Myung Moon nu poate evita 
problemele de natură fiscală49. Astfel, la 22.03.1982 tribunalul districtului Manhattan din New York îl 
condamnă pe "reverend" la doi ani de închisoare pentru fraude fiscale, pe care acesta chiar îi execută în 
intervalul 1984 – 1986, în pofida intervenţiilor unor cercuri politice conservatoare, dispuse la concesii atâta 
vreme cât războiul rece era încă de actualitate50. 

Eliberat din închisoare în anul 1986, Sun Myung Moon îşi vede periclitată una din principalele sale 
acţiuni extraconfesionale: anticomunismul, aducător de beneficii măcar din punct de vedere al imaginii şi a 
obţinerii unei anumite toleranţe a autorităţilor occidentale, care de fapt niciodată nu au avut în vedere 
destructurarea sectei. Era epoca glasnostului şi perestroicii, a epuizării războiului rece şi a căderii cortinei de 
fier.  

Sun Myung Moon se repliază rapid, se întâlneşte cu Mihail Gorbaciov, sponsorizează baletul "Kirov" 
din Leningrad, stabileşte contacte cu conducerea P.C. Chinez, negociază investiţii substanţiale în China şi 
R.P.D. Coreeană. Discursul său anticomunist se atenuează, devine pacifist şi, în ultima perioadă, 
proglobalizare. "Reverendul" Moon devine apologetul democraţiei occidentale, toleranţei, păcii şi armoniei 
interetnice. Nu ezită – însă – să finanţeze postul anticomunist "Asia Liberă" ce emite pentru R.P.D.Coreeană 
şi R.S.Vietnam, să condamne "neocomunismul din peninsula Balcanică şi fosta U.R.S.S." şi, mai ales, să 
militeze pentru unificarea peninsulei coreene şi eliminarea de la putere a regimului de la Phenian.  

Astăzi, Sun Myung Moon locuieşte alături de soţie, cei 13 copii şi cei 20 de nepoţi la Irvington, statul 
New York, reşedinţa sa oficială. Reverendul deţine la Tarrytown, în acelaşi stat, "proprietatea Belvedere" 
precum şi "Palatul Regal" de la Seul – reşedinţă compatibilă pesemne cu statutul său de "Noul Mesia". 

Venitul său anual se cifrează, după aprecieri concurente, la circa 15 milioane de dolari. "Reverendul" 
controlează circa 60 de capacităţi industriale, organe mass-media, agenţii de turism, centre cinematografice. 
Posedă iahturi şi automobile blindate, canale de televiziune (inclusiv puternicul şi influentul S.B.S. Seul) şi 
se deplasează însoţit doar de gărzi de corp51. 

În luna ianuarie 2000, Sun Myung Moon a fost sărbătorit cu fast la Seul la împlinirea vârstei de 80 de 
ani. Cultul personalităţii a atins proporţii atât de bine cunoscute nouă, nici un mijloc propagandistic nefiind 
omis. Baletul "Kirov" a oferit un spectacol de gală, iar "reverendul", într-un gest de maximă generozitate a 
organizat o tombolă cu premii: 4 autoturisme "DAEWOO", mai ales că tocmai atunci achiziţionase pachetul 
majoritar al acestei companii. 

 
"Principiul Divin" – corpusul doctrinar al "Sectei lui Moon" 

                                                                                                                                                                   
pentru a fi educator trebuie să ştii să-i sacrifici pe tinerii adepţi."Acest gen de aprecieri au ţinut capul de afiş în mass-media 
occidentală, prestigioasa "Paris Match" acordând largi spaţii "deprogramatorilor".  
49Ibidem, p. 247  
50 Walter Martin, op.cit., p. 430.Cu toate acestea, duritatea legislaţiei americane în materie de taxe şi impozite a prevalat, 
sentinţa de condamnare a "reverendului" rămânând definitivă şi executorie. Nu au lipsit însă luările de poziţie favorabile 
acestuia, precum cea exprimată de John McClaughry, consillierul politic al administraţiei Reegan:"Cazul reverendului Moon 
nu îl priveşte doar pe el. Ar trebui să fie o chestiune de profund interes pentru toţi cei care apără libertatea religiei împotriva 
amestecului guvernamental neîntemeiat. Deoarece, dacă reverendul Moon merge la închisoare, atunci ceva de o importanţă 
vitală pentru toate religiile americane va merge odată cu el".  
51 O evaluare exhaustivă a capacităţii economico-financiară controlate de reverend este dificilă. 
Totuşi, resursele bibliografice indică simultan câteva repere definitorii: "Tong Il Industries", Seul, Uzina de armament 
producătoarea tunurilor aeriene "vulcan" şi a aruncătoarelor de grenadă M79, "Titanium Co" şi "Donghwa Titanium" ţinând 
de industria metalurgică, "Il Hwa" – societate aparţinând industriei farmaceutice, este unul dintre cei mai mari producători 
mondiali de produse pe bază de ginseng; "Master Marine" – companie de transport fluvial şi maritim, care dispune de circa 
300 de vase. Include şi un şantier naval în Alaska; "Saeilo Machinery" – firmă producătoare de maşini-unelte pe bază de 
licenţe germane şi japoneze; "WRIST" – institut de cercetare în domeniul electronicii şi calculatoarelor; "International 
Oceanic Enterprises" – companie specializată în industria piscicolă.  
Organe de presă controlate: "The Washington Times"; "New York City Tribune"; "Noticias del Mundo" – cotidian de limbă 
spaniolă care apare în SUA; "The Middle East Times" – cotidian regional care apare în SUA"; "Sae Gae Ilbo" – cotidian sud-
coreean; "Insight" -revistă periodică americană; "The World & I" – revistă periodică americană; 
"Free Press International" – agenţie internaţională de presă. 
Instituţii culturale: "The Little Angels" – ansamblu de balet compus din copii; "The Little Angels Performing Arts Center" – 
aşezământ cultural pentru copii şi tineri cu obiective diverse; "Universal Ballet Company" – ansamblu de balerini 
profesionişti, în mare măsură de origine ex-sovietică; "New York City Simphony"; "Artists Association International" – 
organizaţie transnaţională de acoperire, cu veleităţi de mecenat. 



Sintetizând aprecierile formulate în literatura de specialitate, "revelaţia" din 1936, i-a servit lui Sun 
Myung Moon pentru a-şi legitima – prin pretinsă "inspiraţie divină" – cel puţin următoarele coordonate ale 
acţiunii sale confesionale: 

– constituirea unui corpus doctrinar propriu, pretins "inspirat" şi "infailibil", în măsură să fie declarat 
şi folosit drept normativ de credinţă; 

– licitarea statutului reverendului de "Nou Mesia", desăvârşită expresie profetică, profet prin 
excelenţă, sinteză şi desăvârşire a oricăror doctrine soteriologice. 

În aceste condiţii, s-a formulat şi se implementează pretenţia sectei de a reprezenta şi promova unica 
şi autentica doctrină soteriologică, Sun Myung Moon -"Noul Mesia" fiind considerat a fi "împlinitorul 
revelaţiei", Hristos autentic, "desăvârşitorul misiunii lui Iisus". 

În acest sens, Sun Myung Moon nu va ezita să clameze că "Iisus, Mohamed şi Budha îi susţin 
misiunea şi, mai mult, îl recunosc ca nou şi autentic Mesia"52.  

Astfel, "Principiul Divin" este declarat "învăţătura revelată de Dumnezeu reverendului Moon"53, 
devenind normativ de credinţă pentru secta acestuia. Peste ani, soţia "reverendului", Hak Ja Han Moon, va 
declara explicitând semnificaţia "revelaţiei": "Dumnezeu l-a trimis pe soţul meu să aducă creştinilor din 
Coreea un nou mesaj al adevărului... Dacă bisericile creştine s-ar fi unit cu soţul meu,împărăţia cerurilor ar 
fi fost deja întemeiată pe pământ precum şi în lumea spirituală"54.  

Oficial, "Secta lui Moon" declară perioada 1936 – 1950, drept una de "sistematizare", necesară 
cuantificării conţinutului "revelaţiei", o altă justificare pentru "tăcerea reverendului" în toată această 
perioadă, invocând şi "lipsa de pregătire a omenirii pentru receptarea acestui mesaj". Astfel, "Principiul 
Divin" este redactat şi editat prima dată în anul 1957, în limba coreeană, sub titulatura "Wo-Li Hae-Sul" – 
"Explicare a Principiului". Redactarea acestuia a fost realizată efectiv de Wyo won eu, liderul sectei din 
Coreea de Sud, sub coordonarea nemijlocită a reverendului Moon55.  

Întrucât, "o mare parte a principiului primit de reverendul Moon era încă nepublicată"56, în anul 
1966, secta editează, în aceeaşi redacţie, tomul "Wo-Li Kang-Ron" – "Prelegere asupra Principiului", ediţie 
considerată definitivă şi pusă la dispoziţia occidentului, în limba engleză, prin ediţia "Principiul Divin", 
tipărită în 1973 la Washington.  

Ediţia definitivă a "Principiului Divin" se prezintă sub forma de 7 volume, fiecare reprezentând un 
"nivel" de acces la doctrina sectei. Sistemul esoteric astfel conceput nu este surprinzător, dată fiind originea 
asiatică a autorilor, detaliu care nu a scăpat cercurilor creştine occidentale, astfel că secta s-a repliat, 
renunţând la formele iniţiatice şi impunând, pentru uzul nucleelor din subordine, sinteza "Prezentare 
Generală a Principiului", sub redacţia lui Chung Hwan Kwak, colaborator apropiat al "reverendului" 
Moon.  

În limba română este accesibilă această din urmă sinteză, sub forma unui volum cu 314 pagini, tipărit 
în condiţii de excepţie în anul 1992, la Frankfurt, sub egida "Asociaţiei Sfântului Duh pentru Unificarea 
Lumii Creştine". Din păcate, tirajul lucrării a fost mai mult decât restrâns, iar circulaţia acesteia este, din 
motive subînţelese, strict limitată şi controlată. 

În Occident a apărut şi are o anumită circulaţie, ipoteza existenţei unui colectiv relativ eterogen de 
redactare a "Principiului Divin", aspect întemeiat pe sincretismul evident al lucrării, care marchează, natural, 
şi ediţia românească. 

Astfel, analitic, "Principiul Divin" reprezintă o sinteză a 2 corpusuri doctrinare incompatibile 
chiar antagonice, respectiv o sursă creştină şi una de factură orientalistă, cu intervenţia surprinzătoare a 
unor elemente gnostice. Sincretismul astfel realizat are de fapt un rol funcţional interesant şi relevant din 
perspectiva ambiţiilor "reverendului" Moon: 

– denaturarea principalelor repere, normative şi dogme creştine, astfel încât acestea să devină 
accesibile însuşirii şi asimilării de către aderenţii proveniţi din marile religii asiatice; 

– repotenţarea şi reconfigurarea unor teze orientaliste panteiste, expunerea lor într-un context creştin, 
în scopul facilitării cooptării asiaticilor şi "menajării" principalelor dogme creştine.  

                                                
52Walter Martin, op.cit., p. 427.  
53Chung Hwan Kwak, op. cit.,p.XII. În context rezultă şi una din caracteristicile esenţiale ale profeţiei, respectiv elecţia 
divină: "Reverendul MOON nu a studiat teologia sau filosofia la şcoală sau cu vreun profesor. Dumnezeu l-a ales pentru a-I 
exprima voinţa".  
54 Constantin Cuciuc, op. cit., p. 89.  
55 Chung Hwan Kwak, op. cit., p. XIII. 
56 Ibidem.  



Se ridică firesc problema primatului uneia sau alteia din cele două surse folosite. Este vorba de 
"creştinarea orientalismului" sau de "orientalism în haine creştine"? Credem că, totuşi, fondul creştin 
prevalează, fiind recognoscibil chiar sub denaturarea flagrantă impusă de textura orientalistă. Este 
vorba de un fond creştin alterat, negreşind dacă punem semnul echivalenţei între "Secta lui Moon" şi cele 
mai semnificative tendinţe pseudo-creştine contemporane. 

De fapt, chiar "reverendul" Moon se autodefineşte creştin, iar denumirea oficială a structurii sale 
confesionale este "Biserica Unificării Creştine Universale". Oricum, titulaturile adoptate nu trebuie să ne 
inducă în eroare, minimul reper fixat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor – dogma Sfintei Treimi – fiind şi 
ea neacceptată de ideologii sectei. 

Pe fond, "Principiul Divin", definitivat ca structură şi conţinut, stă la baza doctrinei religioase a 
"Sectei lui Moon", exprimând deci summa teologică a acesteia. Practic, "Principiul Divin" epuizează temele 
doctrinare ale sectei, fundamentând, din acest punct de vedere, ceea ce, oficios, se numeşte "godism" – 
învăţătura doctrinară, moral-etică şi cultul curent, statuat în toate comunităţile patronate de "reverend"57. 

Interesant, Sun Myung Moon leagă "godism"-ul de un sistem ideologic – deci cu valenţe politice, 
economice şi sociale- propriu, aşa-numita ideologie "HEAD-WING", care configurează modul atât de 
particular în care "Secta lui MOON" acţionează pe tărâm extraconfesional58 şi pe care o vom aborda ulterior. 

 
Temele doctrinare ale "Sectei lui MOON" 

Trecerea în revistă a particularităţilor doctrinare ale "Sectei lui Moon" este o întreprindere ce ne va 
rezerva, vom vedea, surprize. Dintr-o perspectivă justă, ortodoxă, temele doctrinare pot fi categorisite, fără 
rezerve, drept eretice, tratarea acestora, chiar detaliată, neputând semnifica altceva decât descrierea ereziei 
"reverendului" Moon şi sectei sale. Din punctul de vedere al misiologiei ortodoxe, considerăm însă că "Secta 
lui Moon" reclamă şi chiar impune o evaluare de fond, prezenţa şi activismul cotidian al emisarilor acesteia 
punându-ne în faţa unor necesităţi obiective de cunoaştere, în scop de contracarare şi limitare – dacă nu 
stopare – a prozelitismului practicat. 

Principala resursă analitică pe care o vom avea în vedere va fi – după cum este normal – ediţia în 
limba română a "Principiului Divin", respectiv "Prezentarea generală a principiului", sub redacţia lui Chung 
Hwan Kwak, iar pentru referinţele scripturale nou-testamentare vom uza de ediţia "Noului Testament" din 
anul 1991, tipărită sub egida "Institutului Biblic şi de Misiune". 

Configurarea judicioasă a doctrinei "Sectei lui Moon" ne impune, primordial, analiza conceptului 
de "Noul Mesia Moon", statuat în urma "revelaţiei", cu consecinţe determinante în toate planurile 
doctrinare.  

Astfel, sintagma "Noul Mesia Moon", valorizată doctrinar, semnifică următoarele: 
– "eşecul" ontologic şi soteriologic al întrupării, jertfei şi învierii lui Hristos, ce a impus – din punctul 

de vedere al concretizării "scopului divin pentru creaţie"–intervenţia şi misiunea "reverendului" Moon, 
axiologic superioară şi "providenţială" în plan ontologic; 

– concretizarea profeţiilor mesianice în persoana lui Sun Myung Moon, "Noul Mesia", "împlinitorul 
şi desăvârşitorul misiunii lui Hristos". 

Pentru "argumentarea" celor două teze, doctrinarii sectei recurg, cu o uşurinţă dezarmantă, la o serie 
de consideraţii pretins "inspirate", care ar trebui să ne convingă şi chiar să ne edifice asupra rolului pe care 
"Noul Mesia" l-ar deţine în iconomia divină. 

Aşadar, în viziunea acesteia, întruparea lui Iisus Hristos ar fi trebuit să echivaleze cu materializarea 
"scopului divin pentru creaţie", respectiv a "mântuirii", aceasta presupunând următoarele: 

– "Mântuirea înseamnă restaurare...restaurarea omului la starea pură la care fusese creat iniţial de 
către Dumnezeu... întemeierea unei familii ideale şi apoi stabilirea unei societăţi ideale, a unei naţiuni şi a 
unei lumi ideale concentrată asupra unei familii ideale"59. 

Astfel definit "scopul divin pentru creaţie", trimite la componentele "obligatorii" ale "misiunii lui 
Iisus Hristos": 

– "Mesia... trebuia să întemeieze familia ideală, cea care îndeplineşte scopul creaţiei...să pună, de 
asemenea, bazele naţiunii şi lumii ideale"60.  
                                                
57 Constantin Cuciuc, op. cit., 84. 
58 Se impune să observăm că Sun Myung Moon replică "ideilor Ciu-Ce" – ideologia oficială a Partitudului Muncii din RPD 
Coreeană, prin propriul sistem politic şi social: "Head – Wing". De fapt, se reiterează şi aici obsesia "reverendului" de a se 
opune, contracara şi crea entităţi antagonice majorităţii structurilor politice, sociale, economice din Coreea de Nord.  
59 Chung Hwan Kwak, op. cit., p. 77. 



Ca urmare, secta introduce axiomatic, fără nici o trimitere scripturală (de fapt, nici măcar nu se simte 
obligată, fiind vorba de "inspiraţie" şi "revelaţie"), două condiţii soteriologice pe care, evident, "Iisus Hristos 
nu le-a îndeplinit":  

– constituirea unei "familii ideale" – ceea ce echivalează cu căsătoria Mântuitorului(?!); 
– extinderea şi generalizarea acestui "model", către şi prin apostoli, caz care exclude cu desăvârşire 

jertfa şi învierea, considerate consecinţe ale "eşecului", rezultanta unei "misiuni neîndeplinite". 
Secta abordează identificarea exhaustivă a Hristosului celei de a doua veniri cu liderul său pe trei 

paliere distincte: 
Identitatea Hristosului parusiei cu o persoană complet umană.  
În acest caz, succesiunea raţionamentelor este graduală: 
– "Faptul că a (la a – nn) doua venire, Ilie a venit prin Ioan Botezătorul, totuşi nu înseamnă că Ilie 

însuşi s-a născut din nou ca fiind Ioan Botezătorul. Ilie se găsea în lumea spirituală, ajutându-l pe Ioan 
Botezătorul"61. 

– "Iisus a declarat limpede că Ioan Botezătorul care se născuse pe pământ era Ilie"62. În acest sens, se 
invocă Mt.11,14 şi 17,13. 

– Sinteza celor două teze conduce la concluzia conform căreia "deşi misiunea (lui Ioan Botezătorul 
Înaintemergătorul – nn) era aceeaşi [ cu a lui Ilie – nn], persoana a fost diferită", astfel că "Deşi la a doua 
venire Domnul, ca Mesia, va avea aceeaşi misiune ca şi Iisus, se poate să nu aibă aceeaşi înfăţişare ca 
Iisus"63.  

Până aici, secta cu oarecare prudenţă, ne propune să acceptăm doar că la a doua venire, Hristos, 
Mântuitorul, "se poate" să fie substituit de altcineva, "cu aceeaşi misiune", dar în măsură să o îndeplinească. 

Cu aceeaşi uşurinţă dezarmantă, secta postulează că "A doua venire va avea loc la fel ca prima, 
Mesia născându-se în carne, pe pământ"64, invocând la fel de dezarmant, ca argument scripturistic Ap. 
12,5:"Şi a născut un copil de parte bărbătească...Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui"65. 

Pe de altă parte, se formulează un argument surprinzător: "Dacă Domnul ar veni din nou în putere şi 
glorie, cine ar îndrăzni să-L nege şi să-L persecute?"66.  

În concluzie, mergând pe firul raţionamentului sectei, avem "dovada" faptului că la a doua venire, 
subiect va fi un om,chiar dacă unul "ideal". Până la a-l identifica pe acest "om", la modul definitiv, cu Sun 
Myung Moon, se fac necesare alte două etape: 

Localizarea parusiei în timp 
Întrucât "a doua venire va avea loc prin naşterea lui Mesia, în carne, pe pământ"67, doctrinarii sectei 

se străduiesc să demonstreze că locaţia temporală a parusiei coincide cu anul naşterii lui Sun Myung Moon 
(1920-nn), ca etapă intermediară a deplinei identificări a acestuia cu subiectul parusiei. 

Deci, orizontul temporar al parusiei este statuat în intervalul 1917 – 1930, acoperitor pentru 
interesul sectei de a-l identifica pe Sun Myung Moon cu subiectul celei de a doua veniri68. 

Localizarea parusiei în spaţiu 
Evident, vom urmări modul în care se aduc argumente pentru amplasarea locului parusiei în Coreea, 

pentru a rezulta identificarea definitivă a lui Sun Myung Moon cu Hristosul celei de a doua veniri. 
În plus, locaţia spaţială a celei de a doua veniri, este argumentată şi printr-o serie de argumente, 

precum: "obiectul inimii lui Dumnezeu", "ţara pe care a pregătit-o Dumnezeu", "nu a provocat şi nici nu a 
invadat altă naţiune", "îl venerează pe Dumnezeu"69 ş.a... 

Întrucât, naţiunii, statului coreean îi revine "misiunea" naşterii lui Mesia celei de a doua veniri, 
poporul coreean devine "naţiunea aleasă", căreia îi sunt conferite trei atribute ce stau la baza acestui statut: 

                                                                                                                                                                   
60Ibidem.  
61 Ibidem, p.292. 
62 Ibidem  
63 Ibidem, p.292 -293  
64 Ibidem, p.296  
65 Ibidem, p. 294. În viziunea sectei, Ap. 12,5 este un argument, fără îndoială, forte. Dealtfel, pe acesta se bazează şi 
"realitatea discuţiei reverendului cu Dumnezeu, Iisus şi Sfinţii". 
66 Ibidem.  
67 Ibidem, p. 302.  
68 La o analiză succintă a schemei de calcul eshatologic folosită, se evidenţiază, de la prima vedere, ponderea insignifiantă 
acordată de sectă corectitudinii datelor istorice folosite. Surprinde, mai ales, notificarea a 400 de ani de "persecuţii" la adresa 
creştinilor, calculul, fiind astfel, denaturat cu cel puţin un secol.  
69 Ibidem, p. 305 – 306.  



– posedarea "unei experienţe similare cu a lui Dumnezeu", deoarece "a parcurs un drum de imensă 
suferinţă"(?-nn); 

– co-existenţa "mai multor religii", aspect specific Coreei, care "poartă roadele multor religii... 
budismul şi confucianismul au înflorit în această ţară"; 

– divizarea naţiunii, expresie a religiozităţii absolute, deoarece: "Satana se opune cel mai mult 
pregătirii naţiunii care urmează să-L primească pe Mesia"70.  

 
Concepţia despre Dumnezeu 

„Pozitivitatea esenţială a lui Dumnezeu şi negativitatea Lui esenţială sunt atributele caracterului Său 
esenţial şi a d formei Sale esenţiale… Noi numim pozitivitatea şi negativitatea lui Dumnezeu „masculinitate” 
şi respectiv „feminitate”.71 

„Dumnezeu fie că a proiectat întreaga lui valoare de Sine în obiectul Lui, fie că nu a creat absolut 
nimic…Astfelomul este forma vizibilă a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este forma invizibilă a omului. 
Subiectul şi obiectul sunt una în esenţă. Dumnezeu şi omul sunt una. Omul este Dumnezeu încarnat.72  

Cronologic, în primul rând ne atrage atenţia teza cognoscibilităţii in integrum a naturii 
divine,"Principiul Divin" clamând un catafatism extrem: "Vom determina cum arată natura lui Dumnezeu 
descoperind caracteristicile care sunt comune tuturor entităţilor din creaţia Sa"73. Care sunt aceste 
"caracteristici comune" [în sensul de general valabile – nn] ale naturii create? Răspunsul sectei este, fără 
îndoială, tributar marilor religii orientale, atâta vreme cât este vorba de "caracteristicile duale pozitiv şi 
negativ", respectiv "Sung Sang şi Hyung Sang"74. 

Pe această bază, secta formulează următoarea concluzie: "Întrucât Dumnezeu reprezintă cauza 
primară a tuturor fiinţelor şi fiecare fiinţă creată posedă caracteristicile duale Sung Sang şi Hyung Sang, 
Dumnezeu trebuie să aibă şi el, Sung Sang şi Hyung Sang"75. Astfel, pe fond, este exclus caracterul simplu al 
naturii divine, vorbindu-se consistent de "caracteristicile duale ale lui Dumnezeu". 

Reţinem deci, până la acest stadiu al analizei, "opţiunea" sectei pentru un Dumnezeu deplin 
cognoscibil în esenţa Sa, posedând "formă" şi/sau "structură", cu o natură nesimplă, compusă din 
"reunirea armonică" a "caracteristicilor duale pozitiv şi negativ". 

În continuare, pe lângă "caracteristicile duale" postulate drept distincte, coexistând simultan, secta 
introduce alt principiu în încercarea de "a determina natura lui Dumnezeu". Este vorba de "forţa primă 
universală", explicitată ca fiind "necreată şi existând pur şi simplu, în Dumnezeu de la începuturi"76. 

În concluzie, reţinem că Dumnezeul "Sectei lui Moon" este compus din trei principii distincte, 
"autodeterminate", suspect de a avea "formă" şi/sau "structură", limitat, lipsit de atotştiinţă şi 
atotputernicie. 

 
Concepţia hristologică 

„Principiul nu tăgăduieşte credinţa susţinută de mulţi creştini că Iisus este Dumnezeu, de vreme ce un 
(orice) om perfecţionat este un singur trup cu Dumnezeu”.77 

„Trebuie să înţelegem că aceasta (Ioan 8,58) mai semnifică şi faptul că Isus nu a fost Dumnezeu 
Însuşi. Pe pământ Isus a fost om la fel ca şi noi, cu excepţia că a fost fără păcatul originar.”78 

Pe fond, hristologia "Sectei lui Moon" este una ariană, "explicaţiile" folosite fiind însă doar uneori 
similare cu cele ale vechiului ereziarh. 

Astfel, "Principiul Divin" invocă în primul rând o serie de argumente care vor să ne convingă asupra 
exclusivităţii naturii umane a lui Iisus Hristos: 

– Este Iisus o fiinţă omenească? Da, este! El este exemplul unei persoane care a îndeplinit idealul 
creaţiei...un exemplu de om aşa cum a fost el creat la origine..."; 

                                                
70 Ibidem, p. 305 – 309. 
71 Principiul Divin, sub egida „Asociaţiei Sfântului Duh pentru Unificarea Lumii Creştine”, Frankfurt, 1992, p. 24. 
72 Soon Myung Moon, New Hope, Washington, 1974, p. 5. 
73 Chung Hwan Kwak, op. cit., p. 2. 
74 Ibidem, p. 4.  
75 Ibidem.  
76 Ibidem, p.9.  
77 Principiul Divin, op. cit., p. 209. 
78 Ibidem, p. 212. 



– "Presupunând că Iisus e Dumnezeu, atunci cum a putut El să se mijlocească pe Sine? Când S-a 
rugat a arătat clar că nu este Dumnezeu, numindu-L pe Acesta Părinte. Dacă Iisus ar fi fost Dumnezeu, cum 
ar fi putut El să fie ispitit, chinuit şi răstignit de Satana? Este foarte clar că Iisus nu este Dumnezeu, când, pe 
cruce fiind, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?"; 

– "Dacă Iisus ar fi fost Dumnezeu, atunci în lumea spirituală, după învierea Sa, El ar fi mai degrabă 
unul şi acelaşi cu Dumnezeu, decât alături de Dumnezeu"; 

– "Iisus s-a născut pe pământ ca Fiu al Omului şi a avut o înfăţişare exterioară omenească...În lumea 
spirituală, El trăieşte ca spirit precum o fac şi discipolii săi, singura diferenţă fiind că Eu-l Său spiritual nu are 
păcat originar"79. 

Faţă de arianismul profesat, secta manifestă prudenţă când e vorba de a-şi menaja aderenţii proveniţi 
din mediile creştine convenţionale, fiind totuşi consecventă în a-şi susţine poziţia: 

–Principiul [Divin–nn] nu neagă complet credinţa convenţională împărtăşită de mulţi creştini, cum că 
Iisus este Dumnezeu, fiindcă o persoană desăvârşită e una cu Dumnezeu. Mai mult, când Principiul afirmă 
că Iisus e o adevărată fiinţă omenească, aceasta nu-I diminuează cu nimic valoarea... De fapt, dacă primul 
bărbat şi prima femeie nu ar fi păcătuit... atunci venirea lui Iisus n-ar fi fost necesară"80.  

Concluzionăm deci, la acest stadiu, asupra arianismului relativ convenţional folosit de sectă, urmând 
a dezvolta ulterior consecinţele teologice rezultate. 

 
 

 
Pnevmatologia "Sectei lui Moon" 

În acest caz, concepţia sectei se situează net în afara oricărei accepţiuni creştine. Aparent 
pneumatomahă, vorbind de un "spirit creat", pneumatologia uzitată de doctrinarii obedienţi "reverendului" 
Moon este absolut eterodoxă, definind, fără nici un fel de alte explicaţii, un "Duh Sfânt feminin": "Sf. 
Duh e cel care lucrează cu rol de Mamă Adevărată împreună cu Iisus cel înviat...Dat fiind că Sf. Duh a venit 
[?! – nn] ca mamă adevărată sau ca a doua Evă [?! – nn], există mulţi [care anume şi de unde provin? – nn] 
care primesc revelaţii [deci, se invocă, ca şi alte situaţii echivoce, actul "revelaţiei" – nn] indicând faptul că 
Sf. Duh e un spirit feminin"81. 

 
Sf. Treime în concepţia "Sectei lui Moon" 

"Secta lui Moon", păstrând (din aceleaşi raţiuni de menajare a aderenţilor proveniţi din medii 
creştine) termenul de "Treime ", trece la definiţii şi fundamentări, astfel că, în final, avem de-a face cu nu mai 
puţin de patru "Treimi", fiecare compusă din alte persoane, cu semnificaţii ontologice şi soteriologice 
distincte82: 

 "Treimea originală, nerealizată", cu structura "Dumnezeu – Adam – Eva", înţeleasă ca 
potenţialitate:"Dacă Adam şi Eva ar fi atins perfecţiunea ca fiu şi fiică ai lui Dumnezeu, fiecare ar fi devenit 
întruchiparea naturii lui Dumnezeu"; 

 "Treimea satanică", respectiv "Satana – Adam – Eva", statuată după cădere, aceştia "devenind 
falşi părinţi ai omului decăzut"; 

 "Treimea spirituală", implicând pe "Dumnezeu – Iisus – Sf. Duh":  
 "Treimea spirituală şi fizică, Structura acestei "Treimi" este deci "Dumnezeu – Noul Mesia – 

Mireasa Noului Mesia". 
Evident, pe baza identificării, "Noul Mesia – Sun Myung Moon descrisă anterior, structura "Treimii 

spirituale şi fizice" devine următoarea: Dumnezeu Tatăl – Sun Myung Moon ("Noul Mesia", "al treilea 
Adam") – Hak Ja Han Moon ("Mireasa Noului Mesia", "a treia Evă")83. 

 
 
 

                                                
79 Ibidem, p.137-140. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem, p. 142.  
82 Ibidem, p. 143-144.  
83 "Treimea" astfel configurată prezintă unele similitudini cu cea folosită de Mani. În maniheism, Dumnezeul bun devine 
imanent prin emanaţii consubstanţiale sieşi. Apar astfel "Primul Om" şi "Mama Vieţii". Filonul gnostic este, deci, prezent şi 
în planul concepţiei sectei asupra "Treimii". 



 
Antropologia "Sectei lui Moon" 

În general, concepţia sectei despre om, natura şi devenirea acestuia, surclasează orice cadru creştin 
recunoscut, fiind impregnată de o textură gnostică, mai consistentă decât în orice alt palier doctrinar.  

În primul rând, reţinem caracterul dual al naturii umane, conferit de "Sung Sang – pozitiv" şi "Hyung 
Sang – negativ"84, corespunzând "minţii", respectiv "corpului". Pe de altă parte, omul este un "microcosmos 
al cosmosului"85, astfel că "mintea" este pusă în legătură cu "lumea reală invizibilă, Sung Sang-ul 
cosmosului, lumea spirituală", iar "corpul" este legat de "lumea reală vizibilă, Hyung Sang-ul cosmosului, 
lumea fizică"86. 

Sintetic, natura umană este, deci, descrisă în modul următor:"Omul este alcătuit dintr-un corp care 
este limitat şi trecător şi dintr-o minte nelimitată şi eternă"87. Oarecum în paralel cu dualismul minte – corp, 
se introduc conceptele de "eu spiritual" şi "eu fizic", astfel explicitate:"Eul spiritual al omului reprezintă 
incapsularea lumii reale vizibile"88, iar, în continuare:"Conform Principiului, aşa cum fiecare persoană 
posedă propriul său eu fizic, tot aşa ea are şi o entitate spirituală – eul spiritual. Eul spiritual este identic în 
aparenţă cu cel fizic şi el poate comunica direct cu Dumnezeu după ce a atins perfecţiunea. După ce, în 
momentul morţii părăseşte corpul fizic, eul spiritual va trăi veşnic în lumea spirituală...Eul spiritual este 
alcătuit dintr-o minte spirituală şi un trup spiritual"89.  

În viziunea sectei, "scopul creaţiei" şi, deci, devenirea lui Adam şi a Evei în lipsa căderii, presupunea 
atingerea standardelor spirituale sistematizate de "cele trei binecuvântări"90, ontologic şi axiologic distincte: 

– "prima binecuvântare", exprimând potenţialitatea omului de a deveni "templul lui Dumnezeu", 
de a evolua spre "a fi una cu Dumnezeu" şi de a dobândi "natura divină", ceea ce echivalează cu 
"perfecţiunea individuală"91; 

– "a doua binecuvântare", respectiv "capacitatea omului de a întemeia o familie ideală... 
– "a treia binecuvântare", în speţă "dreptul guvernării asupra întregii creaţii"92. 

 
Soteriologia "Sectei lui MOON" 
Am văzut anterior, în principal la tratarea identificării "Noului Mesia" cu persoana lui SUN 

MYUNG MOON, că secta neagă valoarea ontologică şi soteriologică a întrupării, jertfei şi învierii lui Iisus 
Hristos, invocând "eşecul misiunii lui Iisus", răstignirea nefiind decât rezultanta acestui "eşec". 

Aceasta este esenţa concepţiei sectei, care, din raţiuni apologetice, menajând sensibilitatea şi 
reţinerile aderenţilor proveniţi din medii creştine, introduce conceptul subsidiar de "mântuire spirituală".  

Precizând în trecere, că până în acest moment, secta nu a făcut nici o referire doctrinară relativ la 
"suflet", înţelegem şi mai bine caracterul subsidiar, conjunctural, al "mântuirii spirituale", citindu-l tocmai pe 
SUN MYUNG MOON: 

– "Trebuie să ne dăm seama că, prin răstignirea pe cruce, Dumnezeu şi Iisus au pierdut totul. În 
momentul răstignirii, nu mai era nimic, nimic, nici naţiune a lui Israel, nici credinţă iudaică, nici ucenici, 
nici familie, absolut nimic, nici creştinism. Nu era nici o răscumpărare, nu era nici o mântuire şi nu era nici 
un început al creştinismului. Astfel acolo pe cruce nu a fost dată mântuirea"93. 

Am văzut, cu prilejul detalierii aceleiaşi identificări că "eşecul misiunii lui Iisus Hristos" constă în 
faptul că nu a întemeiat "familia perfectă" şi nu a extins (generalizat) acest model pentru a dobândi "dreptul 
guvernării asupra întregii creaţii".  

                                                
84 Ibidem, p.4.  
85 Ibidem, p. 39.  
86 Ibidem, p. 38.  
87 Ibidem. 
88 Ibidem, p. 39. 
89 Ibidem, p. 41-42.  
90 Ibidem.  
91 Firesc, se pune problema suspicionării unui panteism mascat, atât timp cât concepte precum "a fi una cu Dumnezeu" şi 
"natura divină" sunt folosite, credem, cu prea multă uşurinţă. 
92 Analizând, cu atenţie, a doua şi a treia "binecuvântare", recunoaştem tocmai apelativele şi veleităţile pe care Sun Myung 
Moon şi le revendică. Vedem încă odată, cum "Principiul Divin" "legitimează" pretenţiile "reverendului", scopul redactării 
sale nefiind, de fapt, altul decât acesta. 
93 Walter Martin, op. cit., p. 434  



Să continuăm examinarea soteriologiei sectei, pornind de la teza prezentată ca fundamentală: 
"Planul dintotdeauna al lui Dumnezeu a fost ca Eul fizic al omului să se întoarcă în pământ, iar Eul spiritual 
să locuiască pururea cu Dumnezeu în lumea spirituală"94. 

Iată principalele puncte de vedere punctate în "Principiul Divin": 
– "Intenţia originară a lui Dumnezeu a fost ca trupul fizic al omului să moară şi să se întoarcă în 

pământ...Deci, corpul fizic...nu va mai fi înviat la starea sa iniţială" – alegaţia denotă o consecinţă interesantă: 
moartea nu este legată, în nici un fel de cădere95. 

– "Învierea a fost concepută ca o întoarcere la viaţă a celor ce au murit fizic, aceasta petrecându-se 
la venirea lui Hristos, dar aceasta este o interpretare greşită"96. 

– "O înviere deplină ar fi trebuit să aibă loc prin Iisus", stadiu soteriologic nematerializabil datorită 
"eşecului". 

– "Învierea va fi împlinită prin învierea atât a sufletului cât şi a trupului de către Mesia la cea de-a 
doua venire"97. 

 
Cultul sectei Moon 
 

Spaţiile de cult 
Infrastructura de această factură şi cu această destinaţie de care secta dispune este relativ diversă, 

manifestând tendinţa de a se adapta specificului şi condiţiilor din zonele şi arealele în care denominaţiunea 
acţionează. 

Cel mai important spaţiu confesional al sectei este aşa-numitul "Templul CHUNG PYUNG", 
nucleul cultului profesat, pentru care sunt rezervate, în exclusivitate, o serie de manifestări şi acte specifice. 

Funcţional, activităţile confesionale şi actele de cult se organizează şi desfăşoară în aşa-numitele 
"centre" sau "cămine" – nuclee locale ale sectei.  

Concluzionăm deci asupra existenţei a două categorii de spaţii confesionale, cu rol şi atribute de cult 
distincte, respectiv templul şi "căminul". 

Pe lângă cele două categorii de spaţii confesionale – clădiri, imobile, temple, întâlnim formula atipică 
a "pământului sfânt". 

 
Sărbătorile "Sectei lui Moon" 

Fără îndoială "Secta lui MOON" îşi revendică deja o tradiţie proprie, alimentată de "producţiile" 
doctrinarilor oficiali şi de "evenimentele" marcante din dezvoltarea şi extinderea denominaţiunii, 
prezervându-se locul determinant al "reverendului", soţiei şi familiei acestuia.  

În principiu, secta foloseşte un calendar lunar, de sorginte coreană, pe baza căruia sunt fixate datele 
sărbătorilor, translatate ulterior pe calendarul gregorian şi puse, ca atare, la dispoziţia comunităţilor locale.  

 
Materii, veşminte, obiecte folosite în cult.  

Optăm pentru o astfel de tratare dată fiind "originalitatea" materiilor şi a actelor de cult specifice 
sectei: 

– "Sarea Sfântă". Este vorba de sare obişnuită, albă, fin măcinată, de producţie coreeană, 
considerată "sfântă". 

– "Tortul Sfânt", alcătuit din grâu fiert, zahăr, cremă, şi frişcă albă, "sfinţit" cu "sare sfântă", 
simbolizează viaţa eternă, mileniul şi credinţa că Sun Myung Moon este călăuzitorul şi chezăşia eternităţii.  

– "Vinul Sfânt", de producţie coreeană, dulce, de culoare roşie, este considerat "sfânt", în virtutea 
sorginţii, expresie a bogăţiei şi virtuţiilor "pământului sfânt", a muncii şi vocaţiei "naţiunii alese". 

–  "Tortul Dulce", stă la baza ritualului "îndulcirii sufletului", este un tort obişnuit, comandat la 
firme specializate, fiind obligatorie doar folosirea unei creme albe. 

–  "Tămâia", produs de origine coreeană, posibil sintetic, cu un miros pătrunzător şi destul de 
neplăcut, se foloseşte obligatoriu în cazul sărbătorilor "mari" şi la unele manifestări de amploare. 

– "Robele sfinte", sunt un fel de pelerine, oarecum asemănătoare reverendei, de culoare albă, o 
extensie a portului tradiţional coreean. Sunt confecţionate centralizat sau la nivel local, fiecare adept 
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posedând, nominal o astfel de "robă", ce i se pune la dispoziţie în cadru festiv, la 40 de zile după "căsătoria în 
grup". 

–  "Batistele sfinte", sunt confecţionate din pânză albă în principiu de soţia liderului naţional în 
cauză şi distribuite aderenţilor după "căsătoria în grup" şi sunt "sfinţite" cu "vin sfânt".  

– "Altarul" se amenajează în spaţiile cu destinaţie confesională, în mod normal într-o cameră 
destinată exclusiv acestui scop. Constă dintr-o masă, obişnuită, pe care se aşează lumânări, "icoanele 
reverendului" şi soţiei sale, cartea de cântări şi doar excepţional Biblia. 

– Lumânările, se dispun pe "altar" în număr de 1, 2 sau 3, reprezentând după caz, pe "Noul Mesia", 
cuplul "Noul Mesia" – "Mireasa Noului Mesia" sau "Treimea spirituală şi fizică". 

– "Pernele sfinte", în număr de două, se aşează pe scaunele de la masa altarului, simbolizând 
prezenţa, dincolo de spaţiu şi timp, a "Părinţilor Adevăraţi".  

– "Icoanele" se dispun pe "altar", în toate spaţiile confesionale, la domiciliul adepţilor ca şi în 
locurile publice unde secta organizează acţiuni şi manifestări deschise. Denumirea de "icoană" este preluată 
ca atare, fiind folosită de sectă cel puţin în spaţiul european. Există trei "tipuri iconografice" uzitate, respectiv 
"icoane" care îl reprezintă pe Sun Myung Moon, pe soţia acestuia şi pe cei doi "Părinţi Adevăraţi".  

– "Cartea Cântecelor Sfinte", o includem la acest capitol, întrucât face obiectul cultului, fiind 
dispusă pe altar. Conţine peste 100 de cântece, toate declarate "sfinte", în limba engleză.  

 
 

"Rugăciunea" 
"Rugăciunea" se adresează, deci, lui Sun Myung Moon şi soţiei sale, Hak Ja Han Moon, având de 

regulă, următoarea structură: 
– mulţumirea, oarecum similară celei practicate în creştinism, dar evident, adresată nu Sf. Treimi; 
– angajamentele, formă atipică, prin care se exprimă loialitatea şi adeziunea integrală faţă de 

perceptele sectei, persoana şi interesele "reverendului"; 
– cererea, care nu este niciodată subiectivă, formulându-se solicitări de genul:pace, armonie, 

bunăstare economică ş,a.; 
– închinarea, adresată "Părinţilor Adevăraţi". 
 

Axul central al cultului – "Căsătoria în grup" 
Putem vorbi despre "căsătoria în grup" ca despre momentul cel mai important al cultului "Sectei lui 

MOON", culme a manifestărilor strict confesionale ale sectei, cel puţin din următoarele motive: 
– participarea în calitatea de partener la "căsătoria în grup" echivalează cu aderarea conştientă, 

deplină şi definitivă a adeptului respectiv la sectă; 
– construirea în jurul "căsătoriei în grup" a unor manifestări de cult complete, coroborate cu o serie de 

acţiuni de omagiere a "reverendului" şi soţiei sale şi de promovare necenzurată a cultului personalităţii celor 
doi. 

Vorbind despre echivalenţa dintre "căsătoria în grup" şi integrarea adeptului în sectă, trebuie să 
observăm aparenta similitudine a "căsătoriei" cu botezul creştin. În fapt, este vorba de două aspecte absolut 
diferite, "căsătoria", valorizată doctrinar, implicând realizarea unei "binecuvântări", constituirea unei "familii 
adevărate", după modelul arhetipal ""Noului Mesia" – "Mireasa Noului Mesia", astfel că, doar în această 
măsură reverberează o pretinsă mutaţie în plan ontologic, ce se vrea similară celei ce succede botezului 
creştin. 

Fiind vorba de momentul central al cultului "Sectei lui MOON", "căsătoriei" i se conferă o 
importanţă deosebită. În acest sens, aderenţii sectei trec la realizarea de contacte personale, racolând 
potenţialii viitori adepţi. În final, aceştia participă la lucrările unui "seminar de pregătire", în care li se asigură 
o minimă informare asupra preceptelor sectei, factorul stimulator fiind condiţiile de trai deosebite oferite în 
această perioadă. 

Celebrarea efectivă a "căsătoriei" se poate derula centralizat sau la nivelul fiecărei reprezentanţe 
naţionale. Manifestarea centralizată se desfăşoară periodic, la 5 – 10 ani, pe Stadionul Olimpic din Seul, fiind 
prezidată de "reverendul"MOON şi soţia sa. Acţiunile la nivel naţional au loc anual (în sine, "căsătoria în 
grup" este un act de cult care se desfăşoară odată pe an – nn), de regulă la cel mai renumit şi luxos hotel din 
capitala statului respectiv. În acest caz, manifestarea centrală de la Seul este preluată via satelit, realizându-se 
concordanţa între cele două manifestări din punctul de vedere al ritualului şi îndeosebi pentru surprinderea 
live a "binecuvântării" rostite de Sun Myung Moon. 



 
Practici excepţionale de cult – Exorcizarea  

Cu certitudine, exorcizarea este practica de cult cea mai profund inumană profesată de "Secta lui 
MOON", şi pe bună dreptate, date fiind formele barbare şi violente la care aceasta recurge. 

Ritualul de exorcizare se derulează pe două paliere distincte: 
– exorcizarea prin lovire reciprocă; 
– exorcizarea prin flagelare.  
Exorcizarea prin lovire reciprocă este un stadiu primar al ritualului, drept pentru care se poate 

desfăşura atât la Templul "CHUNG – PYUNG", cât şi la sediile reprezentanţelor naţionale ale sectei. 
Ritualul este legat de regulă de "căsătoria în grup", succedând acesteia şi vrând să marcheze "eliberarea" de 
duhurile care au caracterizat viaţa anterioară a proaspătului "soţ". Indiferent de locul unde se desfăşoară, 
ritualul este condus şi supervizat de una din fiicele "reverendului" MOON, îmbrăcată în "roba sfântă".  

– Participanţii sunt dispuşi în coloane paralele, aşezaţi în genunchi. Fiica "reverendului" MOON 
comandă mişcările acestora în ritmul bătăilor unor tobe, în următoarea succesiune: fiecare participant se 
loveşte în piept, în tâmple şi ulterior în frunte cu pumnul strâns. Pe măsură ce intensitatea sonoră sporeşte, 
creşte şi duritatea loviturilor, fiica "reverenduluiMOON şi după caz, asistenţii săi, supraveghind seriozitatea 
acestora şi corectitudinea mişcărilor. Când atmosfera devine asurzitoare, se dă comanda lovirii în spate, de 
către fiecare participant, a celui aşezat în faţa sa. Ritmul şi tăria loviturilor creşte constant, astfel încât, mai 
ales când e vorba de participanţii asiatici, îndeosebi coreeni, ritualul poate lua forme extrem de violente, chiar 
dacă fiica "reverendului" MOON prezentă are grijă să evite excesele aderenţilor tatălui său.  

Exorcizarea prin flagelare este o practică extrem de violentă, având un caracter de excepţie, drept 
pentru care – şi din raţiuni de autoprotecţie – se desfăşoară exclusiv la Templul "CHUNG – PYUNG". Secta 
leagă ritualul de o măsură disciplinară, consecinţa unei abateri grave, ceea ce echivalează cu o "demonizare 
profundă" a aderentului respectiv. Astfel, exorcizarea prin flagelare însoţeşte pedepsele administrative de 30 
şi 40 de zile de izolare, secta suportând integral cheltuielile de deplasare şi cazare la Templu pentru cel în 
cauză.  

 
Morala "Sectei lui Moon". Disciplina 
O analiză confesională a denominaţiunii înfiinţate şi conduse de Sun Myung Moon nu putea exclude 

aspectele de ordin moral-disciplinar, modul de fundamentare teoretică şi particularităţile de transpunere a 
acestora în practică. Demersul exploratoriu pe acest palier se impune cu atât mai mult cu cât, anterior am 
indicat cel puţin două aspecte indiscutabile ce aruncă o lumină nefavorabilă – sau, în cel mai bun caz – 
îndoielnică, asupra practicilor curente ale sectei: 

– "conflictul" sectei cu sociologii interesaţi de "deprogamare" şi dezvăluirile foştilor lideri Martin 
Faiers şi Allen Wood, care au incriminat cu argumente irefutabile, cunoscute nemijlocit, ansamblul acţiunii 
desocializante şi dezumanizante impuse de "reverend"98; 

– persistenţa şi cotidianul ritualurilor de exorcizare, prin lovire reciprocă, respectiv flagelare. 
Să tratăm, deci, problematica moralei sectei punând în valoare tocmai aceste repere, începând prin a 

evalua particularităţile (con)vieţuirii în "Secta lui Moon". 
Se impune din start evidenţierea faptului că, odată dobândită calitatea de membru prin "căsătoria în 

grup", adeptul este pus în faţa unei decizii de maximă importanţă, urmând să aleagă una din următoarele 
două variante: 

– mutarea în "cămin", ceea ce echivalează cu abandonarea, de principiu, a preocupărilor profesionale 
şi şcolare, trecerea în întreţinerea sectei şi angajarea în activităţile solicitate de lider99; 

– rămânerea în afara "căminului", situaţie în care nu există, tot de principiu, îngrădiri legate de 
profesie şi accesul la instruirea şcolară.  

Întrucât aderenţii din ultima categorie nu depăşesc, de facto, standardele de implicare şi activism ale 
unui simpatizant, participând doar la manifestările de amploare, cu semnificaţie confesională majoră, vom 
insista asupra statutului aderenţilor înregimentaţi în "cămine".  

Examinând resursele bibliografice disponibile, reţinem următoarele aprecieri privind viaţa şi 
activitatea cotidiană a adepţilor sectei cooptaţi în "cămine": 

                                                
98 "Occident '80", p. 243. 
99 Secta nu repudiază pe fond instruirea şcolară, astfel că, în unele situaţii, şi adepţii care locuiesc în "cămine" îşi pot continua 
studiile. 



– "Pentru adept începe o viaţă dură. Somn puţin: cinci ore pe noapte, întrucât li se explică faptul că 
maestrul însuşi (reverendul Moon – nn) nu doarme decât trei ore. Hrana – insuficientă şi numai pe bază de 
orez. Carne? Nu!... În acelaşi timp, se munceşte, fie în uzinele sectei, fie colindând pe străzi pentru a vinde 
prospecte, produse şi materiale de colportaj... seara, după reîntoarcerea în centru ("cămin" – nn), începe 
meditaţia, studiul Principiului Divin, până aproape de miezul nopţii. Astfel, trec cele 18 ore de muncă într-o 
comunitate Moon-istă. Adepţii dorm în dormitoare comune, de 5 sau 6 paturi, uneori pe saltele pe jos"100. 

– "Învăţătura este extraordinar de subtilă...noul venit este o adevărată vedetă,care are şansa 
extraordinară de a fi iniţiat. Condiţiile materiale sunt perfecte. O ambianţă călduroasă...totul este organizat 
pentru a te face să te simţi în siguranţă. Prin comparaţie, încet, încet, lumea exterioară devine 
înfricoşătoare"101. 

La prima vedere, cele două aprecieri par contradictorii. În realitate, ele sunt complementare, simultan 
adevărate, reale, dar referindu-se la faţete distincte ale vieţii în "cămin". Fără a considera cele două teze 
neapărat drept termeni ai unui raţionament dialectic, vom trece la conturarea sintezei – descriptive.  

Este reală şi remarca privind munca în beneficiul sectei. Astfel, la nivelul fiecărui cămin funcţionează 
cel puţin o echipă "Mobil Fundraising Team", care comercializează obiecte manufacturate diverse, de 
provenienţă sud-coreeană, sumele obţinute fiind puse la dispoziţia liderilor locali şi naţionali.  

Care este însă baza afirmaţiilor citate anterior privind privarea de somn şi hrană? Acestea descriu 
statutul aderentului supus unei sancţiuni disciplinare, secta normând următoarele categorii de pedepse: 

– Program administrativ 1 zi. Se efectuează în "cămin", fiind cea mai uşoară sancţiune. Se dispune 
şi se aplică de "liderul de cămin". 

– Izolare 1 zi. Se efectuează în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi competenţă de aprobare. "Izolarea" 
presupune efectuarea de activităţi administrative şi în beneficiul echipelor "Mobil Fundraising Team" ca şi 
participarea la toate manifestările de cult.  

– Izolare 3 zile. Se efectuează în aceleaşi condiţii. 
– Izolare 7 zile. Competenţa de sancţionare revine liderului naţional şi se efectuează la nivel de 

"cămin local". 
– Izolare 14 zile. Se sancţionează de liderul naţional şi se efectuează la sediul central din statul 

respectiv.  
– Izolare 14 zile cu exorcizare. Pedeapsa se aplică doar la Templul "Chung – Pyung", secta 

suportând toate cheltuielile de deplasare ale aderentului în Coreea de Sud.  
– Izolare 30 zile cu sau fără exorcizare. 
– Izolare 40 zile cu sau fără exorcizare.  
Categorii de fapte care, în funcţie de gravitate, conduc la sancţiuni disciplinare, sunt următoarele: 
– insubordonarea, inclusiv din perspectiva neacordării "respectului cuvenit" liderilor şi cadrelor de 

conducere; 
– comportamentul necorespunzător faţă de ceilalţi aderenţi, provocarea de scandaluri, dispute, 

violenţe. 
– sfidarea şi necinstirea obiectivelor, veşmintelor şi materiilor folosite în cult; 
– repudierea statutului "reverendului Moon"de "Noul Mesia". 
Toate aceste fapte sunt interpretate drept "atacuri ale Satanei" şi tratate ca atare, ceea ce explică 

recurgerea la exorcizare sub cele două variante ale acesteia.  
Menţionăm că, un regim de viaţă mai auster există în "căminele" sud-coreene, inclusiv din punctul de 

vedere al hranei şi somnului, sub motivaţia "standardelor superioare" de atitudine şi comportament ce 
trebuiesc urmate pe "pământul sfânt". 

Normativul moral al "Sectei lui Moon" este sintetizat de aşa- numita "Promisiune de Familie", un 
set de 10 repere etice, considerate ca substitut al Decalogului, superioare inclusiv imperativelor moralei 
creştine. 

Cele 10 repere etice fac parte integrantă din cult, fiind expuse, obligatoriu, în cadrul sărbătorilor 
"mari", de către cel mai reprezentativ lider prezent. Se citesc, de asemenea, în cadrul "căsătoriei în grup", 
fiecare adept fiind obligat să le lectureze cu voce tare, în primele 40 de zile de după "căsătorie". 

Logica de structurare piramidală a sectei rezervă rolul decisiv în conducere, liderilor 
continentali/zonali, exclusiv cetăţeni sud-coreeni, numiţi şi răspunzând direct în faţa conducerii mondiale, 
respectiv a "reverendului" Moon. La acelaşi nivel continental/zonal funcţionează liderii organizaţiilor 
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101 " Occident '80", p. 241, aprecierea este preluată din revista franceză "Vendedri, Samedi, Dimanche", fără alte indicaţii. 



pseudocivice şi adjuncţii acestora. De la acest stadiu de structurare, liderii în cauză poartă titulatura de 
preşedinte, respectiv vicepreşedinte, fiind vorba evident, doar de cadre retribuite. Menţionăm că, liderul 
continental/zonal deţine şi prerogativele de responsabil confesional în aria sa de responsabilitate, cumulând 
deci atribuţiile executive şi cele religioase.  

Să examinăm principiile şi normativele care stau la baza acestei organizări piramidale a "Sectei lui 
Moon". 

– centralizarea şi uniformizarea manifestărilor confesionale, în scopul impunerii ca obiect al cultului 
a "reverendului" Moon şi soţiei sale ca şi pentru promovarea cultului personalităţii acestora; 

– dezvoltarea unei astfel de politici de cadre încât adeziunea necondiţionată faţă de sectă şi 
conducătorul acesteia să reprezinte singurul criteriu de evaluare şi apreciere; 

– transpunerea în practică a obiectelor şi direcţiilor de acţiune fixate la nivel central, angrenarea în 
operaţiuni de extindere în locurile /mediile/zonele/anturajele indicate, solicitarea cultivării unor personalităţi. 

Înainte de a devenit un genial om de afaceri, Moon a fost fondatorul, încă din 1954, a unei „religii” şi 
al unor „principii divine”. Asta a făcut ca adepţii săi din lumea întreagă să privească cea de a patra nuntă a sa 
ca o „uniune divină”. Aceasta a fost ca o „sacralitate” ce a conferit „noii Eve”, titlul pompos de „preoteasă 
Moon”. Aşa se face că acum toţi discipolii lui Moon recunosc în acesta pe „adevăratul tată”, iar în soţia sa pe 
„adevărata mamă”, cei doi fiind consideraţi „pilonii principiilor divine”ale sectei. 

Dar care sunt aceste principii? Greu de explicat. O curioasă doctrină, în care pasaje din Vechiul 
Testament, sunt amestecate frânturi de taoism şi stropite cu sos de gândire Moon-istă. Mai concret: în timpul 
facerii lumii, Dumnezeu s-a arătat şi a creat un cuplu uman după chipul şi înfăţişarea Sa. Acest cuplu a 
păcătuit. Lucifer seducând pe Eva, aceasta la rândul ei l-a sedus pe Adam. Păcatul celor doi, ce ar fi avut loc 
înainte de momentul prevăzut de Dumnezeu, i-a aruncat pe cei doi în „împărăţia satanică”. Pentru a restabili 
echilibrul primordial era necesar un cuplu ideal care să creeze o nouă umanitate. Acest rol ar fi trebuit să-l 
aibă Hristos pe care Dumnezeu urma să-l „doteze” cu o soţie excepţională, dar el nu s-a arătat demn de o 
asemenea misiune. Fapt pentru care, de altfel, a şi fost răstignit. Trebuia deci un nou „mesia” care să 
continue vrerea lui Dumnezeu: instaurarea „împărăţiei sale pe Pământ, ce ar marca şi sfârşitul erei satanice. 
Apocalipsul şi viziunile profeţilor au anunţat că acest ales al lui Dumnzeu va veni din Orient. Mai precis din 
Coreea, „pământul sfânt”, tradiţional şi terenul luptei dintre bine şi om. Şi încă un amănunt important: acel 
ales urma să se nască între 1917 şi 1940. În acest scop a fost adus pe Pămînt Moon, noul profet, în 1920. 
„Eu sunt cel mai mare dintre sfinţi, eu sunt mai mare decît însuşi Hristos, va veni timpul când cuvintele 
mele vor servi de lege, lumea întreagă este în mîna mea”, susţine Moon. Şi nu şi-a ascuns niciodată 
concepţiile sale politice: „Visul meu este de a crea un partid politic creştin care să înglobeze catolicii, 
protestanţii şi toate sectele religioase creştine.” Astfel, Moon plasează lupta dintre Dumnezeu şi Satan pe 
plan terestru 



 

7.4. Mişcări psiho-religioase 
 

 7.4.1. Scientologia 
Cadrul problemei 
În zilele noastre, când se pare că „eternitatea se retrage”, aşa cum spunea Andre Malraux, în acest 

deşert în care „se înmulţesc singurătăţile”, după cum scria Paul Valery, este de înţeles căutarea rătăcitoare a 
spiritualului şi căldurii umane care îi pune pe mulţi în mişcare în speranţa găsirii unui „altundeva”, a unui 
grup primitor care să asigure punctul de plecare către o asemenea destinaţie. 

Sectele apărute în a doua jumătate a secoIului trecut au fost denumite în sociologia religiilor „noi 
mişcări religioase" (new religious movements). Spre deosebire de „vechile mişcări religioase”, sectele 
neoprotestante „clasice”, noile mişcări nu se mai desprind acum dintr-o biserică, ci constituie apariţii total 
din afara bisericii. Ele nu mai au acea „întoarcere la mesajul adevărat şi nealterat al tradiţiei din care provin”, 
ci au un caracter de separare de organismul social secularizat, de cultura, ştiinţa şi morala acceptată de către 
societatea occidentală, fiind în acest sens nişte dizidenţe culturale şi sociale. 

Succesul acestor alternative religioase a fost privit, în strânsă legătură cu fenomenul secularizării care 
marcase societatea occidentală în perioada postbelică. Teoria unui important sociolog contemporan, Rodney 
Stark, este că secularizarea într-un segment al societăţii produce în mod paradoxal o intensificare a 
religiosului în alt segment. 

În cadrul acestor noi mişcări de la sfârşitul secolului trecut, se pot distinge un grup de secte scientiste, 
printre care se remarcă scientologia şi raelienii. 

Noţiunea de „Scientologie", din punct de vedere etimologic, derivă din verbul latinesc scire - a 
cunoaşte şi din substantivul grecesc logos - cuvânt, învăţătură, având semnificaţia de „învăţătura despre 
cunoaştere”. 
 

Fondatorul Bisericii Scientologice 
Fondatorul Bisericii Scientologice, Lafaette Ronald Hubbard, s-a născut la 11 marite 1911 în 

Nebraska. Era fiul unei familii de agricultori. Tatăl lui, Henry August Wilson, un orfan adoptat de o familie 
de fermieri a fost rebotezat cu numele Harry Ross Hubbard. Mama lui, Mary Waterbury a fost şi ea 
rebotezată de un guru, Waterbury De Wolfe102. 

La vârsta de numai 18 ani se angajează ca marinar la „USA Navy”. A participat la cel de al doilea 
răzhoi mondial şi a îndeplinit funcţia de comandant de vas de război. Pentru meritele sale a tost decorat de 
armata SUA, dar a fost pensionat pentru invaliditate103. 

În anul 1938 s-a afirmat ca scriitor de aventuri populare şi sciencefiction prin publicarea cărţii 
„Excalibur”, care va sta la baza elaborării primei tehnologii „funcţionale” a minţii pe care se va fundamenta 
religia scientologică. În 1947 termină de scris „Dianetica” care va circula în manuscris până în anul 1951, 
când va fi tipărită104. 
 Biserica Scientologică a fost întemeiată şi condusă în California de Lafaette Ron Hubbard (1911-
1986). El a urmărit ca prin „amplificarea coeficientului intelectual al omului să aducă o schimbare în viaţă şi 
mai multă sănătate graţie dianeticii – ştiinţa modernă a sănătăţii mentale”105. De-asemenea îşi propunea 
crearea unei lumi  lipsite de război, ncbunie, criminalitate, idealuri de altfel aproape utopice "în care omul să 
işi dezvolte toate potenţialităţile sale prin eliminarea tuturor maladiilor si eliberarea spiritului rătăcit 
mental”106. 
 În „Catehismul Scientologic”107, se spune despre Lafaette Ron Hubbard că este „un educator 
american filosof, cercetător, explorator şi fondator al scientologiei şi dianeticii, un individ de o mare căldură 
sufletească şi impozanţă. El este un om al aventurii – se spune în continuare – iar curajul şi grija pentru 
semenii săi nu are limite”108. 
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În ediţia recentă a cărţii Dianetica, se afirmă că „L. Ron Hubbard este unul dintre cei mai apreciaţi şi 
mai citiţi autori ai tuturor timpurilor. Peste 100 de milioane de exemplare ale lucrărilor sale, în mai mult de 
treizeci de limbi, au fost vândute în întreaga lume. Un motiv important este că opera sa exprimă o cunoaştere 
de primă mână a bazelor vieţii si capacităţii umane - o cunoaştere câştigată nu prin existenţa la marginile 
vieţii, ci prin trăirea din plin a ei”109. 

Scientologia a urzit pe seama lui L. Ron Hubbard, o legendă legată de viaţa şi persoana sa. Această 
tendinţă a membrilor sectei a fost însă, contracarată şi demascată de organizaţiile anti-sectă, care au scos în 
evidenţă caracterul periculos şi mitomanic a gurului, întemeiator al unei pseudo-religii, rezultat al unor 
construcţii mentale generate de o minte aberată110. Hubbard nu a fost niciodată un mare explorator, un om 
despre care se vorbeşte că ar fi colindat întreaga lume - şi de aici ca rezultat vasta sa experienţă şi ştiinţă - 
ajungând la o vastă cunoaştere a istoriei umanităţii, şi a <mecanismelor> umanului în general. 

Opera <maestrului> Hubbard constituie baza doctrinară a Organizaţiei Scientologice, el fiind 
„potrivit lui şi partizanilor săi, prima existenţă umană care a avut descoperirea, cu riscul vieţii sale, calea spre 
o libertatea totală, cu alte cuvinte libertatea <Thetanului>” (spiritului)111. Hubbard este devenirea progresivă, 
întruparea propriei sale doctrine, adepţii săi, socotindu-1 un om cu posibilităţi, cu potenţialităţi amplificate în 
extremis: „a toate cunoscător, a toate văzător, a toate controlor - şi care - avea puteri <supranaturale>. El 
deci, a reprezentat mult timp pentru toţi adepţii, un gen de adevărat Tată omniprezent”112. 

Aşa cum a arătat Freud, în explicarea acestei tendinţe a grupului, acesta are nevoie de un lider 
mistificat în scopul de a-şi asigura o protecţie a credinţei. „Identificarea cu şeful este în general analizată prin 
analogie cu situaţia îndragostiţilor în măsura în care adepţii uită de eul propriu pentru a iubi şeful, 
identificându-se cu el”113. 

Vom încerca în finalul acestei scurte expuneri cu privire la întemeietorul Bisericii Scientologice, 
Lafaette Ron Hubbard, să evidenţiem într-o manieră semnificativă - folosind una dintre sursele cele mai 
avizate în scientologie114 - contextul în care şi-a sfârşit viaţa acest <mare om>, el nefiind capabil de a 
transpune în viaţa sa prin fapte, principiile şi normele sale în care a crezut şi pentru care a luptat atât de mult. 
„Aşadar, omul care, în cursul ultimilor 36 de ani ai săi, nu a încetat să acuze psihiatria de tot răul de pe 
pământ, de a acuza pe cei ce folosesc droguri, şi-a sfârşit existenţa sa în alcoolism, folosind aceleaşi 
medicamente <psy> pe care el nu a contenit să le denunţe [...]. Ultima fotografie a lui Hubbard înfăţişa un 
bătrân epuizat. Bărbia subţiată, gestul slăbit, privirea în gol trădând foarte bine epuizarea psihică. Moartea sa 
a fost puţin zgomotoasă: în 27 ianuarie 1986, noul <guvernământ scientologic> înştiinţa circa o sută dc 
stafuri de meduze ale trupelor de elită ale Organizaţiei Maritime (Sea Org), că Hubbard era plecat pentru alte 
ceruri, că el continua mersul său triumfal către cucerirea universului, dar că el avea desăvârşită lucrarea 
terestră”115. 
 
 

Naşterea sistemului: „Dianetica. Ştiinţa modernă a sănătăţii mentale” 
Apărută în 1950, „Dianetica. Ştiinţa modernă a sănătăţii mentale”, prin senzaţionalele <descoperiri 

ştiinţifice> asupra cunoaşterii umane, cartea a înregistrat o mare priză la public, astfel încât la acea dată 
tirajul acesteia a atins spectaculoasa cifră de 7 milioane exemplare116. 

Cartea reprezintă fundamentul Mişcării Scientologice, în ea fiind expusă doctrina sectei, cea care se 
defineşte ca „religia secolului XX”117. 
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Sporindu-şi efectele anunţate, prin publicitatea imensă pe care o făcuse anterior lansării cărţii, 
Hubbard a pregătit spiritele şi terenul fecund pentru dolari. Publicitatea sa era menită să inoculeze concepţia 
că Terra este o închisoare, singura sursă menită să le aducă oamenilor posibilitatea eliberării, a libertăţii fiind 
Scientologia118.  Opera lui Hubbard era prezentată ca fiind drept rezultatul „miilor de ore de cercetare, ani de 
pregătire, studierii sutelor de cazurii”119. Autorul explică detaliat o serie de cazuri concrete ale aplicării 
dianeticii. El împrumută între tehnicile sale, procedee folosite în psihanaliză, tehnici care vor să pară a fi 
unele de hipnoză lejeră. Aşa se întâmplă în cazul stării de reverie a <pacientului>, când auditorul – cel ce 
aplică dianetica – îi solicită celui dintâi să repete de mai multe ori evenimentele pe care <le-a trăit> în 
„incidentul cu trecutul. Această repetiţie în stare semi-trează are valoare hipnotică”120. 

„Scientologia nu există încă, dar Hubbard are ambiţia de a fi recunoscut că este un savant care a 
descoperit secretul mentalului uman şi metodele de vindecare ce ar decurge”121. Afirmaţiile sale peremptorii, 
sunt de natură să mărească creditul de credibilitate asupra validităţii descoperirilor sale: "Corect aplicată, 
dianetica produce clari eliberaţi de toate <aberaţiile> de comportament şi de toate afecţiunile psihice, care se 
regăsesc în cunoştinţele intelectuale foarte elevate şi o memorie <identică>”122. 

Un motiv pentru care metodele propuse de Hubbard au fost <încununate> de succes a fost în primul 
rând acela că americanilor le plac metodele directe, cu reputaţia eficacităţii. Hubbard garanta un succes cert, 
la a cărui tentaţie nu i se putea opune rezistenţă: „lucrarea sa ce conţinea propria sa tehnologie de 
aplicaţie”123. Suficient de bine citită, cartea putea conferi posibilitatea de a deveni un potenţial auditor 
(„nume căutat pentru a defini această pseudopsihanaliză”)124. 

„La câteva decenii după Krafft Ebing, Freud, Jung şi alţi mari novatori, debarca un necunoscut, 
Hubbard fermecătorul”. Ţinta lui era de a lupta împotriva unor maladii psihosomatice care ne epuizează 
energia noastră. El avea un avantaj determinat asupra tuturor concurenţilor săi ai <psy> tradiţional; lasă a se 
crede că nu are importanţă cine aplică teoriile sale, şi de asemenea, nu are importanţă asupra cui sunt 
aplicate125. 

După lansarea <Cărţii Unu>, succesul de care a fost urmată aceasta, a condus la invitaţia ce i-a fost 
adresată autorului de a ţine conferinţe pe această temă. Efectul a fost mare, încât, Hubbard crează fundaţii de 
dianetică cu sprijinul unor prieteni bogaţi. Acţiunile fiscului de a se interesa în ceea ce priveşte situaţia 
financiară a organizaţiilor sale nu au întârziat să apară, astfel încât el decide înfiinţarea unei „Biserici”, care 
să îi pună la adăpost acţiunile sale126. Se pune în continuare întrebarea dacă într-adevăr Hubbard a avut 
intenţia de a înfiinţa o religie. 
 

Cărţi scrise de L. Ron Hubbard 
1. "Dianetica: Evoluţia Ştiinţei"  
2. "Ai avut vieţi anterioare?” 
3. "Dianetica pentru copii"  
4. "Ştiinţa supravieţuirii" 
5. "Dianetica: Ştiinţa Modernă 
6. "Ştiinţa supravieţuirii" 
7. "Problemele Muncii"   
8. "Cum să rezişti ca manager" 
9. "Introducere în Etica Scientologică" 
10. "Manual de Studii fundamentale" 
11. "Discursuri Phoenix" 
12. "Fundamentele Gândirii" 
13. "Dianetica - Teze originale" 
14. "Carte de buzunar pentru Preclari"  
15. "Cartea Abilităţii umane” 
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16. "Proceduri avansate şi axiome"  
17. "Scientologia 8 - 8008" 
18. "Scientologia 8 - 80" 
19. "Scientologia 0 – 8” 
20. "O istorie a Omului" 
21. "Dianetica - Evoluţia Ştiinţei" 
22. "Dianetica 55!" 
23. "Carte de buzunar pentru preoţii voluntari"  
24. "Dianetică şi Scientologie - Dicţionar Tehnic"  
25. "Definirea Tehnologiei Moderne pentru Management" 
26. "Dianetica astăzi" 
27. "Analiza Sinelui" 
28. "Biserica Scientologică - Fundal şi Ceremonii” 

 
Despre organizarea bisericii scientologice 
Mişcarea scientologică are aproximativ 8 milioane de membrii în întreaga lume. Centrul acesteia se 

află în S.U.A., Clarwater în Florida şi Palm Springs în California127. 
În ceea ce priveşte organizaţiile şi misiunile scientologice, putem afirma că numărul acestora este 

impresionant (mai bine de 350 de asociaţii şi misiuni ale Bisericii Scientologice) care acoperă ca arie 
geografică toate continentele lumii128.  

În general activitatea Bisericii Scientologice se desfăşoară în cadrul a două mari forme structurale de 
organizare, respectiv biserici de scientologie şi cluburi de dianetică (cele din urmă vizând doar practicarea 
dianeticii). Mai există desigur, şi alte forme de organizaţii sub care îşi desfăşoară secta activitatea, acestea 
cuprinzând o largă diversitate, astfel încât, unele dintre ele nu par a avea nimic comun cu religia. 

„Misiunile” scientologiei sunt grupe de organizare subordonate filialelor naţionale. Fiecare „misiune” 
ca forme ierarhice, dispune de un „stat major” de conducere şi de asemenea de un „oficiu de gardieni”, acesta 
din urmă încorporând servicii de pază internă şi servicii de asigurare a securităţii externe. Modul în care 
lucrează aceste servicii se regăseşte în funcţionarea organizaţiilor de spionaj. Sarcina şi obiectivul acetora nu 
este altul decât de a reprima inamicii sectei şi de a asigura un mediu înconjurător al sediilor şi oficiilor sectei. 
Secta este foarte „dură” atât cu cei care abandonează „religia”, cât şi cu inamicii acesteia129. 

Procedurile de supraveghere şi excludere a membrilor grupului, sunt menite să îi asigure 
supravieţuirea. Secta desfăşoară în acest sens un control riguros şi o supraveghere atentă care se exercită prin 
"Comitetele de Etică” ale Scientologiei. Supravegherea este o sarcină rezervată „Congregaţiei de Martori”, 
abilitată să pronunţe excluderea unui membru al grupului. „Exclusul este tratat cu o severă particularitate - de 
aceea - sancţiunea atârnă precum sabia lui Damocles pentru menţinerea turmei în supunere”130. 

Vom încerca în cele ce urmează să enumerăm principalele forme de organizare ale Scientologiei, sub 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

 
 
 
 
 
 
 

. MIŞCĂRI OCULTE SAU PSEUDORELIGII 
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9.1. Masoneria 
 

Originile Francmasoneriei 
a. De la mit la realitate 

Începuturile Francmasoneriei formează un subiect de interminabile discuţii „însuşi francmasonii şi-
au atribuit întotdeauna origini legendare lăsând astfel în voi a lor numeroase fabulaţii, unele mai fantastice 
decât altele. Unii masoni nu au ezitat să plaseze obârşia ordinului din care fac parte în epoca creării lumi în 
timp ce alţii au văzut in masonerie moştenitoarea directă a cultelor de mistere, cum au fost cele lui Mithra 
sau cele de la Eleusis, ori a tradiţiilor antice ale Egiptului şi Greciei.”131 

Fondatorul Francmasoneriei franceze cavalerul Ransay scoţian la origine, într-un discurs din 1737, 
proclama sus şi tare: „Da, domnilor, faimoasele serbări ale zeiţei Cere din Eleusis, ale zeiţei Isis, în Egipt 
ale Minervei, la Atena, ale Uraniei la fenicieni, aveau legături cu ale noastre. Aici se celebrau mistere în 
care se găseau numeroase vestigii ale vechii religii, din vremea lui Noe şi a patriarhilor." 132 Christian Jacq, 
în una dintre lucrările sale despre Francmasonerie, scrie în legătură cu originile mitice ale acestei societăţi: în 
1823 masonul Olivier scria aceste cuvinte uimitoare: «societatea noastră există înaintea creării acestui glob 
pământesc, în diverse sisteme solare»".133 

Francmasonii spun că Dumnezeu a fost „primul mason" de vreme ce a creat „Lumina”. El l-a numit 
pe Sfântul Arhanghel Mihai „ca prim Mare Stăpân al primei Mari lojă”. Adam a fost primul om iniţiat în 
secretele masonice. La porunca lui Dumnezeu el a creat o „loja” cu copiii săi şi ei au lucrat pentru 
dezvoltarea ordinului. „Constituţiile francmasonilor. Cuprinzând, istoria, obligaţiile, regulamentele etc, 
acestei foarte vechi şi venerabile confreerii", James Anderson, prezintă în manieră fantezistă şi legendară, 
istoria ordinului masonic precizând: Adam, primul nostru străbun, creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI, trebuia să fi avut scrise în inima sa ştiinţele 
liberale, în particular geometria".134 Francmasonii vor să dovedească, astfel că ei păstrează amintirea originii 
fiecărui lucru şi că societatea lor iniţiatică nu este de provenienţă umană ci de origine divină. 

Adam, în viziunea masonică, nu este protopărintele decăzut şi păcătos ci este strămoşul iniţiat care a 
dat formă tradiţiei ezoterice masone şi a transmis-o generaţiilor următoare. 

În 1783, George Smith, Mare Maestru al Comitatului Kent a firmă că Francmasoneria îţi trăgea din 
Egipt multe din misterele ei. După părerea sa, Osiris şi Isis simbolizau fiinţa supremă şi natura universală; 

În loja masonică ei erau reprezentaţi de Soare şi de Lună, plasate la Orient şi-l încadrau pe 
Venerabilul lojei însărcinat să conducă ceremoniile. Smith credea că druizii primiseră esoterismul egiptean 
transmis apoi primilor masoni. 

Ignaz von Born, consilier al împăratului austriac losif al ll-lea a fost în aceea epocă „Venerabil al 
unei loji" . Cu ajutorul unei documentaţii rudimentare el a publicat un important articol asupra 
francmasoneriei; teza lui l-a entuziasmat pe Mozart „frate mason” şi prieten a lui von Born. Genialul 
muzician întemeindu-se pe erudiţia şi intuiţia „venerabilului maestru”, a scris partitura „Flautul fermecat”, 
povestea unei iniţieri masonice ce s-a derulat în Egipt. Succesul operei lui Mozart a făcut cunoscute 
masoneriei europene tezele lui von Born; datorită lui s-a deschis o nouă direcţie de cercetare. Începând din 
1801 asistăm la crearea de ritualuri care se revendică din tradiţia egipteană: „Rit al perfecţiilor iniţiaţi din 
Egipt” „Ritualul din Misraiem „ „Ritualul din Memphis”. La Auch, masonii formează o lojă ce i-a numele 
„Piramida supremă" şi utilizează simboluri egiptene. 

O fază din ritualul zis de la „Memphis-Misraim" rezumă bine atitudinea generală: când 
„Venerabilul" lojei întreabă pe al doilea „Supraveghetor”: „de unde vii?", acesta din urmă răspunde: „Din 
vechiul Egipt, Venerabile Maestre, şi dintr-o lojă a SfântuluiIoan". „Al doilea Supraveghetor” fiind 
însărcinat să răspândească printre „ucenici” învăţătura iniţiatică, cuvintele lui leagă masoneria de Egipt.135 
Alţi francmasoni au căutat originile organizaţiei lor în societăţile secrete din Eleusis, unde se practica o 
religie de mistere, din ale cărei ritualuri au extras elemente ce le găsim astăzi în practicile rituale masonice 
moderne. Christian Jacq afirmă în legătură cu aceasta: „Fără nici o îndoială, masoneria a primit o parte din 
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mesajul de la Eleusis. Este dificil să se precizeze importanţa acestei filiaţii, dat fiind aspectul fragmentar al 
documentării".136 

Însă mitul fundamental al originii Francmasoneriei este „Legenda lui Hiram”. Hiram-Abil pare a fi 
fost un personaj istoric, fiind pomenit în Vechiul Testament la 3 Regi cap.7, versetele 13-45. „Era fiul unei 
văduve din seminţia lui Neftali. Tatăl lui, un tiran, era arămar, era şi Hiram plin de pricepere, cu meşteşug 
şi cu ştiinţa de a face orice lucru din aramă". „Se spune că regele Tyrului i-a trimis pe acest renumit 
meseriaş Hiram, în calitate de Mare Arhitect, la Curtea Regelui Solomon, cu scopul de a conduce înălţarea 
Templului dedicat lui Dumnezeu de către regele iudeilor. Hiram avea în subordinea 30.000 de lucrători 
veniţi din toate părţile pământului, fiecare vorbind limba sa proprie. Aceşti lucrători au fost împărţiţi după 
cât de multă meserie ştiau în următoarele categorii: „Ucenic", „Calfă" şi „Maestru". Evident. „Maestrul 
Maeştrilor", „Marele Arhitect" al Templului lui Solomon era Hiram. 

În zilele de plată, ucenicii se grupau în spatele coloanei; (Jakin) a Templului, calfele lângă coloana 
„B", iar maeştrii în camera din mijloc. Trei calfe vroiau să obţină gradul de maestru, deşi nu deţineau 
cunoştinţele necesare. Ştiind că Hiram avea obiceiul de a vizita la prânz lucrările efectuate, cei trei l-u 
aşteptat la câte o poartă a Templului cerându-i deconspirarea parolei de Maestru. Refuzaţi, l-au lovit şi 
omorât pe Hiram cu uneltele lor: rigla, cleştele (compasul) şi ciocanul de lemn (maiul), devenite apoi 
simboluri în Francmasonerie. Trupul celui ucis a fost înhumat într-o movilă solitară de pământ din Libanul 
de azi, iar pe mormânt i s-a pus o tijă de Acacea, arbore sacru la Egipteni, ce simbolizează: inocenţa, 
reînnoirea şi metamorfoza. 

Principala căutare iniţiatică a masonilor vizează găsirea „cuvântului pierdut" adică a parolei de 
meşter pe care Hiram refuzase s-o divulge. Acest cuvânt s-ar fi pierdut o dată cu dispoziţia „Marelui 
maestru al Templului „ astfel mitul susţine că trei „meşterii" au plecat în căutarea lui Hiram şi i-au 
descoperit mormântul, datorită ramurii de acacea. Ei conveniseră ca prima vorbă rostită la aflarea 
cadavrului să devină noua parolă de meşteri. Aceasta a fost exclamaţia: „machemach" (carnea cade de pe 
oase).137 

Acest mit fundamental este realizat pe baza unor tradiţii foarte obscure. Chiar masonii „moderni”, în 
marea lor majoritate au considerat această mitologie drept ridicolă ce încearcă a întemeia istoria societăţii 
masonice pe simbolul ei. Daniel Beresniak investit cu funcţii importante în cadrul ordinului masonic afirmă: 
„Francmasonul care cunoaşte bine simbolistica identifică partea mitologică a oricărui discurs".138 Un alt 
autor ce s-a ocupat de istoria Francmasoneriei, Luc Nefontaine, afirma în legătură cu originile mitice ale 
acestei societăţi: „Asemenea eşafodaje genealogice nu rezistă însă mult timp unei cercetări istorice, chiar 
sumare. Se observă uşor că originile francmasoneriei nu se pierd în negura timpului, ci pot fi situate într-o 
anumită epocă şi într-un spaţiu determinant. Francmasoneria modernă, aşa cum o cunoaştem astăzi, îşi are 
originea în epoca medievală, mai precis în secolul al XIV-lea şi pare hazardat să urcăm mai departe în 
timp."139 

 
b. Francmasoneria operativă 
În general, istoria Francmasoneriei se împarte în trei mari perioade succesive. Perioada operativă, 

perioada de tranziţie şi perioada speculativă. Iniţial Francmasoneria însemna o asociaţie a constructorilor 
liberi, scutiţi de majoritatea dărilor feudale. Aceştia erau edificatori de catedrale şi alte clădiri monumentale. 

Aceste asociaţii şi-au făcut apariţia încă în secolul al XI-lea în ţările Occidentale, fiind urmaşe ale 
străvechilor „colegii romane”, având o organizare destul de riguroasă, ce avea în centrul ei păstrarea 
secretului profesional. Fiecare asociaţie de constructori constituia un fel de organizaţie secretă îmbinând 
simbolurile biblice cu vechi simboluri păgâne. Aceste bresle aveau un limbaj secret, semne şi parole prin 
care membrii se recunoşteau, precum şi o vestimentaţie specială. 

În epoca medievală, întâlnim, deci, o masonerie profesională, o asociaţie ce regrupează oamenii care 
construiesc, care au un scop lucrativ. Acesta este motivul pentru care această masonerie de început este 
numită operativă. 

Istoricii francmasoni amintesc existenţa unei prime bresle de constructori încă din secolul al X-lea 
când regele anglo-saxon Athelston, care a domnit până în 939 a oferit privilegii deosebite zidarilor liberi. Un 
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fiul al lui Athelston, Edwin, devine „geometru" şi „Mare meşter", el formează la York prima „Mare lojă" în 
anul 926 şi redactează prima „Constituţie" profesională masonică. De aici York-ul a rămas centrul 
tradiţional şi emblema Francmasoneriei engleze. 

Referindu-se la această relatare Cristian Jack se întreba: „Realitate sau legendă? Majoritatea 
istoricilor nu iau drept serioasă „legenda regelui Athelston şi a fiului său Edwin, din cauza lipsei de dovezi 
concrete. Numele şi date sunt probabil iluzorii, dar un lucru este cert. În secolul al X-lea al erei creştine, 
francmasonii şi-au dat un suflet şi legi. Ei au pus capăt dispersiei şi irosirii forţelor lor şi au creat o 
confrerie, care va fi păstrătoarea ritualurilor ordinii”.140 

 O altă teză legată de originile operative ale Francmasoneriei este aceea care face din templieri sau 
cruciaţi strămoşii francmasonilor. 

Această teză a fost introdusă de un mason de origine scoţiană, cavalerul Andre Michel de Ramsay 
(1686-1743). într-un discurs, din 1736 adresat francmasonilor spunea: „Strămoşii noştri cruciaţii adunaţi din 
toate părţile creştinătăţii pe Pământul Sfânt, au venit să reunească astfel într-o singură confraternitate, 
reprezentanţi din toate naţiunile."141 

Legenda spune că cei nouă fondatori ai ordinului Templierilor au găsit în temeliile Templului din 
Ierusalim un chivot în care era ascuns un manuscris de o valoare inestimabilă. Acest manuscris reproducea 
procedeul folosit de regele Solomon pentru a realiza „Piatra filosofică" alchimică. 

 La puţin timp după naşterea sa în 1128 ordinul Templierilor a avut o mare activitate arhitecturală, el 
a apelat la masoni, pe care i-a protejat în mod constant. În fiecare „Comanderie templieră" se găsea un 
„Maestru Arhitect”, iar în 1268, Maestrul Templului Fouques era totodată templier, francmason şi Maestru 
Dulgher al Regelui, el fiind simbolul unirii totale dintre templieri şi masoni încă de la acea dată. Pe lângă 
aceasta încă din 1155 toate lojele masonice engleze erau administrate de Ordinul Templierilor. 

Dispariţia oficială a Ordinului Templierilor este marcată de data de 19 martie 1314, când are loc 
execuţia Marelui Maestru Jaques de Molay. El fusese condamnat de către regele Franţei Filip al IV-lea cel 
Frumos care aliat cu Papa Clement al V-lea, învinuiau ordinul şi pe conducătorul lui de practici cultice 
eretice. 

 Numeroşi alţi membri ai ordinului au suferit torturi şi închisoare în diferite oraşe din Franţa. Numai 
într-o singură zi au fost arşi pe rug 54 de templieri, deşi ei şi de sub flăcări au declarat că au fost torturaţi ca 
să declare că sunt vinovaţi de idolatrie şi imoralitate. 

 După distrugerea ordinului templierilor unii au afirmat că au existat templieri care au scăpat de 
masacru. Se spune că Marele Maestru al provinciei Auvergne, Pierre D'Aumont s-a refugiat împreună cu doi 
comandori şi cinci cavaleri pe o insulă scoţiană. Pentru a nu fi recunoscuţi ei s-au deghizat în lucrători zidari. 
Pe acea insulă l-au întâlnit pe Marele Comandor Georges de Harris şi pe mai mulţi templieri, cu care a 
hotărât să continue tradiţiile ordinului. în ziua de Sfântul Ioan a anului 1313 ei au întrunit o adunare, în care 
D'Aumont a fost numit mare maestru. Pentru a se sustrage persecuţiilor, ei au împrumutat simboluri 
masonice şi s-au denumit „Masoni liberi". 

 Această filiaţie templieri-francmasoni este la fel de controversată ca de altfel întreaga istorie a 
Francmasoneriei. 

Christian Jacq afirmă: „Numele şi datele sunt subiectul de dispute şi numeroşi istorici neagă 
ascendenţa templieră a Francmasoneriei".142 Iar Dan Amedeo Lăzărescu, Suveran Mare Comandor Al 
Supremului Consiliu de gradul 33 şi ultim pentru România al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, spune: 
„Ordinul Templierilor, fără a se identifica cu Francmasoneria, a cuprins şi francmasoni, templierii şi 
masonii scăpaţi din masacrul s-au refugiat în Scoţia".143 

 
Naşterea Francmasoneriei moderne 

a) Perioada de tranziţie de la Francmasoneria operativă la cea speculativă. 
În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea stilul gotic se stinge fiind înlocuit cu stilul renascentist. 

Rezultatul acestei modificări arhitectonice a fost, printre altele, o dramatică scădere a importanţei breslelor de 
constructori. Masoneria operativă decade, membrii ei se împuţinează văzând cu ochii, iar lojele abia dacă 
mai numărau câţiva membri. Această decădere marchează perioada de tranziţie de la Francmasoneria 
operativă la cea speculativă. 
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Perioada tranziţiei este marcată de fenomenul de „acceptare". 
„Acceptarea” a fost un proces specific englezesc, de încorporare în loji a unor membrii străini de 

meseria de constructor. Aceşti noi membri, s-au numit masoni „acceptaţi. Masonii „acceptaţi"" nu erau 
constructori, ci nobili atraşi de iniţierile practicate de Francmasonerie şi de posibilitatea de a se grupa în 
secret. 

Încă din 1600, un nobil scoţian, John Boswell, se găseşte înscris în loja masonică din Edinburg, iar în 
1670, mai mult de trei sferturi din membrii lojii din Aberdeen erau străini de meseria de constructor. 

Nu se ştie precis şi mai ales, de ce masonii „acceptaţi” au fost primiţi în lojele masonice. Luc 
Nefontaine citându-l pe Alee Meilor, francmason „regular” autor al uni dicţionar despre Francmasonerie, 
spune că principalul motiv este acesta: „pentru a umple golurile şi a susţine visteria, lojile operative au 
recurs la un expedient clasic: membri onorifici. Este verosimil, dar lipsa documentelor ne împiedică să 
afirmăm cu certitudine acest lucru. Sigur este doar faptul că membrii care se îndeletnicesc cu speculaţii 
abstracte vor deveni treptat majoritari în cadrul atelierelor şi vor schimba astfel orientarea primară a 
masoneriei operative."144 

O conferie care a avut un rol important în tranziţia de la Francmasoneria speculativă la 
Francmasoneria speculativă a fost societatea „Rose Croix". 

În 1614 apare o mică broşură numită „Forma Fraternitatis" scrisă în latină şi germană, atribuită 
celebrului membru al Conferiei „Rose-Croix", Johan Valentin Andreas. Broşura dezvăluie existenţa unei 
societăţi secrete a savanţilor lumii. Această societate urmărea reînnoirea Occidentului, prin ridicarea 
nivelului cultural şi eliberarea spirituală a oamenilor. Întemeietorul legendar al societăţii este Christian Rose-
Croix de la care a preluat şi numele „Rozicruciana" - (a Trandafirului şi a Crucii). Despre acest Christian 
Rose - Croix se spune că ar fi fost orfan şi că la vârsta de 16 ani a placat în pelerinaj către Ţara Sfântă, iar la 
Damar a fost iniţiat în misterele Universului. A mai călătorit în Egipt, în Libia, în Maroc, întors în Europa, 
împreună cu trei călugări germani a întocmit un plan de reformarea lumii din punct de vedere politic, religios 
şi ştiinţific. Asociindu-şi încă trei adepţi, a întemeiat Ordinul Rozincrucian. Rozincrucienii aveau un limbaj 
„magic" şi depuneau jurământul de castitate. Ei posedau o „Carte Sfântă" unde sunt revelate toate secretele 
Universului; o carte unde totul este spus. Locul mormântului fondatorului legendar Christian Rose - Croix nu 
este cunoscut decât de iniţiaţi, găsim aici o asemănare cu mitul francmasonic fundamental al Hiram, al cărui 
loc de înmormântare nu este accesibil „Maeştrilor." 

Ordinul Rozicruciar a fost preluat, a fuzionat cu Francmasoneria, idealurile, studiile şi simbolurile 
rozicruciare regăsindu-se în Francmasoneria speculativă. Masoneria a păstrat deviza rozicruciană V.I.T.R.I-
O.L („Visita Interiora Terra Rectificando Invenies Ocultum Lapidem" „Vizitând interiorul pământului şi 
rectificând, vei găsi piatra ocultă filosofică"). 

Sfârşitul secolului al XVIII-lea a marcat în Anglia afluxul rozicruciarilor către Francmasonerie, fapt 
ce a marcat creşterea numărului de masoni „acceptaţi în lojele masonice, ei nu erau meşteri constructori ci 
practicau idealul rozicrucian al reformei morale universale. 

 Pe măsură ce numărul masonilor „acceptat? creştea, Francmasoneria, se transformă din asociaţie 
profesională în societate cu caracter filosofic şi politic. Schimbarea este marcată chiar în documentele 
masonice, astfel în 1702 loja Sfântul Pavel din Londra hotăra: „Privilegiile masoneriei nu vor mai fi de acum 
rezervate numai muncitorilor constructori, ei, aşa cum se practică deja, acestea se vor extinde şi asupra 
persoanelor din toate categoriile sociale care vor dori să facă parte din masonerie."145 

Tot în 1702, Christopher Wren, ultimul Mare Maestru al vechii Francmasonerii operative se retrage. 
Acesta era arhitect, deci un mason operativ, intelectualii nu i-au mai acordat nici un credit, ei dispreţuiau 
munca manuală, glorificând cultura şi ştiinţa. 

Concomitent cu retragerea lui Wren veche lume masonică dispare, iar noua masonerie, 
Francmasoneria „speculativă” ia cuvânt. 

 
b. Francmasoneria speculativă 
Apariţia Francmasoneriei speculative - numită „modernă" sau „simbolică" este atestată la 24 iunie 

1717, data sfântă pentru mulţi francmasoni. în aceea zi, masoni din patru lojii londoneze se reunesc într-o 
tavernă a oraşului, într-o adunare pe care o vor solemnă, formând Mare Maestru pe Anthony Sayer. Ei 
definesc Noua Mare lojă din Anglia ca „lojă mamă” a tuturor celorlalte, creând o jurisdicţie a cărei 
suveranitate se întinde asupra tuturor lojilor masonice din lume acordându-le sau nu „regularitate”. Cu toate 
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că începuturile au fost modeste, Marea Lojă a Angliei va căpăta în curând o importanţă considerabilă, fiind şi 
astăzi instituţia centrală care „recunoaşte” sau „nu recunoaşte” obedientele sau asociaţiile naţionale 
francmasonice. 

Această Mare Lojă va păstra de la vechea Francmasonerie operativă parolele, semnele şi 
simbolismul, pe care le va dezvolta după modelul societăţilor secrete din antichitate, va reorganiza riturile şi 
va adopta idealul roziancian al eliberării omului prin cultură deviza Francmasoneriei speculative fiind: „un 
mason liber într-o lojă liberă". 

 La 24 iunie 1718, lui Anthony Sayer îi urmează în funcţia de Mare Maestru, George Payne. Al 
treilea Mare Maestru al Marii Loji a Angliei a fost Jean Theophille Desaguiliers. Francez de origine este 
numit mare maestru în 1719. Născut la La Rochelle, era fiul unui pastor hugenot, după revocarea „Edictului 
de la Nantes", este nevoit să emigreze în Anglia cu părinţii săi, în 1685. 

El şi-a făcut studiile la Oxford, devenind profesor de filozofie precum şi preot al Bisericii Anglicane. 
în 1709 era, capelanul prinţului de Galles. Membru al Royal Society şi prieten al lui Newton figura lui 
Desaguliers este importantă deoarece apare ca adevăratul autor, sau cel puţin inspirator al cărţii fundamentale 
a francmasoneriei moderne şi „Constituţiile lui Anderson”. 

Pastorul James Anderson s-a născut în 1684, fiind un personaj controversat al Francmasoneriei. După 
unii istorici fiind un mare iniţiat care ştia perfect ce făcea, după alţii Anderson nu era decât un personaj şters, 
umbră supusă şi glas al lui Desaguliers. 

Christian Jacq scriere referitor la paternitatea „Constituţiilor masonice" din 1723: „Nu suntem deloc 
lămuriţi asupra felului în care au fost redactate faimoasele Constituţii. Schematizând, predomină trei teorii: 
fie Anderson este unicul autor, fie Desaguliers este autorul adevărat, iar Anderson este redactorul zelos, fie 
un comitet format din 14 masoni a indicat ideile de bază, cărora Anderson le-a dat formă. Un mister de 
nepătruns învăluie aceste evenimente şi el va fi greu dezvăluit."146 

Lăsând la o parte disputele iscate de paternitate, să ne referim la câteva puncte importante ale 
primelor Constituţii ale Francmasoneriei moderne. 

 Constituţiile sunt publicate la Londra la începutul anului 1723, sub numele lui James Anderson, 
având ca titlu complet: „Constituţiile francmasonilor Cuprinzând istoria, obligaţiile, regulamentele etc, 
acestei foarte vechi şi venerabile conferii. ,,Ele au două părţi: în prima parte este prezentată într-o manieră 
fantezistă şi legendară, istoria Francmasoneriei. Iar a doua parte defineşte sarcinile unui francmason. în 
primul articol al părţii a doua se dă o definiţie a Francmasoneriei: 

 „Francmasoneria este centrul care uneşte, precum şi mijlocul de a lega o prietenie sinceră între 
persoane care altfel ar fi rămas pentru totdeauna străine una de cealaltă. Obligat, prin apartenenţă să se 
supună Legii Morale, masonul nu va fi nici un ateu nesăbuit, nici un libertin antireligios. Odinioară, masonii 
trebuiau să aparţină Religiei ţărilor, dar astăzi vor trebui să aparţină Religiei cu care toată lumea este de 
acord, adică să fie oameni de bine, cinstiţi şi loiali, oricare ar fi denumirile sau religiile care ne ajută să-i 
recunoaştem."147 În continuare, Constituţiile ne informează despre viaţa celor iniţiaţi din interiorul lojilor 
masonice: masonul trebuie să frecventeze reuniunile cu asiduitate, să evite beţia, lăcomia, şi disputele, să nu 
participe la comploturi şi conspiraţii. În caz de purtare necorespunzătoare, Constituţiile prevăd ca masonul în 
cauză să fie judecat de loja sa - Cel ce intră într-o lojă trebuie să aibă vârsta minimă de 25 de ani şi să fie 
supus în prealabil unei cercetări atente din partea lojei. 

„Din punct de vedere ideologic, spune Daniel Beresniak se cuvine să remarcăm toleranţa 
religioasă: este admis pluralismul, subordonat totuşi credinţei în Dumnezeu. Acest text ar putea fi un 
manifest teist sau chiar panteist; numeroşi francmasoni l-au înţeles în acest fel. 

Stilul şi conţinutul definiţiei andersoniene a Francmasoneriei corespund unui curent de idei care 
asociază fericirea şi virtutea, ospitalitatea şi dragostea, înţelepciunea, indulgenţa şi amabilitatea.”148 

 Aceste Constituţii fac un portret fermecător al Francmasoneriei, un portret care nu corespunde cu 
realitatea istorică. Principiile andersoniene au fost călcate în picioare fără nici un fel de mustrare de 
conştiinţă, de către instituţia francmasonică în decursul istoriei ei, trădare, minciună, crimă, şantajul fiind 
armele favorite ale francmasonilor pentru atingerea scopurilor lor oculte. 

 
c. Francmasoneria speculativă. Expansiune si evoluţie. 
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După crearea Marii Loji a Londrei în 1717, numărul lojilor creşte destul de rapid în Anglia. în 1738, 
Marea Lojă a Londrei se proclamă marea lojă a Angliei, care în cursul primei jumătăţi a secolului al XVIII-
lea încearcă să-şi extindă dominaţia şi asupra adunărilor masonice franceze. Data constituirii primei Loji 
franceze nu se ştie cu exactitate. La origine ele nu erau franceze în deplinătatea cuvântului, ele fiind loji 
masonice engleze pe teritoriul Franţei, în aceste loji se găseau câţiva intelectuali şi nişte soldaţi ce aparţineau 
regimentelor scoţiene şi olandeze. Unii istorici propune anul 1721, alţii 1723 sau 1725. Un fapt cert este că în 
1729 Marea Lojă din Londra transmite unei lojă franceze un exemplar al Constituţiilor francmasonice. 

Fondatorul Francmasoneriei franceze este André Michel de Ramsay. Ramsay era de origine scoţiană, 
născut în 1686, membru al Societăţii Regale a Angliei şi doctor în drept civil la Oxford, era discipol al 
Marelui om de cultură francez fenelon. În 1737 el va elabora prima expunere doctrinară a Francmasoneriei 
franceze într-un discurs. „Făcând din francmasonul ideal un cetăţean al lumii şi un nou tip de cavaler al 
secolului al XVIII-lea, Ramsay formează o mare parte a nobilimii franceze şi o pregăteşte să intre în loji. 
Intelectualii, dimpotrivă îl detestă. Montesquieu îl dispreţuieşte, iar Voltaire îl găseşte searbăd pe acest 
scoţian.149 

Activitatea masonică a avut un oarecare răsunet în epocă, fapt care a produs îngrijorarea autorităţilor 
franceze care încep să-i persecute pe masoni. În 1737, locotenentul de poliţie Herault a confiscat documente 
şi obiecte masonice ale unei loji, pentru a le supune atenţiei unui colegiu de judecători. Colegiul judecătoresc 
a decis interzicerea Francmasoneriei, pentru că ea reunea oameni de toate religiile, de toate condiţiile şi de 
toate naţionalităţile, dar şi pentru că ascundea anumite secrete. Dezvăluirile lui Herault, făcute publice prin 
presă, au dat o serioasă lovitură lojelor franceze, care şi-au văzut ritualurile secrete expuse în public. 

Interdicţia din 1737 nu a fost aplicată cu severitate, masonii francezi nu au fost tulburaţi de 
autoritatea regală, represiunea constând în mici hărţuieli. Aceasta datorită faptului că Francmasoneria 
franceză avea în rândurile ei un mare număr de aristocraţi. 

În 1738 la 24 iunie Marele Maestru englez Richmond îl numeşte pe ducele D'Antin, Marele Maestru 
al Francmasoneriei franceze, înfiinţându-se Marea Lojă a Franţei. Pentru această acţiune Richmond nu 
fusese împuternicit de marea lojă a Angliei. Astfel Marea Lojă a Franţei n-a fost patentată de Marea Lojă a 
Angliei. În 1773 se va constitui o altă obedienţă franceză, rivală marii loji a Franţei, „Marele Orient al 
Franţei”. Această obedienţă cunoaşte de la început o dezvoltare foarte rapidă, astfel că puţin înainte de 
Revoluţia din 1789, numărul lojilor sale şi efectivele lor depăşeau pe cele ale Marii Loji a Franţei. Marele 
Orient a realizat în Franţa unitatea masonică, prestigiul Francmasoneriei crescând vertiginos. Toată 
nobilimea, toţi oamenii de ştiinţă, toţi academicienii, toţi oamenii politici din Franţa devin masoni. În plan 
general, idealurile masonice încep să se transpună în practică: apare Marea Enciclopedie Franceză, apar 
Statele Unite ale Americii (prima ţară din lume organizată de francmasoni) se elaborează Declaraţia 
Drepturilor Omului. 

Se lansează celebra deviză masonică: Libertate, Egalitate, Fraternitate, care capătă un prestigiu 
foarte mare mai ales o dată cu Revoluţia Franceză, o revoluţie pusă în scenă şi condusă de Francmasonerie. 

Toţi conducătorii acestei Revoluţii cu excepţia lui Robespierre, au fost francmasoni; putem spune că 
„Marea Revoluţie” Franceză de la 1789, a fost o revoluţie masonică. Acest lucru este contestat şi negat în 
vehemenţă de istorici masoni sau filo-masoni. 

Aceştia pun pe seama abatelui Augustin Barruel avansarea acestei ipoteze. Iată ce spune Luc 
Nefontaine: „Antimasonismul a exploatat întotdeauna tema revoluţionară, afirmând că francmasoneria este 
cea care a pregătit şi apoi a realizat Revoluţia. Teza complotului masonic împotriva tronului şi a altarului 
avansată pentru prima oară în mod explicit în 1797, de către abatele Augustin Barruel (1741-1820) în 
răsunătoarele sale „Memorii în sprijinul istoriei iacobismului"... Barruel susţinea că Francmasoneria a 
urzit şi a pus în mişcare o conspiraţie satanică împotriva Bisericii catolice şi-a monarhiei... în anii 1970 
autori catolici şi antimasoni ca Henry Caston şi Leon de Poncis continuau să întreţină legende, pentru a 
discuta Francmasoneria în ansamblul ei".150 

Istoria şi faptele confirmă implicarea Francmasoneriei prin reprezentanţii ei de marcă în „Marea 
Revoluţie" Franceză. în anul 1789, în Franţa, Francmasoneria domina totul. Marele Maestru era Filip, duce 
de Orleans prinţ de sânge regal care se va numi ulterior Filip Egalitate. Secretarul său, Chaderlos de Laclos 
Mason Fervent va avea un rol important în primii ani ai revoluţiei şi mai ales în timpul bătăliei de la Valmy. 

Bătălia de la Valmy din 20 septembrie 1792, este considerată o strălucită izbândă a trupelor 
revoluţionare franceze contra armatelor prusaco-austriace, dar în fapt această bătălie nu a avut loc. Ducele de 
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Brunswich, comandantul armatei aliate, dar şi un important mason decide să nu câştige lupta, retrăgându-se 
de pe câmpul de luptă. Probabil că masonii între ei au decis de comun acord să nu se angajeze în lupta, 
intervenţia în acest caz îi este atribuită lui Chaderlos de Laclos, ci era prezent pe câmpul de operaţiuni. Iată 
un exemplu despre forţa şi influenţa ocultă a Francmasoneriei în timpul Revoluţiei Franceze. 

Conducătorii „Marii Revoluţii" franceze au fost, cu excepţia lui Robespierre, francmasonii. Au 
existat două categorii de conducători: 

a. Conducătorii spirituali, teoreticienii revoluţiei masonice cunoscuţi sub numele de Enciclopediştii: 
Diderot, Rousseau, Helvetius, Voltaire, care au pregătit doctrina Revoluţiei; 

b. Conducătorii politici care s-au implicat direct în mişcările de stradă şi în luptele electorale: Danton, 
Camillie, Desmoulins, Filip Egalite, La Fayette, Condorcet, Saint Just. 

Majoritatea generalilor armatei revoluţionare franceze erau masoni: Carnot Lifevre, Kellerman 
Kleber, Massera. Garda naţională era, de fapt o armată masonică. „Garda naţională a ieşit din pământ în 
cinci zile. Ea se supunea cuvintelor de ordine ale cluburilor masonice.Îîn mod natural Savallete de Longe, 
directorul Camerei Corespondenţilor a Marelui Orient va fi cel care va propune crearea Gărzii naţionale şi 
va prezenta chiar el însuşi - sub această denumire, un anumit număr de aflaţi costumaţi în soldaţi. Comanda 
va fi preluată de francmasonul La Fayette.151 

Regele Ludovic ai XVII-ea numit de masoni „trădătorul" Capei, va fi judecat şi condamnat la 
moarte prin ghilotinare de către Tribunalul Masonic, drept răzbunare francmasonică contra unui urmaş al lui 
Filip cel Frumos, care cu patru sute de ani înainte distrusese, Ordinul Templierilor. Sub furia revanşardă 
masonică a căzut şi clerul catolic vechi şi permanent duşman al francmasoneriei. 

 Un fapt ce a permis unor autori masoni să încerce să disculpe şi să disocieze Francmasoneria de 
perioada „terorii" a fost întreruperea formală a activităţii, Marelui Orient al Franţei, din 1792 până în 1796. 
într-adevăr „Teroarea” a fost guvernată de Robespierre, care nu a fost mason, fiind declarată în 1792 şi a 
durat până la 9 thermidor 1794, iar în timpul ei au fost ghilotinaţi masoni celebri, ca de pildă: Danton, Filip 
Egalité. Dar Robespierre a fost susţinut de alţi masoni celebri ca: Saint-Just. Chiar întreaga „Teroare" pare a 
fi concepută de Francmasonerie, căci iată ce-i explica masonul Duport lui La Fayette încă din 1791, când 
„Teroarea" încă nu se instituise: „Numai prin mijloacele terorii cineva reuşeşte să se menţină în fruntea unei 
revoluţii şi s-o guverneze. Trebuie deci, oricât de greu ne-ar fi tuturor să ne resemnăm să sacrificăm câteva 
persoane importante.152 

Citind aceste afirmaţii, putem considera anul 1791 ca fiind momentul în care Francmasoneria începe 
edificarea doctrinei sale politice, practice, politică bazată pe manipularea maselor şi aplicarea dură a 
mijloacelor de represiune. Doctrina politică masonică se va perfecţiona în timpul revoluţiei şi a terorii 
instituită de regimurile comuniste. 

Napoleon a fost cel care şi-a dat seama de forţa şi influenţa ocultă a francmasoneriei, acţionând în 
consecinţă. El va manipula şi va subordona Marele Orient francez pentru a-şi atinge scopurile sale 
expansioniste. Francmasonii întregii Europe aşteptându-l ca pe un izbăvitor ca pe un om venit să realizeze 
Statele Unite ale Europei, deoarece la început Napoleon s-a prezentat ca purtător al universalismului masonic 
şi al idealurilor masonice, de libertate, egalitate, fraternitate. 

Apartenenţa lui Napoleon la Francmasonerie este controversată, unii autori masoni, pretind că el n-ar 
fi fost iniţiat. 

După modelul încoronării ca împărat (1804) Napoleon, care stăpânea întreaga masonerie ai cărei şefi 
erau oamenii lui de credinţă au obligat Marele Orient să-i realizeze cultul personalităţii. Faptul că masoneria 
devenise o unealtă de propagandă politică, o marionetă în mâna unui despot luminat este relatat într-un pasaj 
din partea lui Christian Jacq: „în timpul unei mari sărbători masonice, în 1805 Ordinul inaugurează bustul 
eroului nemuritor, Napoleon I, iar această sfântă efigie este încoronată în amvon cu mir şi lauri de către 
Venerabili. Marele Orient este total devotat împăratului."153 

Această stare de fapt nu a fost pe placul tuturor masonilor. Masonii ce aparţineau obedienţei Marelui 
Orient al Franţei, erau mulţumiţi de sporirea întinderii şi prestigiului obedienţei lor, acceptând cu mare zel 
slujirea împăratului. În acelaşi timp riturile masonice rivale Marelui Orient Francez sunt persecutate şi 
supravieţuiesc cum pot pregătindu-şi revanşa. Revanşa Lojelor masonice persecutate de către Napoleon s-a 
numit Waterloo. 
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În 1812 Napoleon atacă Rusia, campania s-a dovedit un dezastru, este nevoit să abdice fiind silit să 
plece în 1814 pe insula Elba. Napoleon revine spectaculos în 1815 reîncepând campaniile militare. 

Puterile europene se aliază contra lui, iar la 18 iuie 1815 are loc bătălia de la Waterloo. Napoleon 
pierde această bătălie datorită trădării unuia dintre generalii lui, Grouchy. 

Această bătălie se pare că are şi ea la fel ca şi bătălia de la Valmy o istorie esoterică. „Bayron, 
Marele Maestru al Marii Lojă din Londra, spunea despre Napoleon la Waterloo: «Trădarea a fost unicul 
său învingător»154" Ducele de Wellington şi generalul Blucher, masonii din Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, 
rit persecutat de Marele Orient al Franţei, au fost adversarii lui Napoleon la Waterloo. Se pare că 
Francmasoneria ar fi decis trădarea generalului Grouchy, înfrângerea lui Napoleon fiind o pedeapsă 
masonică pentru cel ce s-a folosit de Francmasonerie ca de o instituţie docilă şi aservită scopurilor sale. 

Începând cu 1815 sub Restauraţie, masonii francezi s-au adaptat monahiei aşa cum acceptaseră şi 
imperiul, ei îşi schimbă brusc atitudinea, glorificând venirea la putere a lui Ludovic al XVIII-lea. Ludovic al 
XVIII-lea dat dovadă de o atitudine binevoitoare faţă de ei, dar începând cu 1828, Carol al X-lea ave să arate 
mai puţină toleranţă faţă de masoni punându-i sub urmărirea poliţiei. 

În istoria europeană anul 1848 reprezintă o dată aparte: este anul marilor revoluţii 
masonice.„Revoluţia franceză de la 1848 a fost din nou realizată de Masonerie. Dar, de această dată, ea e 
rezultatul unui scenariu executat cu mult cinism... Rostul revoluţiei de la 1848 din Paris a fost acela de a 
oferi mai multă forţă politică şi economică masonilor. Explozia d la 1848 din Paris a generat urmări 
nebănuite. Masonii întregii Europe erau pregătiţi şi revoluţii izbucnesc în toate marile capitale, cu excepţia 
Londrei şi a Moscovei."155 

„După revoluţiile de la 1848, Francmasoneria, mai puternică şi mai îndrăzneaţă, pune bazele unei 
aşa-zis Comitet Democratic Central European, cu sediul la Londra, având drept scop pregătirea răscoalelor 
şi organizarea atentatelor necesare cauzei (masonice). 

Şeful acestui comitet era Marele G. Mazzini, ajutat de Fr. Ledru Rollin, fost ministru în guvernul 
Comunei şi de revoluţionarul ungur L.Kossuth. Mai târziu comitetul s-a completat cu Bakurrin, Turrşi 
Klapka. Revoluţiile şi asasinatele dictate de acest comitet secret au zguduit la timpul lor întreaga Europă. 

 Pe lângă Comitetul European a luat fiinţă Marele Firmament sinonim cu Marele Orient. 
 Marele Firmament a fost ca şi azi, tribunal suprem al Francmasoneriei. Cei puşi sub acuzaţie de 

Marele Firmament sunt judecaţi fără ştiinţa lor şi de obicei condamnaţi la moarte. Întotdeauna se găseşte 
un fanatic care să ducă la îndeplinire sentinţa. 156 

Radicalii socialişti, acumulând suficientă experienţă masonică şi sub impactul lucrărilor lui Karl 
Marx, Engels sau al teoriilor lui Bacunin, hotărăsc punerea în practică a ideii revoluţiei universale. În 1864 s-
a înfiinţat la Londra sub conducerea lui Karl Marx Asociaţia Internaţională a muncitorilor, cunoscută sub 
numele de Internaţionala I-a, având drept program Manifestul Comunist. Karl Marx a fost mason membru a 
lojei evreieşti: 

Alianţa Drepţilor o filială a puternicei organizaţii iudaice, Fiii Alianţei(BENAI BERIT). 
Comunismul, acest produs masonic, va zgudui din temelii omenirea ceva mai târziu, impunând prin teroare 
şi terorism Dictatura proletariatului. Iată un citat edificator din Karl Marx ce indică mijloacele ce vor fi 
folosit de către comunişti pentru impunerea idelor lor malefice: „Nu există decât un singur mijloc spre a 
scutura şi grăbi agonia de moarte a vechii societăţi şi sângeroasele dureri de facere a noii societăţi. Acest 
unic mijloc este teroarea revoluţionară. 157 

Această „teroare revoluţionară" va martiriza o bună parte a Europei timp de 80 de ani. 
După 1864 internaţionalismul socialist (comunist) a dat un nou avânt ideilor masonice. Acesta a dat 

naştere la două curente opuse în Francmasonerie: cel socialist revoluţionar şi cel conservator liberal. Aceste 
două curente s-au confruntat în timpul Comunei din Paris, proclamată la 18 martie 1871. Câştig de cauză a 
avut masonii conservatori-liberali. 

„Această victorie are un efect important: comuniştii se vor separa formal de Francmasonerie, 
creându-şi organizaţii proprii paramasonic,. Ei preiau celebra deviză LIBERTATE-EGALITATE-
FRATERNITATE, preiau principiul universalismului (internaţionalismul proletar), precum şi diverse 
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simboluri masonice (va deveni celebră steaua în cinci colţuri care radiază). În toate documentele comuniste 
se menţionează anul 1870 ca anul în care Francmasoneria s-a transformat în societate reacţionară" 158 

În 1898 izbucneşte afacerea „Dreyfus", unul dintre cele mai importante evenimente pentru 
masonerie. Căpitanul francez Dreyfus a fost acuzat de spionaj şi condamnat fără probe suficiente. Întreaga 
problemă a afacerii „Dreyfus" a derivat din faptul că acesta era evreu. Francmasonii l-au sprijinit cu fervoare 
pe Dreyfus, fiind acuzaţi că s-au vândut evreilor. „Jurnalistul Drumont nu ezită să pretindă că 
Francmasoneria este un conglomerat de evrei şi de hughenoţi fanatici, care dacă nu se iau măsuri, vor 
conduce Franţa".159 De la „afacerea Dreyfus" se impune termenul de Judeo-masonerie", evreii folosindu-se 
de avantajele Francmasoneriei pentru a-şi desfăşura la adăpost propria activitate. 

Începutul secolului va marca redeşeptarea sentimentului naţional evreiesc. „Afacerea Dreyfus" 
precum şi masacrarea evreilor în Rusia ţaristă produce îngrijorare în rândul diasporei evreieşti care îşi 
pune serios problema creării unui stat propriu în Palestina. Pe această temă apare lucrarea „Judenstat" a 
lui Teodor Herzi, evreu vienez întemeietorul sionismului. Mişcarea sionistă se organizează în 1897 la Basel 
prin Congresul Internaţional evreiesc, ea se baza pe puternicul Ordin masonic Benai Berith cu sediul în 
S.U.A. Sionismul va beneficia de sprijinul Francmasoneriei Universale, organizaţiile sioniste împânzit 
Europa. 

Mişcarea sionistă ca expresie a actualizării naţionalismului iudaic are ca revers exacerbarea 
antisemitismului. În 1902 profesorul rus S. Milus publică o carte care va deveni celebră: „Protocoalele 
înţelepţilor Sionului". Această lucrare conţine procesul verbal secret al Congresului Internaţional evreiesc de 
la Basel (1897), unde au fost structurate direcţiile de acţiune pentru cucerirea întregii lumi de către evrei. 

Autenticitatea acestor „Protocoale" a fost contestată, însă aceste contestaţii se referă mai ales la 
originea documentului şi nu la realitatea conţinută de ele şi care este probată de cursul evenimentelor istorice. 
Cartea lui Nilus prezice mari evenimente istorice: primul război mondial, boşevizarea Rusiei, crearea Ligii 
Naţiunilor, pe care le pune pe seama evreilor şi a Francmasoneriei. 

Într-adevăr aceste evenimente au avut ca principali actanţi fie francmasoni, fie evrei. „Toată lumea 
ştie că primul război mondial a început datorită asasinării arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo în 28 
iunie 1914. O parte cunosc probabil şi amănunte legate de eveniment, pus pe seama naţionaliştilor sârbi. 
Foarte puţini ştiu, însă, cine au fost în realitate aceşti: „sârbi naţionalişti". Arhiducele Franz Ferdinand 
fusese condamnat la moarte încă din 1912 de către Tribunalul Secret al Masoneriei. Execuţia sentinţei a fost 
repartizată societăţii secrete sârbeşti „Narodna, Odbrana" condusă de faimosul ofiţer naţionalist sârb 
Drăgutin Dimitrievici, poreclit colonelul Apis. Deşi organizaţie naţionalistă, „Narodna era o excrescenţă pur 
masonică; toţi membrii ei semnificativi au fost francmasoni, iar înrudirile se ţineau în acelaşi local al Lojei 
din Belgrad."160 

Organizatorii atentatului ca şi atentatorii înşişi au fost francmasoni. La anchetarea atentatorilor s-a 
aflat despre „Narodna, Odbrana" şi despre amestecul Francmasoneriei în asasinat. Leon de Poncis publică la 
Paris, în 1928, lucrarea „Les forces secretes de la Révolution", în care citează declaraţiile date de atentatori la 
proces. Aceste declaraţii confirmă şi dezvoltă implicarea Francmasoneriei în plănuirea şi ducerea la 
îndeplinire a asasinatului de la Sarajevo. 

Scopul acestui atentat a fost declanşarea războiului mondial urmărindu-se distrugerea imperiilor 
europene autoritare şi înlocuirea lor prin state democratice, aflate sub influenţă masonică. 

Revoluţia bolşevică din Rusia s-a desfăşurat sub asistenţa ocultă a Francmasoneriei; liderii ei 
Vladimir Ilici Ulianov, zis Lenin şi Leiba Braunsten, zis Leon Troţki, Fiind francmason, Leon Troţki avea ca 
sprijinitor puternicul Ordin Benai Berith, iar Lenin era sprijinit de masonii revoluţionari europeni socialişti, 
„francmasonii roşii". 

Comunismul se trage direct din Masoneria „revoluţionară". În lucrarea sa „Studii asupra 
Francmasoneriei" Mitropolitul Nicolae al Ardealului scrie: „Toate ideile comunismului au fost pregătite în 
Loji şi aplicate de francmasoni... De la Marx până la Lenin şi Troţki, toţi şefii mai de seamă ai 
comunismului au fost evrei şi francmasoni, s-au cel puţin francmasoni. 

Ziarul francmason Latomia scrie: „Nu putem decât să salutăm socialismul ca pe un excelent aliat al 
Francmasoneriei în munca de înnobilare a omenirii, în străduinţa de a promova binele omenirii. Socialismul 
şi masoneria împreună cu comunismul au ţâşnit din acelaşi izvor.161 
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Comunismul a fost un experiment masonic. Astfel se explică de ce „până la începerea războiului 
rece” liderii politici ai Masoneriei „revoluţionare" au simţit o vie atracţie către experimentul comunist 
apreciindu-i agresivitatea şi intoleranţa ideologică. Astfel, mai ales în deceniul IV, ei fac susţinute eforturi de 
a pactiza cu comuniştii în aşa numitele „fronturi populare". Era în epoca marilor masacre ale lui Stalin, dar 
socialiştii masoni îi susţineau activ propaganda, iar orice încercare de a dezvălui adevărul despre U.R.S.S. de 
geniul celei al lui Panait Istrati imediat sancţionată prin „execuţia publică" a vinovatului.  

Admiraţia aceasta pentru comunişti - inexplicabilă dacă n-am lua în considerare rudenia ideologică 
de sânge - s-a manifestat din nefericire, şi la francmasonul cel mai puternic al secolului nostru, fostul 
preşedinte al S.U.A. Franklin Delanor Rosevelt. Ea constituie principala explicaţie subiectivă a tragediei de 
la Yalta.162 

Am văzut că Francmasoneria poate fi succesiv monarhistă, constituţională, revoluţionară 
imperialistă, republicană, comunistă în spatele acestei aparenţe scopul rămâne invariabil şi puterea o cultă 
coordonatoare este singura care ştie să influenţeze oamenii spre un rol bine determinat în funcţie de ţară, 
epocă şi împrejurări. 

 Marele Orient al Franţei ce mai veche federaţie de loji masonice propune următoarea definire a 
scopurilor Francmasonice: „Francmasoneria, instituţie fundamental filantropică, filozofică şi progresivă, 
urmăreşte căutarea adevărului, studierea moralei şi practicarea solidarităţii. Toate eforturile ei vizează 
împlinirea materială şi morală, perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii. Principiile ei sunt: 
toleranţa reciprocă, respectul pentru ceilalţi şi respectul de sine, libertatea absolută a conştiinţei... Deviza ei 
este: libertate, egalitate, fraternitate. 
Francmasoneria are datoria de a întinde tuturor membrilor punţi care-i unesc pe francmasonii de pe toată 
suprafaţa globului pământesc." 163 
 

b) Scopul ocult 
Francmasoneria îşi ţine adevăratul scop secret. Scopul ascuns este cunoscut doar de gradele înalte şi 

invizibile masonice, iar acestea se desfăşoară sub sintagma de Ordine Mondială;„Scopul ocult al 
Francmasoneriei este dominaţia asupra întregii planete, întemeierea unui republici mondiale laice, condusă 
de francmasoni, cu o omenire îndobitocită de mizerie şi de patimile în fecioare dezlănţuite. Scopurile 
principale pe care ei intenţionează să le realizeze, sub numele generic de Noua Ordine Mondială, sunt: 

1. Stabilirea unei Noi Ordini Economice Internaţionale, 
2. sub directul control al unui organism francmasonic; 
3. Stabilirea şi impunerea necondiţionată a unui guvern mondial francmasonic care va fi manipulat 

din umbră de Noua Ordine Mondială. 
4. Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei ca aşa-zisă naţiune dominantă, guvernată de 

guvernul mondial, 
5. Alegerea şi impunerea unui rege planetar unic, iniţiat de maeştri francmasoni, pentru a conduce 

guvernul mondial 
6. Crearea şi promovarea unei aşa-zise „religii mondiale" care va coordona toate religiile 

pământului, (religia satanică) care va avea în frunte un fel de pontif mondial. 164 
În spatele „Noii Ordini Mondiale" se află Mişcarea Sionistă care conduce din umbră, prin gradele 

masonice invizibile, Francmasoneria.  
 Scopurile, ca de altfel şi mijloacele de punere în practică a acestora, au fost stabilite în cel mai mare 

secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Internaţional evreiesc sub denumirea de „Protocoalele 
înţelepţilor Sionului". Ele au străpuns cortina misterului şi secretului, fiind dezvăluite chiar de către unii 
masoni, care, pe patul de moarte, îngroziţi de fărădelegile făcute şi de iminenţa judecăţii divine, au mărturisit 
scopurile monstruoase ale Francmasoneriei. Francmasonii au negat autenticitatea acestor mărturisiri, căutând 
să inoculeze ideea, că ar fi false, fiind menite să discrediteze Francmasoneria. Însă realitatea pe care o trăim 
precum şi evenimentele istoriei contemporane sunt argumente zguduitoare în favoarea autenticităţii 
mărturiilor. 

O plasă a început să fie întinsă deasupra Europei, zi după zi, o plasă menită să prindă în ea fiecare 
bărbat, femeie sau copil de pe acest continent. Această plasă are acum şi un nume: Uniunea Europeană; 
Supra Statul european, stat controlat de o monedă unică şi de către o Bancă Centrală a Europei. 
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Este o piesă jucată pentru a manipula mintea oamenilor şi pentru a-i determina să creadă că răul 
numit Noua Ordine Mondială, în care Uniunea Europeană reprezintă începutul, este de fapt binele lor. Primii 
paşi către această realizare au fost cele două războaie mondiale. Ca urmare a lor au fost create Comunitatea 
Europeană şi O.N.U. 

 Motivaţia exterioară a apariţiei acestor structuri a fost teama oamenilor de a nu mai trece prin alte 
războaie iar Francmasoneria Mondială a avut grijă să alimenteze mereu această angoasă a războiului, 
declanşând aproape continuu diverse conflicte în diferite părţi ale lumii. Aceasta a dus la o tendinţă de 
globalizare ce a generalizat în Europa „dictatura" Uniunii, iar pe plan mondial pe cea a O.N.U. şi a S.U.A. 

Legile statelor sunt făcute acum la Bruxelles pentru că ele trebuie să se supună legilor „europene". În 
spatele creării U.E. se află Grupul Bilderberg constituit din bancheri, conducători de companii transnaţionale, 
politicieni, academicieni, analişti, conducători militari şi capi ai mass-mediei. 

 Unul din scopurile declarate încă de la început ale acestui „grup" a fost crearea Supra-Statului 
european având o Bancă Centrală şi o monedă unică. Din 1952, când în Hotelul Bilderberg din Oasterbeek, 
Belgia, a avut loc prima întâlnire a grupului, şi până azi au fost făcuţi paşi importanţi în această direcţie, 
moneda europeană (EURO), intrând deja în circulaţie. Este o realitate faptul că deşi în cadrul 
referendumurilor realizate în Statele ce urmau să adopte moneda unică majoritatea celor ce au participat la 
vot pronunţat împotrivă, Euro a fost până la urmă impas fără ca nimeni să mai fie întrebat. 

Un instrument importat în realizarea planurilor francmasonilor de guvernare mondială îl reprezintă 
acapararea tuturor resurselor naţionale ale planetei. Acum noul instrument îl reprezintă împrumuturile 
acordate statelor sărace, condiţiile de acordare şi rambursare a acestor împrumuturi fiind catastrofale pentru 
viaţa economică şi politică a statelor respective, băncile internaţionale urmărind, de fapt, distrugerea fiinţei 
naţionale şi înglobarea tuturor popoarelor într-o masă amorfă aflată la discreţia lor. Astfel de instrumente prin 
care operează Francmasoneria sunt: Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. De asemenea 
generarea şi întreţinerea unor conflicte, a unor războaie au adus Francmasoneriei şi implicit Mişcării Sioniste 
ce o patronează profituri uriaşe. Băncile sioniste susţin cu bani toate părţile beligerante pentru ca apoi să 
ceară dobânzi imense celor care au fost împrumutaţi, îmbogăţindu-i astfel pe membrii Mişcării Sioniste. 

„Un exemplu este al doilea război mondial, care a fost realizat de Mişcarea Sionistă şi care l-a 
susţinut cu bani ai Băncilor Sioniste din Elveţia pe Hitler, preferând să sacrifice reprezentanţi ai poporului 
evreu pentru ca apoi, după război, să ceară pământul pe car eeste acum Israelul şi daune imense care i-au 
îmbogăţit pe membrii Mişcării Sioniste. 

Al doilea război mondial a fost o înscenare odioasă a Mişcării Sioniste care s-a folosit de caracterul 
paranoic al lui Hitler manipulându-l fără ca acesta să-şi dea seama. Al doilea război mondial demonstrează 
că liderii Mişcării Sioniste acţionează fără scrupule omorând oamenii poporului din care provin."165 

«Masonii ar putea protesta prezentând „nenumăratele acte caritabile ale Francmasoneriei. Milioane 
de dolari daţi pentru scopuri caritabile! Dar aceste sume sunt infime faţă de profiturile realizate prin traficul 
de influenţă politică şi economică prin care implicaţi masonii. Să ne gândim la faimosul cartel al drogurilor 
din Columbia. Şi acesta a dat milioane de dolari pentru scopuri caritabile, dar profitul traficanţilor de droguri 
se ridica la milioane de dolari».166 

Pe plan politic Francmasoneria urmăreşte să conducă oamenii acestei planete manipulând guvernele 
tuturor ţărilor lumii şi toate partidele politice. Structura sa organizatorică acţionează pentru a impune, măsuri 
în poziţii de conducere în organizaţii din toate domeniilor vieţii sociale (armată, poliţie, presă, guvern, 
învăţământ). Aceştia sunt apoi folosiţi de către conducerea Francmasoneriei în cele mai ilegale şi imorale 
scopuri posibile. 

Forţa Francmasoneriei constă în omniprezenţa sa, de nevăzut pentru mulţi dintre oameni. În cartea sa 
„The Brotherhooc” {„Frăţia") Stephen Kinght discută despre Francmasoneria din S.U.A. şi din alte părţi ale 
globului. După cum susţine el, mulţi preşedinţi americani au fost francmasoni, incluzindu-i pe Gerald Ford, 
Lyndon Jonhson şi Ronald Regan. 

George Bush est membru al grupării oculte „Skull and Bones", grupare care are legături foarte 
strânse cu Francmasoneria, şi dacă ne gândim că actualul preşedinte american este George Bush jr., S.U.A. 
va avea pentru următorii pentru ani un preşedinte cu puternice legături cu Francmasoneria. 

O absenţă notabilă din rândul preşedinţilor masoni o reprezintă John F. Kennedy care a fost crescut 
într-o familie catolică. Politica lui Kennedy faţă de Vietnam, Cuba şi Rusia poziţia sa de puternicele instituţii 
precum CIA şi FBI, precum şi politica de sprijinire a liderilor negri toate la un loc au ameninţat poziţia 
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elementelor masonice din cercurile de afaceri şi din structurile guvernamentale. Este mai mult decât probabil 
ca un tribunal masonic să fi pronunţat o sentinţă capitală împotriva preşedintelui american. 

În ceea ce priveşte România, senatorul Radu Timofte vicepreşedinte al Comisiei de Apărare a 
Senatului declara în numărul 1466 din 22 aprilie 1997 al „Evenimentului zilei", „Masoneria are tendinţa să 
ocupe toate funcţiile importante în Stat în România". 

 Un instrument puternic folosit de Francmasonerie în realizarea planurilor sale este televiziunea. 
Datorită impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni 
Francmasoneria foloseşte emisiunile televizate pentru a-i manipula şi influenţa pe cei ignoranţi. Omul 
modern a devenit dependent de televizor şi pierde cel puţin 3-4 ore pe zi în faţa micului ecran.  

La întocmirea programelor de televiziune, alături de specialişti din cele mai diverse domenii de 
activitate, lucrează şi psihologi care în conformitate cu planurile malefice francmasonice manipulează prin 
sugestii cunoştinţele, creează opinii de masă, influenţează politic şi educaţional telespectatorii. 

Libertatea telespectatorului de a alege este limitată, lui i se propune emisiuni special create, având 
scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la serviciu este un 
receptor pasiv în faţa televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fără nici un discernământ mesajul 
primit. 

Francmasoneria urmăreşte ca majoritatea filmelor prezentate la televizor să aibă scene violente, de 
groază, care să genereze perturbări psihice celor care vizionează aceste filme. În urma studiilor şi statisticilor 
făcute a reieşit clar că televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copiii şi la adolescenţii care au 
structuri psihice labile, stări de violenţă şi de agresivitate, tendinţe de teribilism, dar şi lucruri extrem de 
periculoase: dorinţa de sinucidere şi tendinţe teroriste. 

În ceea ce priveşte religia, reprezentanţii mişcării francmasonico-sioniste generează conflicte între 
diferite religii, susţinând financiar diferite secte şi grupări religioase. Însă principala ţintă a masonilor este 
Biserica lui Hristos după cum o spun masonii înşişi:"Descreştinarea lumii prin toate mijloacele mai ales 
strangulând creştinismul, câte puţin prin noi legi contra clerului, în felul acesta se ajunge la lichidarea 
Bisericilor. Graţie instrucţiei laice fără Dumnezeu, se va avea o generaţie atee..." „Scopul nostru final este 
acela al lui Voltaire şi a Revoluţiei franceze". Nimicirea pentru totdeauna a ideii creştine. Şi ce scria 
Voltaire? „Religia creştină este o religie infamă, o hidră mârşavă, un monstru care trebuie ca o sută de 
mâini invizibile să-l strivească... Să zdrobim infamul!". Ori infamul este Dumnezeu»167 

Pentru a distruge Biserica, Francmasoneria susţine financiar şi logistic diferite secte şi denominaţiuni, 
care au accentuat caracter antihristic, antieclesial şi anti-statal. „Mormonii, Martorii lui Iehova, 
Antropomorfii sunt creaturi ale lojilor masonice. Întreg protestantismul şi neoprotestantismul actual, 
descompuse din punct de vedere ecclesial, se află în mrejele masoneriei."168 

Francmasoneria militează pentru un aşa-zis „ecumenism", „unitate în diversitate" - de tipul 
sincretismului New Age, în fapt o revenire la religiile naturaliste păgâne. „Templul umanist' al 
Francmasonilor, azil de pace şi de fericire „pentru toţi oamenii este în fapt „sinagogă lui Satan", este 
reuniunea ecumenică a creaturilor împotriva Creatorului sub stindardul înşelător al fraternităţii, al 
toleranţei şi al umanismului celui fără de Dumnezeu." 

În fata acestei adevăratei secte satanice, trebuie să avem conştiinţa trează, să eliminăm 
superficialitatea din propria noastră gândire, şi să nu uităm niciodată că cea mai mare înşelăciune a forţelor 
satanice este să ne facă să credem că ele nu există căci „Somnul raţiunii naşte monştri". În spatele unei 
societăţi „discrete" cum se autodefineşte astăzi Francmasoneria, se ascunde o forţă malefică teribilă, 
monstruoasă ce-şi urmăreşte scopurile fără nici un fel de mustrare de conştiinţă. 

 
Francmasoneria în România 

Paradoxal sau nu, masonii români afirmă că miturile româneşti se regăsesc în ritualurile masonice. 
Legenda Meşterului Manole este considerată asemănătoare celei în care se povesteşte despre sacrificiul lui 
Hiram Abif. Mai mult Mircea Eliade evocă mitul ritualilor de iniţiere practicate de Zamolxe, considerat 
Herodot discipol al lui Pitagora; asemănătoare şi ele cu unele dintre ritualurile masonice. 

Masonii români pretind că simbolistica pe care o întâlnim la Adamclisi are conotaţii masonice. 
„Prima personalitate română bănuită de afiliere la o societate secretă europeană a fost principele Dimitrie 
Cantemir. La începutul secolului al XVIII-lea el a devenit rozicrucian şi, conform unei legende capul lui a 
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fost luat după moarte pentru a fi îngropat într-un cimitir rozicrucian din Scoţia".169Dincolo de legende 
primele Loji masonice apar pe teritoriul românesc pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. 

 
Începuturile Francmasoneriei în Ţările Române 
Francmasoneria e importantă în România în secolul al XVIII-lea, pe la 1733-1734, primele loji 

masonice pe teritoriul românesc înfăţişându-se în Moldova.În realitate, cel care pune bazele Francmasoneriei 
în Ţările Române este fostul secretar (170931714) ai domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714), 
Anton Maria del Chiaro, într-o a doua venire a sa, de data aceasta în 1733 (care a domnit, succesiv, în 
Moldova şi Ţara Românească între 1730 şi 1769). 

Printr-o ciudată eroare, în mai toate istoriile Francmasoneriei româneşti s-a acreditat ideea că Jean 
Louis Carra (1743-1793) a introdus Francmasoneria la noi neglijându-se (sau mai de grabă) neştiindu-se că 
la acea dată 1733-1734 acesta nici nu era născut. Considerat italian (deşi era francez) s-a putut face uşor 
confuzia cu un alt secretar princiar (Anton Maria del Chiaro), care, în plus, era într-adevăr italian; numai că, 
acesta din urmă, a fost în slujba lui Constantin Brâncoveanu cu două decenii mai devreme. 

Din aceste confuzii şi date certe nu ne rămâne decât să conchidem, dacă cel care a introdus 
Francmasoneria la noi a fost: 1) secretar domnesc, 2) italian şi 3) că aceasta s-a întâmplat în vremea lui 
Constantin Mavrocordat, atunci el nu poate fi decât Anton Maria del Chiaro într-o a doua şedere la noi. El va 
înfiinţa loja la Galaţi (Loggia di Galazzi-1734) şi Iaşi”.170Aceste loji masonice nu se adresau decât accidental 
românilor, în componenţa lor aflându-se mai mult străini. „Ducele Charles - Philippe de Luynes, în 
celebrele sale Memorii afirmă că începuturile Francmasoneriei române datează din 1737, iar Jean Baptiste 
Maria Bagon le situează trei ani mai târziu, în 1740.171 

Istoricul mason Horia Nistorescu Bălceşti, aminteşte patru venerabili ai lojii din laşi între 1710-1743: 
căpitanul Vasile Balş; marele vornic Iordache dulgherul, caimacanul Iordache Cantacuzino şi caimacanul 
Sandu Sturza. În 1750 francezul Louis Davin înfiinţează două loji la Iaşi şi la Bucureşti sub obedienţa 
Marelui Orient al Franţei. Venerabil al lojii din Iaşi devine în 1756, postelnicul Lascarache Gemet. 

În Transilvania Francmasoneria a fost introdusă mai cu seamă în oraşele săseşti şi maghiare. Astfel 
între 1767-1790, activează la Sibiu loja „Sf. Andreeas zu den dei Seeblatten" în a cărei componenţă se 
reuneau maghiari, saşi şi români.172 În anul 1776 este atestată documentar existenţa lojii masonice înfiinţate 
de Constantin Mavrocordat „Moldova" la Iaşi. „Printre membrii lojii Moldova întâlnim pe: Leon episcopul 
Huşilor; Ioan Cantacuzino, Iordache Balş, Matei Cantacuzino, Ilie Catargi, Neculai Balş, Costache Papafil, 
Manolache Bogdan, Ion Cuza, Gheorghe Jora, Ion Ghenea, Alecu Bogdan, Ion Apostol, Iordache 
Alcazi."173  

Un rol important în întemeierea masoneriei în Moldova pare a-l fi jucat secretarul domnitorului 
Grigorie III Ghica, Jean Louis Carra, considerat multă vreme ca fondator al Francmasoneriei române. Jean 
Loius Carra (1744-1793) publicist francez refugiat în Rusia devine institutor al copiilor lui Grigore III Ghica 
pe care îl urmează în Moldova în 1774, când acesta îşi recapătă tronul. Devine membru al lojii masonice 
ieşene întemeiate de Jacques Le Douix, baron de Sainte Croix. În 1776 părăseşte Moldova trecând în 
Polonia, de unde în 1777, revine la Paris. Reia legătura cu Francmasoneria franceză ca membru al lojii „Les 
Amis reunis" din Paris. Aici tipăreşte cea dintâi istorie a Moldovei în limba franceză. „Histoire de la 
Moldavie et de la Valachie”. 

Ofiţerii armatelor de ocupaţie ţariste în războaiele din 1736-1739, 1769-1774; 1787-1791 au 
contribuit, foarte probabil, la iniţierea în masonerie a marilor boieri moldoveni şi munteni. 

În 1772 este atestată înfiinţarea lojii militare „Marte". Loja a fost formată din ofiţeri ai armatei ruse 
de ocupaţie, cantonată în Moldova, în timpul războiului ruso-turcdin anii 1769-1774. 

Prinţul Alexandru Moruzzi, viitorul domnitor al Moldovei şi al Ţării Româneşti, este iniţiat la 24 
martie 1779 în loja „Sf. Andreas" din Sibiu, iar în 1779 este ales „vicarius" al lojii, ceea ce corespunde 
demnităţii de maestru adjunct al II-lea în ordinea demnitarilor lojii. Tot în loja sibiană „St. Andreas" are loc, 
la 16 septembrie 1781 iniţierea masonică a lui Johan - Molnar - Jean Piuiariu - Molnar.174 

                                                
169 Radu Comănescu, Emilian N. Dobrescu, op. cit., p. 129. 
170 Horia Nestorescu Bălceşti, Ordinul Masonic Român, Bucureşti, Casa de Editură şi presă Şansa, 1993, p. 41-42. 
171 Ibidem, p. 42. 
172 Ibidem, p. 43. 
173 Ibidem, p. 44. 
174 Cf. Horia Nestorescu Bălceşti, op. citi, p. 45. 



La Cluj se formează în 1782 prima lojă masonică din oraş, la iniţiativa baronului Fransc Fritsky 
Fekete, consilier la Curtea de Apel din Cluj cu aprobarea contelui Gabriel Banffy guvernator ai 
Transilvaniei, care era preşedintele Capitolului Provincial al Transilvaniei.175 

Există astăzi un curent de opinie care doreşte să-l facă pe Vasile Nicula zis Horea iniţiat mason. Este 
sigur că Horea a făcut mai multe călătorii la Viena şi este foarte probabil să fi avut anumite contracte tainice 
cu împăratul Iosif al II-lea, care căuta un mijloc brutal să-i silească pe magnaţii maghiari să accepte marile 
reforme sociale de structură impuse se el, ca şi centralizarea presiunilor habsburgice prin germanizarea lor cu 
sprijinul lojilor masonice. Este foarte probabil ca Horea să fi activat din inspiraţie masonică, ceea ce explică 
vestitele scrisori scrise de masonul francez Jacque Pierre Bissot de Warville, împăratul mason Iosif al II-lea, 
pentru a-i cere graţierea revoluţionarului român. Cele două celebre scrisori trimise împăratului de către 
Bissot, prima în octombrie 1785 şi a doua, la începutul anului 1786, par a indica tocmai o solidaritate 
masonică între împărat, Horea şi Bissot.176 Bissot pare a fi fost foarte impresionat de atitudinea împăratului 
Iosif al II-lea faţă de Horea, pe care-l îndemnase să dezlănţuie o insurecţie împotriva oligarhiei maghiare, şi 
pe urmă l-a sancţionat atât de crud. 

Trebuie făcută observaţia că singura răscoală populară care s-a bucurat de o asemenea publicitate 
europeană în secolul al XVII-lea a fost aceea a lui Horea. Acest lucru dă apă la moară celor ce susţin 
apartenenţa masonică a lui Horea. Însă argumentul decisiv împotriva acestor opinii este apartenenţa 
ţărănească a lui Horea care i-ar fi interzis ferm accesul la lojile masonice. 

La 20 octombrie 1787, arhimandritul Gherasim de la Mitropolia Moldovei, a tradus pe socoteala 
marelui paharnic Iordache Darie Dărmănescu şi a pregătit pentru tipar, la Iaşi, cartea abatelui francez Gabriel 
Louis Peranm „Taina francmasonilor”, fiind prima carte tipărită la noi care dezvăluie, ritualurile bizare 
practicate de francmasoni. 

În 20 martie 1790 loja „St. Andreas" din Sibiu îşi suspendă activitatea intrând aşadar în „adormire". 
Izbucnirea Revoluţiei franceze de Francmasonerie, a impus interzicerea funcţionării lojilor masonice 

rând pe rând, în Rusia, Polonia şi la 6 iulie 1795, prin decretul împăratului lui Francisc al II-lea, în întreg 
imperiul habsburgic, deci şi în Transilvania. În ciuda contextului internaţional, ce se caracteriza printr-o 
puternică atitudine antimasonică, activitatea masonică în Principatele Române a continuat, fiind susţinută de 
către domnitorii fanarioţi, astfel principele Mihail Şuţu, în timpul domniei sale (1793-1795) va fi timp de un 
an venerabil al lojii din Iaşi, iar principele Alexandru Moruzzi este succesiv, timp de câte un an, venerabil al 
lojii din capitala statului în care a domnit: Moldova (1793-1795) şi Ţara Românească (1802-1806). 

Apărute sub domniile fanariote, lojele masonice din Principatele Române nu se adresau decât 
accidental românilor, fapt ce a determinat scurta lor supravieţuire în contextul redeşteptării spiritului naţional 
românesc la începutul secolului al XlX-lea. 

 
Francmasoneria română în secolul al XlX-lea 
La începutul secolului al XlX-lea boierimea moldo-valahă a devenit evident antifanarioată şi cu 

puternic curent naţionalist îşi face apariţia în primăvara lui 1821, Ţara Românească a fost teatrul unei 
complexe mişcări sociale şi naţionale. 

O amplă răscoală, preponderent ţărănească, izbucnită în Oltenia, a cuprins aproape întreg principatul. 
Cauzele acesteia au fost generate, pe de-o parte, de obligaţiile tot mai mari în muncă ale ţăranilor şi, pe de 
altă parte, de abuzurile fiscale şi administrative săvârşite de autorităţile locale. Pe alt plan, o parte din boieri 
căutau să pună capăt suzeranităţii otomane, iar alţii urmăreau să-i alunge pe fanarioţi din ţară ... 
Revendicările economico-sociale ale ţăranilor s-au împletit cu aspiraţiile politice ale boierilor în cadrul 
mişcării conduse de Tudor Vladimirescu, una din figurile de seamă din zorii istoriei moderne a României. 
Tudor Vladimirescu, ţăranii şi boierii au fost îndrumaţi să treacă la acţiune de revoltă generală împotriva 
jugului otoman din Eud-Estul Europei, începută de grecii uniţi într-o organizaţie secretă, numită Philike 
Hetairia (Societatea Prieteniei), întemeiată la Odesa, în 1814”.177 

„Eteria - societate secretă a grecilor din diaspora, condusă de prinţul Alexandru Ipsilante, creată la 
Odesa (Rusia), avea, ca multe organizaţii secrete din epocă, o structură de sorginte francmasonică şi, desigur, 
mulţi francmasoni printre membrii. Ea şi-a extins activitatea şi pe teritoriul Ţărilor Române vizând unirea 
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forţelor antiotomane. Între aceasta (Eteria), Tudor Vladimirescu şi o seamă de boieri care doreau lichidarea 
regimului fanariot a intervenit un acord. 

Într-un interviu din 1907, Marele maestru al Masoneriei Române, Constantin M. Moroiu, afirma, 
despre Tudor Vladimirescu, că „se pare" a fi fost francmason. Au fost şi unii cercetători care au considerat că 
„uciderea lui Tudor Vladimirescu ar fi fost o execuţie hotărâtă de loja grecească dinăuntrul Eteriei"178 

„Veritabila întemeiere a Francmasoneriei române porneşte de la Paris în jurul anului 1920. Aici, în 
Loja „Ateneul Străinilor, sunt iniţiaţi fii de boieri trimişi la studii în străinătate. Putem cita pe fraţii Golescu, 
Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, C. Negri, Alecu Russo. Lor li s-au 
adăugat alţi studioşi, care au fost iniţiaţi în masonerie în Franţa: I. Brătianu, C. A. Rosetti, Heliade 
Rădulescu, C. Tell, G. Magheru, maiorul Voiculescu Gr. Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, colonelul I. 
Câmpineanu. Astfel observăm imediat că întreaga mişcare paşoptistă a fost de sorginte masonică.”179 

În 1833 se constituie la Bucureşti de către Ion Câmpineanu, Costache Aristia şi Ion Heliade-
Rădulescu „Societatea filarmonică", care este prima lojă masonică integral românească. Loja desemnează în 
noiembrie 1838 pe colonelul Ion Câmpineanu să plece la Constantinopol, Paris şi Londra, ca să ia contactul, 
probabil, cu reţeaua masonică şi cu cabinetele europene, în vederea sprijinirii sârguinţei românilor de a se 
elibera de sub protectoratul rusesc şi de sub jugul Regulamentului Organic. Acest demers eşuează, 

Anul 1842 este anul de constituire la Bucureşti a lojei „lumina", al cărei venerabil va fi un timp CA. 
Rosetti, tot în acest an ia fiinţă la laşi loja „Fraternitatea."În toamna anului 1843 „pe la culesul viilor” se 
constituie loja Dreptate-Frăţie, la Bucureşti. Această lojă va avea un rol important în evenimentele 
revoluţionare din 1848, ce se vor petrece în Principatele Române. Loja Dreptate-Frăţie este cunoscută în 
istoriografia românească drept societatea secretă „Frăţia". 

Fondatorii ei au fost: Ioan Ghica, Nicolae Bălcescu, Christian-Tell şi un al patrulea, a cărui identitate 
n-a fost dezvăluită.„După unii istorici ar putea fi A. G . Golescu. Mai sigur, dacă constituirea lojei s-a făcut 
după practicile cunoscute şi vizitate mai târziu, adică cu participarea reprezentantului Puterii masonice din 
Obedienţa căreia făcea parte atelierul atunci, desigur acesta este cel de-al patrulea membru fondator şi este 
înţeles de ce numele lui a fost trecut sub tăcere".180 

 Dintre membrii cunoscuţi ai lojii amintim pe: Costache Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar 
Boliac, căpitanul Al. Cristofi, locotenentul Ioan Deivos, Costăchiţă N. Filipescu, Gheorghe Florescu, 
Gheorghe Ipătescu, Nicolae Ipătescu, CD. Rosenthal, CA. Rosetti. 

În primăvara anului 1848, plecând din Paris pe valul revoluţiei europene, românii masoni părăsesc 
lojile franceze unde primiseră iniţierea şi se vor regăsi cu toţii, în loja bucureşteană „Dreptate-
Frăţie".„Membrii Comitetului Revoluţionar de la Bucureşti, aleg, în aprilie 1848, pentru pregătirea, 
declanşarea şi conducerea revoluţiei, o Comisie Executivă formată din Nicolae Bălcescu, Ioan Ghica şi A. 
G. Golescu-Negru. După plecarea în misiune diplomatică la Constantinopol, Ioan Ghica este înlocuit cu C. 
A. Rosetti. Toţi făceau parte din Francmasonerie."181 

După înfrângerea revoluţiei de la 1848, francmasonii români care au condus-o, reuşesc cu acordul 
tacit al Turciei să se refugieze în exil. O perioadă nu se mai poate vorbi despre activitatea Francmasoneriei în 
Principatele Române. 

Grupaţi în jurul lui Jules Michelet, Edgar Quinet şi Adam Mickiewig francmasonii români duc o 
activitate impresionantă, reuşind să scoată la Bruxelles ziarul „L'Etoile de Danube”, iar la Geneva 
săptămânalul „Le Magazine Historique”. „Îndată după ce Congresul de la Paris, în luna martie 1856 a 
consfinţit rezultatele militare ale războiului Crimeii, impunând Rusiei renunţarea la protectoratul exclusiv 
asupra Ţărilor Române şi retrocedarea sudului Basarabiei şi-a gurilor Dunării, Moldovei, activitatea 
masonică în Ţările Române, până atunci suspectată şi penalizată s-a dezvoltat în deplină libertate, vreme de 
mai bine de nouăzeci de ani"182 

La 24 septembrie - 16 octombrie, masonul francez stabilit la Bucureşti, Auguste Carace, fondează 
loja, „Steaua dunăreană", sub obedienţa Marelui Orient al Franţei. Loja avea în componenţă în special 
rezidenţi străini la Bucureşti câţiva francezi, un italian, un belgian şi un rus. Sub denumirea de „Steaua 
Dunării" au funcţionat trei loji româneşti, una la Bucureşti, alta la Iaşi, iar a treia la Galaţi. 
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„Marele om de stat liberal Ion C. Brătianu revenit din exil de la Paris cu gradul masonic 18, apare ca 
membru fondator al lojii Steaua Dunării din Bucureşti, din care mai făceau parte şi prietenii lui de luptă, 
C.A., Rosetti, Cezar Boliac şi probabil, fraţii Golescu, ca şi generalul Christian Tell unul dintre întemeietorii 
lojii „Dreptate-Frăţie"; fost locotenent domnesc care, revenit şi el din exil, în cadrul propagandei electorale 
pentru alegerea membrilor divanului ad-hoc al Ţării Româneşti (1857) stăruia pe lângă alegători să-i voteze 
mai cu seamă pe candidaţii „care au primit Lumina „masonică”183 (adică pe candidaţii masoni). 

În vederea supravegherii alegerilor de domni, în Moldova şi Ţara Românească a sosit o delegaţie 
europeană, condusă de masoni. Aceştia au sfătuit pe masonii români să aleagă aceeaşi persoană în ambele 
principate. Cele două divane ad-hoc l-au ales ca principe pe colonelul Alexandru Ioan Cuza. Acceptarea 
acestui „fapt împlinit" a fost impusă Europei de către împăratul Napoleon al III-lea. 

După realizarea Unirii Principatelor prin persoana locţiitorului de condamnat al miliţiei Moldovei, 
colonelul Alexandru Ioan Cuza, membru şi el al unei loji din Galaţi (Steaua Dunării) şi probabil venerabil de 
ei, loja „Steaua Dunării" din Bucureşti, al cărei venerabil pare a fi fost Ion C. Brătianu, devine la data de 1/13 
iunie 1859 Marea lojă a României, venerabilul ei luând titlul de Mare Maestru al Ordinului Masonic Român. 

Sediul Lojii era în Bucureşti strada Băilor nr.20... Prezenţa în număr tot mai mare a românilor în loja 
„Steaua Dunării" va duce la excluderea din lojă a unuia din întemeietorii ei, August Carence, în vara anului 
1860”.184 

În decembrie 1860 loja „Steaua Dunării" intră în adormire (îşi încetează activitatea). Această dată 
este considerată exactă de către Horia Nestorescu Bălceşti, alte surse dând ca dată anul 1862, afirmând că 
domnitorul A. I. Cuza închide loja pentru că n-a făcut declaraţie formală de constituire.„Dintotdeauna, 
masonii au pretins că societatea lor nu posedă interese politice. Şi întotdeauna au ajuns angrenaţi în 
jocurile politicii de vârf. Acesta a fost şi cazul României. Întemeietori ai statului român modern, masonii 
paşoptişti vor întemeia şi primele două partide politice, aşa-zis istorice: partidul liberal şi partidul 
conservator... Pornind cu un domnitor mason Alexandru Ioan Cuza, structurile politice româneşti vor 
sprijini activ Francmasoneria.”185 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza împreună cu Mihail Kogălniceanu, au realizat câteva reforme de 
inspiraţie masonică: secularizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor, abolirea sclaviei ţiganilor 
şi a servituţilor feudale, obligativitatea instrucţiei publice, însă tendinţele autoritare l-au dus la un conflict 
deschis cu politicienii masoni, fraţi ai lui întru Masonerie. 

Cu toate că se află în plin conflict cu forţele masonice naţionale, Cuza acceptă înfiinţarea la Bucureşti 
în iunie 1863 a unei loji „înţelepţii din Heliopolis", autorizată de Marele Orient al Franţei. Membrii noii loji 
fuseseră invitaţi în cadrul lojii „Steaua Dunării". Venerabili ai acestei loji au fost G. Filipeanu, Dimitrie 
Sturza şi doctorul Carol Davila. 

Uniţi în fata tendinţelor absolutiste ale fostului Venerabil Alexandru Ioan Cuza, francmasonii români 
pun la cale lovitura de stat în 1866. O parte din membrii „Monstruoasei Coaliţii": fraţii Golescu, fraţii 
Brătianu, C.A. Rosetti, Manolache Costache Epureanu, Ion Ghica, Gheorghe Grigore Cantacuzino, Dimitrie 
Sturdza, Petre P. Carp; ca şi aproape toţi ofiţerii din garnizoana Bucureşti care au luat parte la arestarea lui 
Cuza: căpitanii Constantin Pillat, Anton Costicescu, fiind membri ai loji masonice, „Înţelepţi idin 
Heliopolis”.186 

În 1865, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, printr-o ordonanţă, a forţat lojile masonice să înceteze 
orice activitate „să intre în adormire”. Cu toate acestea lovitura de stat, de inspiraţie masonică, reuşeşte, iar 
masonii români aduc la putere, la sugestia lui Napoleon al III-lea, pe prinţul Carol, din familia princiară 
germană Hohezollern-Sigmaringen. Sub domnia lui Carol I, Francmasoneria română ia un nou avânt. 

La 24 martie/5 aprilie 1966 se constituie la Iaşi de către Gheorghe Şuţu loja „Steaua României", sub 
obedienţa Marelui Orient al Franţei. Din această lojă făceau parte marea majoritate a membrilor „Junimii". 
Societatea literară „Junimea" a fost fondată în iarna anului 1863 - primăvara 1864 de către Titu Maiorescu, 
Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Theodor Rosetti şi Petre P.Carp. 

În toamna anului 1866, Iorgu Şuţu venerabil al lojii „Steaua României", propune principelui Carol să 
devină francmason şi şef al Francmasoneriei Române, sub obedienţa Marelui Orient al Franţei. Principele 
Carol de Hohenzollem-Sigmarigen, catolic practicant, nu era şi nu va deveni francmason, cu toate că în 
anturajul său erau mulţi membri ai lojilor masonice. 
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Carol nu numai că a refuzat propunerea, dar îl informează pe primul ministru, Ion C. Brătianu (el 
însuşi vechi mason); reacţia acestuia faţă de ingerinţele străine a fost promptă. El merge până acolo încât 
închide loja din Brăila, fondată în cea mai mare parte din negustori greci şi evrei”.187 

Anul 1867 marchează înaintarea activităţii lojei „înţelepţii din Heliopolis". Tot în 1867 apare la Iaşi 
cartea fostului mason Henri Cartazii: „La Françmaconnerie et les maçons en Roumanie". Cartea constituie 
un atac virulent împotriva Francmasoneriei în general şi a celei din Iaşi în special, venit din partea unui fost 
mason. 

În 1871 sub obedienţa Marelui Orient al Franţei se instalează loja „Egalitatea", în acelaşi an se 
constituie tot la Bucureşti prima lojă de limbă germană din România „Fraternitatea" sub obedienţa Marii 
Loji din Hamburg. 

Prima lojă pur evreiască „înfrăţirea Sionului", aparţinând Ordinului „Benai Benith", se înfiinţează la 
noi în Bucureşti în ianuarie 1873, prin activitatea consulului S.U.A. Benjiamin Peixotto. 

La Reşiţa se constituie, în 1873 loja de limbă germană „Lumină şi Adevăr", sub obedienţa Marii loji 
de rit ioanit din Budapesta. 

 În ianuarie 1874 apare primul număr al revistei „Mistice”, organ de presă al lojii „redeşteptate", 
Înţelepţii din Heliopolis, la Bucureşti.„Publicaţia se dorea un factor de unitate a lojilor şi de unificare a 
riturilor îndreptate către scopul creării Marelui Orient al României ca Putere Masonică Naţională.”188 

La 1 septembrie 1875 publicaţia masonică „Orient" din Budapesta menţiona existenţa în diferite 
oraşe din Transilvania a mai multor loji: în Lipova loja „Concordia"; Oraviţa loja „Noroc bun", Baia - 
„Iubirea de Patrie", Arad „Szecheny" şi loja „Lumină şi adevăr" în Reşiţa. 

La Bucureşti se constituie loja „Alexandru Ioan I" în decembrie 1875 sub obedienta Marelui Orient 
al Italiei, având un număr de 26 de membrii; această lojă a editat la 15 ianuarie un an mai târziu revista 
„Armonia". 

În şedinţa din 3 mai 1877, a lojii „înţelepţii din Hieropolis" (Bucureşti) s-a suprimat articolul 1 aliniat 
2 din Constituţia Masonică ce spunea că: „Masoneria are de principiu existenţa lui Dumnezeu şi nemurirea 
sufletului", „pe considerentul proclamării principiului libertăţii conştiinţei, al toleranţei şi al caracterului 
progresist al masoneriei care urmăreşte cu stăruinţă căutarea adevărului ce nu poate fi stabilit decât prin 
ştiinţă189, punându-se astfel bazele ateismului şi raţionalismului, în rândurile masonilor români. 

La 8 septembrie 1880 se pun bazele Marii Loji Naţionale din România, având în subordine 32 de 
loji: 26 din România, 4 în S.U.A. şi 2 în Bulgaria. Rămân însă în continuare numeroase loji în afara 
obedienţei naţionale. Este adoptată „Constituţia" Ordinului Masonic Român (Marea Lojă Naţională din 
România) pe 9 octombrie 1880, Marea Lojă Naţională din România nu era însă recunoscută ca Putere 
Masonică Suverană, ci se mai află sub obedienţa Marelui Orient al Italiei.  

Independenţa o va obţine în 1881 când se va constitui şi Supremul Consiliu de gradul 33 din 
România. Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România a fost ales Constantin N. Moroiu. 

Din anul 1883, o avalanşă de rituri masonice şi paramasonice pătrunde în România. Odată cu ele 
izbucneşte avalanşa certurilor între lojile rivale, care nu de puţine ori degenerau în bătăi în toată regula. 

„În vederea punerii de acord a riturilor felurite, Marea Lojă Naţională a României a promulgat o 
nouă Constituţie masonică în anul 1899. Prin textul acestei Constituţii au fost recunoscute numai patru 
rituri şi anume: ritul francez, ritul scoţian Antic şi Acceptat, ritul Royal Arch şi ritul de adopţie."190 

Această îmbinare între istoria României şi istoria Francmasoneriei Române, poate şoca pe unii. Însă 
trebuie să nu uităm că revoluţionarii paşoptişti de la 1848, unioniştii de la 1859, precum şi toţi cei ce au 
luptat în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru crearea unui stat românesc liber şi 
independent, au trebuit să vizeze, pe plan internaţional, toate argumentele aflate la îndemână - iar argumentul 
cel mai spectaculos a fost apartenenţa lor la Francmasonerie. 
 

Francmasoneria română în secolul al XX-lea 
Secolul al XX-lea a fost marcat de numeroase războaie şi de mari convulsii sociale, ce au avut 

implicaţii dezastruoase la nivel mondial. Nici România n-a scăpat de tăvălugul nemilos al istoriei, traversând 
în acest secol două războaie mondiale şi o dictatură comunistă dintre cele mai odioase, trecând în mai multe 
rânduri de la agonie la extaz şi invers. 
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În timpul războaielor sau al marilor convulsii sociale, lojile masonice îşi închid porţile. Aceasta ar fi 
regula. Dar masonii continuă să activeze în strânsă solidaritate. Metoda uzuală a Masoneriei fiind de a avea 
reprezentanţi de ambele părţi ale baricadei. 

„Primul război mondial s-a purtat multă vreme între două grupări de loji masonice şi anume: de-a 
parte, în tabăra Antantei, Marea Lojă Naţională a Marii Britanii, Marele Orient al Italiei, Marele Orient al 
Franţei etc. De cealaltă parte, francmasoneria germană şi austro-ungară, foarte bine organizate şi foarte 
influente.”191 

În prejma primului război mondial, Francmasoneria română, se află într-o stare de criză internă, fiind 
măcinată de certuri şi controverse. Marea Lojă Naţională din România hotărăşte, în 1914, închiderea tuturor 
lojilor din obedienţa sa, cu excepţia celor din Bucureşti. Constantin M. Moroiu, Mare Maestru al Marii Loji 
Naţionale din România, fondator al Masoneriei Româneşti Moderne, moare în 1916. 

După unii istorici, lojile masonice româneşti ar fi încetat orice activitate în timpul războiului. Însă 
masonii români şi-au continuat activitatea în strânsă solidaritate, mai ales prin activitate în timpul războiului. 
Ei şi-au continuat activitatea în strânsă solidaritate, mai ales prin Take lonescu şi Nicolae Filipescu, ei au 
determinat aderarea României la cauza Antantei, dar în rândurile masonilor români erau şi filogermani. 

Această poziţionare de ambele părţi ale baricadei, a fost extrem de benefică în contextul desfăşurării 
războiului. 

La Conferinţa de pace de la Paris, care a început la 18 ianuarie 1919, Ion I. C. Brătianu, care fusese 
sfătuit de tatăl său, Ion I.C. Brătianu, să nu se afilieze la masonerie, s-a aflat în faţa „Celor Patru Mari" care 
toţi aparţineau ordinului masonic: preşedintele S.U.A., Woodraw Wilson, primul-ministru britanic, David 
Loyld George, primul ministru al Franţei, Geroges Clemenceau şi primul ministru al Italiei, Orlando. 

Brătianu a pledat cauza României Mari cu forţă maximă, dar modul în care a fost tratat de : „Cei 
Patru Mari" a fost un şoc brutal. „Exasperat de şicanele de tot felul din timpul discuţiilor Ion I.C. Brătianu a 
mai rămas la Paris până la semnarea tratatului de pace cu Republica Germană de la Weimar (la 28 iulie 
1919), după care s-a înapoiat la Bucureşti şi l-a sfătuit pe regele Ferdinand să decreteze primele alegeri 
parlamentare cu sufragiu universal în România Mare, la data de 2-4 noiembrie 1919, sub direcţia unui 
guvern neutru prezidat de către generalul de corp de armată Arthur Văitoianu, şi apoi să trimită la Conferinţa 
păcii un prim-ministru ardelean care să aparţină masoneriei. Iuliu Maniu refuză această sarcină, din cauza 
apartenenţei sale la confesiunea greco-catolică, l-a propus în locul său ca prim-ministru pe dr. Alexandru 
Vaida-Voievod. Numit preşedinte al consiliului de Miniştri după alegeri, la dat de 1 decembrie 1919, dr. Al. 
Vaida Voievod, care fusese sfătuit de Brătianu să se afilieze încă din primăvara anului 1919 la loja de 
intelectuali „Ernest Renan" cu sediul chiar la Marele Orient al Franţei, a purtat discuţii în calitatea lui de 
membru al unei loji masonice franceze cu Clemenceau şi mai cu seamă cu Lloyd George la Londra, izbutind 
pe această cale să obţină satisfacerea aproape integrală a revendicărilor teritoriale ale României, inclusiv 
Basarabia...”192 

Al. Vaida Voievod, notează că intrarea în francmasonerie a făcut-o în interesul paralizării 
propagandei - mai cu seamă - sârbo-croate.A doua menţiune a lui Al. Vaida -Voievod se referă la faptul că 
intrarea în Francmasonerie, care făcea parte dintr-o acţiune diplomatică de apropiere faţă de cercurile 
masonice franceze în scopul capacitării acestora faţă de interesele politice româneşti s-a făcut cu acordul lui 
Brătianu... În aceeaşi notă a lui Al. Vaida Voievod, acesta ţinea să facă o precizare care acreditează ideea 
apartenenţei doar conjuncturale la francmasonerie: „Cu loja lui Pangal şi cu nici o lojă din România - nu am 
avut a face în calitate de membru..Neachitând taxele după reîntoarcere şi rupând orice legătură, am fost 
radiat”.193 

După încheierea războiului masonii români şi-au reluat activitatea în cadrul lojilor, perioada 
interbelică dovedindu-se foarte rodnică pentru Francmasoneria română. 

În această perioadă iese în relief figura lui Ioan Pangal, Suveran Mare Comandor al Ordinului 
Masonic Român Independent reînfiinţat la sfârşitul anului 1921. Ioan Pangal a dus o activitate formidabilă 
pentru reorganizarea francmasoneriei în România Mare: în 1922, susţinut de Marele Orient al Franţei, el 
redeschide lojile masonice române, la 3 ianuarie 1923 reînfiinţează Marea Lojă Naţională - putere absolut 
autonomă şi suverană pentru gradele simbolice 1-3; iar la 1 martie 1923 intră în vigoare:  „Constituţia" şi 
„Regulamentul general al lojilor"' al Marii Loji Naţionale din România. 
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În paralel cu Masoneria Naţională Română (Supremul Consiliu şi Marea Lojă Naţională) pe teritoriul 
României au acţionat şi puteri masonice străine. Astfel în 1922 Marea Lojă din New York fondase trei loji în 
Bucureşti care au adoptat „Ritul de York". 

Acestea prosperă, formând Marea Lojă Districtuală a Marii Loji din New York, având în 1923 7 loji 
în Bucureşti. 

De asemenea funcţionau numeroase loji sub obedienţa Marelui Orient al Franţei, în principalele oraşe 
din ţară, iar în Bucureşti se fondase o Mare Lojă a Ordinului Universal Benai Berith-ordin rezervat exclusiv 
evreilor. 

În 12-24 iulie 1925 adunarea extraordinară a „Federaţiei lojilor române" de sub obedienţa Marelui 
Orient al Franţei hotărăşte constituirea Marelui Orient al României şi întreprinde demersurile necesare 
acestuia ca „Putere Masonică Naţională Independentă.”194 

La 12-13 septembrie 1925 «are loc Conventul de constituire al Marelui Orient al României prilej cu 
care se adoptă cu o unanimitate de 21 de voturi renaşterea oficială a Marelui Orient al României (constituit 
în 1879 şi autodizolvat în 1880). Sunt adoptate „Constituţia" şi „Codul organic”.195 Apare astfel a doua 
„Putere Masonică Naţională" pe lângă cea constituită de Marea Lojă Naţională, Marele Orient al 
României. 

Între cele două „Puteri Masonice Naţionale" se va duce o luptă aprigă, marcată de atacuri violente în 
presa vremii din partea ambelor tabere. 

Numeroşi masoni români doreau însă să reunească sub o singură obedienţă organizaţiile masonice 
din România. La data de 21 ianuarie 193Q, „Marea Lojă Simbolică din România"- reprezentând lojile 
simbolice de rit ioanit din Transilvania (7 din lojile ei aparţinuseră Marii Loji Simbolice a Ungariei) - se 
unifică cu Marea Lojă Naţională din România, devenind Federaţia Lojilor Simbolice de Rit Ioanit din cadrul 
Marii Loji Naţionale din România. 

În ciuda încercărilor de unire ale masonilor, în 1932 apar în sântul Marii Loji Naţionale din România 
două grupări ce-şi disputau supremaţia în cadrul ordinului. Disensiunile apărute între fracţiunile Pangal şi 
Sadoveanu, vor duce la un conflict public şi la ruptura ce se va înregistra la Conventul Marii Loji Naţionale 
din 3 decembrie 1932.La acest convent prin activitatea lui Mihail Sadoveanu se elimină influenţa 
Supremului Consiliu de gradul 33 şi a gradelor superioare asupra masoneriei gradelor inferioare simbolice 
(1-3). 

În urma acestui demers, Supremul Consiliu de gradul 33 din România îi exclude din Masonerie pe 
toţi cei care i s-au opus. Această acţiune va permite însă apropierea dintre Marea Lojă Naţională şi Marele 
Orient din România care îşi încep tratativele în vederea constituirii unei Puteri Masonice naţionale unice. 

Mihail Sadoveanu, scriitor şi om politic, va fi ales ca Maestru al Marii Loji Naţionale din România 
de către Adunarea Generală a ordinului. 

Colonelul I T. Ulic regrupează forţele care au rămas în afara Lojii Naţionale din România, după 
alegerea iui Mihail Sadoveanu, şi constituie o Mare Lojă Naţională, avându-l ca mare maestru pe principele 
George-Valentin Bibescu. 

La 24 ianuarie 1934 se constituie Francmasoneria Română Unită prin unirea Marii Loji Naţionale din 
România (fracţiunea Mihail Sadoveanu) cu Marele Orient al României (ce avea ca Mare maestru pe Emil 
Papiniu) având în obedienţă aproximativ 50 de loji. Această federalizare este ratificată ta 15 aprilie 1934, 
Mihail Sadoveanu fiind ales Mare maestru, iar Emil I. Papiniu fiind ales secretar general al Francmasoneriei 
Române Unite. 

În 1936 existau în România patru structuri organizate ale Francmasoneriei: 
1) Supremul Consiliu de gradul 33 din România care lucra în strânsă legătură cu lojile de rit scoţian. 

Marea Lojă Naţională din România (fracţiunea Pangal) 
2) Federaţia Masonică Unită compusă din Marea Lojă Naţională (fracţiunea Mihail Sadoveanu) şi 

Marele Orient al României (condus de Emil Papiniu). 
3) Marea Lojă Naţională din România compusă din Marea Lojă Naţională din România (fracţiunea 

Ioan Pangal) şi Federaţia Lojilor Simbolice de Rit ioanit din România (condusă de Ludovic Servatius). 
4) Federaţia Lojilor Simbolice din România compusă din Loja Genera Doctori Cornel Davila şi 

francmasonii care au părăsit Marele Orient al României. 
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În faţa dezvoltării fenomenului masonic, în perioada interbelică, Biserica Ortodoxă Română s-a 
sesizat şi luat poziţie, dându-şi seama de pericolul reprezentat de această organizaţie pentru existenţa Sa şi 
spiritualitatea fiilor Ei. 

Acţiunea Masoneriei, împotriva Bisericii Ortodoxe Române s-a dus pe mai multe planuri: lupta 
contra ierarhilor Bisericii pentru a-i discredita în faţa credincioşilor; aprobarea unor legi în parlament ce au 
dus la proliferarea sectelor religioase; şi acţiuni de descreştinare a tinerilor, prin strângerea lor de sub 
influenţa educativă a Bisericii.  

Aceste agresiuni la adresa fiinţei neamului românesc, care este credinţa creştină ortodoxă, au 
determinat luarea de poziţii categorice şi deschise ale ierarhilor români contra Francmasoneriei. Astfel 
episcopul Vartolomeu al Râmnicului Noul Severin se pronunţă public, în 1930, printr-o scrisoare deschisă 
împotriva Francmasoneriei: „Dacă sufletul meu a fost, este şi va rămâne în veac refractar vreunei instituţii 
omeneşti, instituţia aceasta este Francmasoneria, în care am văzut de-a pururea nu numai subminarea 
evanghelică a sufletelor, dar şi primejdiunea ordinii naţionale şi politice din fiecare stat.196 

Însuşi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, Miron Cristea, a denunţat şi combătut 
planurile anticreştine şi anti-naţionale ale Masoneriei în cuvântarea rostită cu prilejul slujbei din Duminica 
Ortodoxei a anului 1932, la Şcoala Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române. 

Patriarhul Miron Cristea spunea: 
„Românii de alte religii, au ajuns chiar să aibă cele mai mari demnităţi în stat şi în aceste situaţii n-

au făcut decât să-şi apere în toate locurile înalte, numai neortodocşi, fiindcă ei nu sunt partid al ţării, ci un 
partid al unei religii. S-au dus în Franţa mulţi dintre acei oameni şi în loc să se întoarcă de acolo îmbogăţiţi 
sufleteşte, s-au întors convertiţi la francmasonerie. Francmasoneria nu este o sectă potrivită cu ideea 
naţională, ei dimpotrivă ea este toată pătrunsă de tendinţe internaţionale. De aceea, oamenii aceştia chiar 
dacă spun că sunt români, nu trebuie crezuţi şi, fiindcă n-au suflet de român. Eu i-am spus unui om de 
treabă: „Dumneata, îi acoperi pe oamenii aceştia, dar nu şti cât de rău faci. Am atras atenţia fruntaşilor noştri 
politici prin scrisori, arătând cât e de mare pericolul Francmasoneriei pentru religia noastră, dar oamenii 
noştri n-au înţeles, căci ei sunt deprinşi cu timpurile din vechea Românie, când nu era nici un pericol. Numai 
unul m-a înţeles şi mi-a dat dreptate. 

V-am spus toate acestea, pentru că sunt aici multe femei pentru că păstrarea religiei depinde înainte 
de orice, de mame, soţii, adăugând că rolul de a menţine prestigiul religiei incubă guvernanţilor, ale căror 
soţii sunt datoare să le arate pericolul în care se găseşte religia”.197 

În 1937, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, întocmeşte un studiu intitulat: „Studiu asupra 
Francmasoneriei”, care va fi votat la 11 martie 1937 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
devenind astfel a Bisericii Ortodoxe Române, ce „osândeşte Francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca 
metodă de lucru ocultă” - ferment de stricăciune morală şi dezordine socială. (Textul integral al hotărârii 
Sfântului Sinod cu privire la Francmasonerie, din 11 martie 1937 l-am redat în integralitate în capitolul 
Francmasoneria şi Creştinismul"). Şi pe plan parlamentar au fost luări de poziţie împotriva Francmasoneriei, 
din partea unor politicieni ca A. C. Cuza. Acesta crea la dat de 5 aprilie 1935, Parlamentului României, 
interzicerea Francmasoneriei, în numele „Ligii Creştine".Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor asupra legii 
pentru apărarea statului, cere includerea Francmasoneriei în categoria organizaţiilor secrete care subminează 
statul. 

Difuzarea cărţii lui Leon de Poncis: „La dictature de puissance ocultes” (Dictatura Puterilor oculte) 
publicată la Paris în 1934, a generat un curent antimasonic în rândul intelectualităţii şi mai ales în rândul 
tinerimii române, înflăcărată de ideile naţionalist-legionare. 

În faţa opiniei publice ostile conducerea Marii Loji Naţionale din România (fracţiunea Pangal) 
proclamă la 24 februarie 1937 autodizolvarea masoneriei naţionale de rit scoţian antic şi acceptat ca dovadă 
a realismului faţă de monarhie, sentimentele naţionale şi „pentru a mărturisi cât de profund respectoşi sunt 
faţă de biserica creştină şi de credinţa străbună.”198 

O delegaţie a Marii Loji Naţionale din România (fracţiunea Pangal) face la 26 februarie 1937 o 
declaraţie solemnă privind autodizolvarea Marii Loji Naţionale în faţa Patriarhului Bisericii Ortodoxe 
Române, Miron Cristea, depunând o parte din arhivele ordinului în păstrarea patriarhului. 
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La 20 decembrie 1937, regele Carol al II-lea dispune închiderea lojilor masonice şi interzice 
Francmasoneria în regatul român. Cu toate acestea unele loji ca „Meşterul Manole" al cărei venerabil era 
Victor Eftimiu, îşi continua clandestin lucrările. 

Între 1940-1941 se desfăşoară o vastă campanie antimasonică. în acest context apărând numeroase 
cărţi şi articole în care sunt incriminate activităţile Francmasoneriei în general şi ale celei româneşti în 
special. 

La 22 iulie 1941 s-a organizat la sala Dalles din Bucureşti o expoziţie antimasonică, la dispoziţia 
conducătorului Statului, generalul Ion Antonescu, cuprinzând decoraţii, simboluri şi documente masonice 
confiscate de autorităţi. 

Tot în această perioadă apare lucrarea tui Toma Petrescu, „Conspiraţia lojilor” care înregistrează 4 
ediţii într-un singur an (1941), cuprinzând numele a peste 1500 de masoni români. 

După lovitura de stat de la 23 August 1944, Francmasoneria reînvie rapid. Astfel încă din decembrie 
1944 la iniţiativa lui Noradunghian (armean de origine) se constituie un nou Suprem Consiliu de gradul 33 
(alţi istorici spun că iniţiativa a pornit de la Constantin Belu). Mare Suveran este ales Noradunghian, ce 
activează în această funcţie până în 1948. În funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România 
este ales George C. Grigoriu. 

Anii 1945-1948 reprezintă epoca intensei colaborări dintre Masoneria română şi regimul comunist ce 
se instala la noi. În această perioadă un număr mare de comunişti se iniţiau ca masoni. Masoni de mare 
prestanţă, ca savantul Horia Hulubei, scriitori ca Mihail Sadoveanu, Mihai Ralea, N. D. Cocea, Victor 
Eftimiu cooperează activ cu regimul comunist. 

În iunie 1948, „la sfatul lui N. D. Cocea, Noradunghian şi G.C. Grigoriu hotărăsc ca atât Supremul 
Consiliu de 33 din România cât şi Consiliul Federal al Marii Loji Naţionale din România să pună Ordinul 
Mason Român în adormire.199Tot în aceeaşi lună, din ordinul autorităţilor de stat se impune conducerii Marii 
Lojă Naţionale din România „includerea provizorie a lojilor pentru a permite membrilor săi să-şi 
îndeplinească obligaţiile lor cetăţeneşti în cadrul brigăzilor de muncă de folos obştesc”200 

Consiliul Federal al Marii Loji Naţionale, compus din demnitari supuşi Partidului Comunist s-a 
resemnat la hotărârea, să suspende lucrările lojilor, ca să îngăduie participarea fraţilor masoni la lucrări de 
interes public.„De îndată ce lojile româneşti au fost silites ă intre în adormire, la mijlocul anului 1948, 
numeroşi francmasoni români au izbutit să emigreze şi să se grupeze în loji în Franţa, în Statele Unite, în 
Brazilia sau în Argentina.”201 

„Francmasonii români refugiaţi în Occident aderă la Marea Lojă din Franţa şi se constituie în două 
ateliere: România-Unită (Paris) avându-l ca venerabil pe Ioan Pangal, fost Mare Maestru al Marii Loji 
Naţionale din România (în dizidenţă după alegerea lui Mihai Sadoveanu în această funcţie şi de fapt după 
divizarea M.L.N.R.) şi La Chaine d'Union (tot Paris), creată din iniţiativa diplomatului Vintilă Petala.202 

În România-comunistă este foarte probabil ca Masoneria să fi supravieţuit. Daniel Beresniak în 
lucrarea sa „Francmasoneria în Europa de Est" spune: „La data de 5 mai 1969, nouă masoni români care 
aveau gradul 33 (printre care şi Constantin Belu), locuind la Bucureşti şi păstrând contacte în 
clandestinitate, au cerut Supremului Consiliu Masonic a! Franţei, reprezentând Marea Lojă Naţională 
franceză, să reînnoiască potenţa acordată Supremului Consiliu al României în anul 1923. Cererea a fost 
acceptată”203 

Acest demers nu este însă pomenit de istoricul mason Horia Nestorescu Bălceşti în lucrarea sa 
„Ordinul Masonic Român". 

„Este iarăşi foarte probabil ca Nicolae Ceauşescu să o fi încurajat (Francmasoneria) până în 1971 
şi să o fi tolerat până în 1980. Termenul de „epocă de aur" a fost pentru prima dată aplicat domniei lui 
Ceauşescu de un istoric mason, G. Şerbănescu, în volumul al III-lea din „Histoire de la Franc-Maçonerie 
Universelle" încă din 1966.” 

Până în decembrie 1989, Francmasoneria rămâne oficial interzisă în România, cu toate să sunt voci 
care afirmă că Nicolae Ceauşescu şi alţi demnitari importanţi ai regimului comunist au fost masoni. 
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9.2. New Age 
(Noua Eră – mişcare ocultă îndreptată împotriva religiei creştine) 
New Age înseamnă „era nouă” – termen reluat tot mai frecvent din literatura politică, sociologică, 

filosofică. Mişcarea pe care o desemnează mai are şi alte denumiri, „Aquarius”, „a Vărsătorului”, „a 
soarelui” sau „solară”, „ecologică” sau „holonomică”. Intenţia tuturor denumirilor este de a caracteriza 
lumea viitoare, la al cărei prag ne-am afla astăzi, dar dincolo de intenţie, se întrevăd şi benzile negre ale 
sceptrului ocult. 

Dăinuirea după „sfârşit” se face prin salvare, prin mântuire. Evenimentele sfârşitului fiind în toi,  
New Age construieşte de zor arca noului început. Mântuirea din infernul distrucţiei e un proces la care 
concură „toate acele curente şi evenimente pe care trebuie să le înţelegem ca opţiune pentru o lume viitoare, 
o lume cu sens, umană şi integră”.204 Era creştină din zodia Peştilor nu a mântuit  omenirea, dar mântuirea e 
inevitabilă şi va avea loc în era următoare, în care intrăm, în era de sub zodia Vărsătorului.205 New Age se 
instalează programatic  sub semnul Vărsătorului şi susţine, nu fără posibilitate, că după cum există un ritm 
biologic în conexiune cu orele zilei şi cu anotimpurile, tot aşa există un ritm cosmic, articulat cu viaţa 
culturilor, a popoarelor, a omenirii. 

Când începe noua eră a Vărsătorului? 
Alfons Rosenberg susţine că a şi început în 1950; C.G. Jung, era de părere că ar putea fi vorba de 

anul 1997 sau 2143. 
Emblema – simbol a mişcării New Age, curcubeul în toată splendoarea sa cromatică, apare tot mai 

des la manifestările publice (De ex. în 1968 la Broadway în cadrul unui concert de muzică, la Londra în 
cadrul „Festival for Mind, Body and Spirit”, unde participă Societatea Antropologică şi mai multe grupări 
oculte, etc.)206. Începând cu 1984, celebra editură Goldman Taschenbugh, care i-a editat în volume speciale 
pe Alvin Toffler şi Aurelio Peccei, consacră mişcării o  întreagă serie intitulată „New Age. Modelle für 
morgben”, adică „Modele pentru mâine”. Curcubeul apare pretutindeni: în vitrine, pe vestimentaţie, pe 
abţibildurile autovehiculelor etc. (curcubeu = pacea cu Dumnezeu)… şi în bisericile creştine. 

Spiritualitatea New Age însă, i-a conferit curcubeului o semnificaţie eretică: cea de participare la 
construirea unei punţi (antahkarama) de la om la supraom. 

Cu privire la New Age Spirituality s-au formulat cinci trăsături definitorii: 
1. depersonalizarea lui Dumnezeu; 
2. divinizarea panteistă a omului; 
3. derealizarea lumii, realitatea obiectivă fiind declarată iluzie şi loc vremelnic de joacă a 

spiritului pur; 
4. propovăduirea automântuirii prin diferite tehnici şi ritualuri de dobândire a stării de iluminare; 
5. identificarea răului  cu starea de ne-iluminare spirituală207 

 
A face însă o prezentare completă a mişcării religioase holiste este foarte greu, datorită ramificaţiilor 

ei, mai întâi, şi apoi datorită sincretismului din care este compusă, deoarece apare ca un haos „cu împletirea 
eclectică a diferitelor extreme care, în cadrul fenomenului cercetat, năzuieşte spre o sinteză,  cu toate că, în 
realitate, ele constituie cel mult un sincretism narcisic, profund impresionant de propria sa „complexitate” şi 
„universalitate”.208 „Eclectică”   sau „dialectică”, holistic-antidualistă sau pur şi simplu mistică, preconizata 
sinteză sau această reunire forţată, eventual spontan aglutinată este totuşi socialmente foarte prezentă şi îşi 
impune statutul public cel puţin ca o mişcare social-politică. 

Integrat în mişcarea New Age, omul de ştiinţă e concomitent „vrăjitor” atunci când foloseşte 
reprezentările animiste, mitul şi clişeele gnosticiste, fără să precizeze dacă o face metaforic sau definitoriu. 
Pe de altă parte, „vrăjitorii”, respectiv cei ce practică preferenţial ocultismul, îmbrăţişează astăzi în chip 
diletant astronomia, biologia, fizica, electronica etc., „reinterpretându-şi domeniul fie cu demonstraţia 
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experimentului repetabil, fie cu persuasiunea experienţei transpersonale, susţinută de tot mai multe 
mărturisiri şi confesiuni personale.”209  

 
Originea şi caracterizarea generală a mişcării New Age 

Spiritualitatea new age trebuie deosebită de mişcarea new age.  Căci, dacă vom considera că întregul 
fenomen  îşi are rădăcinile în riturile şi metaforele, în proorocirile şi în poezia trecutului îndepărtat, riscăm să 
ratăm înţelegerea mişcării sociale actuale, mai cu seamă în ipostaza ei de „conspiraţie a Vărsătorului”, ca 
proces cu determinism  contemporan, vizând un viitor posteshatologic neliniar. „Spiritualitatea” aferentă 
poate fi descoperită în orice epocă trecută, dar fără ca ea să corepsundă unui proces social de amploarea celui 
din zilele noastre. La începutul acestui proces totul era secret, restrâns  la grupuri esoterice. Mai târziu totul a 
apărut deschis. 

Marilyn Ferguson în The Aquarian Conspiracy ce a răspândit concepţia new age consideră că 
Meister Eckhart, Emanuell Swedwnborg şi William Blake sunt precursorii sau „misticii” mişcării.210 

În anul 1901 a apărut cartea medicului Richard Bucke intitulată „The Cosmic Conscience”, în care 
sunt trasate primele idei ale noii concepţii. În 1902, psihologul american William James defineşte religia 
proprie mişcării într-un mod cu totul nou, nu ca dogmă, ci ca experienţă. 

Cea mai influentă personalitatea precursoare a mişcării new age este considerat iezuitul Pierre 
Teilhard de Chardin, care în eseul „The Spirit of the Eart” îşi exprimă convingerea că o „conspiraţie” de 
indivizi din toate structurile societăţii americane se străduiesc să ridice omenirea pe o nouă treaptă de 
vieţuire, cu principii noi. În acest sens Marshall McLuhan, în lucrarea sa „Understanding Media” (1964) 
descrie lumea ca un „sat global” integrat datorită tehnologiei telecomunicaţiilor şi circulaţiei de mare viteză a 
informaţiei. Erich Fromm în lucrarea „The Revolution of the Hope” (1968) prevestea apariţia unei mişcări cu 
o nouă perspectivă spirituală, iar Jean François Revel vestea, în 1969, apariţia unui „homo novus”. În anul 
1975 Marilyn Ferguson editează o revistă de mare tiraj „Brain Mind Bulletin” cu scopul răspândiri ideilor 
new-age-iste. Cu toate acestea, anul 1986 este anul apariţiei publice a doctrinei new age, când s-a format în 
Germani partidul Esoteriche Union,  cu program identic al mişcării new age. 

 
New Age – paradigma viitorului 

Conceptul de paradigmă a viitorului este elementul cel mai important din cadrul mişcării holiste. 
Noţiunea a  fost introdusă de Thomas Kuhn. Holiştii au observat două schimbări: tabloul lumii ce reprezintă 
universul în trei etape (cerul, pământul şi iadul) şi tabloul naturalist ştiinţific modern. Noua paradigmă nu 
face uz doar de schimbarea radicală după anul 2000, ci şi de acceptarea largă a „înţelepciunii” orientale şi de 
promovarea masivă a concepţiei holiste. Ştiinţa şi mistica ajung într-o corelaţie holistă, ceea ce înseamnă 
depăşirea dualismului erei Peştilor şi înfăptuirea monismului holistic al erei Vărsătorului. 

Potrivit lui Hubner 211 trei semne spun că viitorul prevestit a şi început să se deruleze: 1) 
modernismul teologic, falsificator de Evanghelie; 2) sectarismul cu falşii lui profeţi; 3) religiile anticreştine, 
precum islamul, budismul, ateismul doctrinar.212 

 
Planurile şi obiectivele 

Mişcarea holistă are unele planuri declarate şi altele nedeclarate, asemănător tuturor mişcărilor 
oculte.  

În primul rând, crearea  unei noi ordini mondiale, stabilirea unui guvern mondial şi întemeierea unei 
religii universale noi. Apoi, din punct de vedere  politic, controlul global prin dizolvarea şi distrugerea 
statelor naţionale în  intereresul păcii. 

Există şi alte scopuri intermediare de natură economică, socială şi religioasă: 
- un sistem universal de credit card; 
- controlul asupra proviziilor de hrană ale lumii; 
- stabilirea unui sistem economic mondial; 
- o taxă universală; 
- înlocuirea proprietăţii private cu proprietatea unui dictat; 
- crearea unui standard de bunăstare în întreaga lume; 
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212 B. Würtz, op. cit., p. 162. 



- supremaţia rasei vestului; 
- controale biologice, însămânţarea umană şi animală artificială, controlul genetic, limitarea 
numărului de copii, controlul morţii; 
- stabilirea unui cod pentru fiecare individ; 
- iniţierea în masă numită „iniţiere luciferică” 

 
Religia mişcării holiste 

Unii nu sunt de părere că New age-ul este o religie, alţii  dimpotrivă, o consideră o religie creată 
tocmai pentru a produce o ofensă religiei creştine.213 Totuşi au fost formulate  cinci trăsături definitorii  ale 
„spiritualităţii” New Age: 

- depersonalizarea lui Dumnezeu; 
- divinizarea panteistă a omului; 
- derealizarea lumii, realitatea obiectivă fiind declarată iluzie şi loc vremelnic de joacă al spiritului 

pur; 
- propagarea auto-salvării prin dobândirea stării de iluminare; 
- identificarea răului cu starea de neiluminare spirituală; 

 
 

Grupări religioase din mişcarea holistă 
Dintre sectele  şi grupările care participă la dezvoltarea concepţiei new age-iste  amintim: 

- Antroposofia; 
- Asociaţia pentru unificarea creştinismului mondial (Moon); 
- Biserica  Scientologică; 
- Societatea teosofică; 
- Mişcarea Soka Gakkai; 
- Asociaţia internaţională pentru conştiinţa lui Krishna sau Hare Krishna; 
- Biserica lui Hristos omul de ştiinţă; 
- Meditaţia transcedentală; 
- Martorii lui Iehova; 
- Amanda Marga sau Calea fericirii; 
- Baha’i; 
- Templul popoarelor; 
- Biserica satanistă şi Biserica luciferică; 
- Spiritismul; 
- Ufolatrii;214 
- Francmasoneria;215 

S-ar mai putea adăuga şi alte denominaţiuni.216 
Reacţia din partea creştinilor este diferită: catolicii tind să adere la new age în numele mişcării 

ecumenice, protestanţii liberali la fel, neoprotestanţii şi fundamentaliştii consideră că e spiritul lui Antihrist, 
iudaismul liberal este sedus şi receptiv, musulmanii sunt prea absorbiţi în tradiţional şi fundamentalism. 

Din nefericire şi în România se observă urmele şi influenţa acestei mişcări. Două nuclee sunt 
cunoscute sub numele de Elta Universitate, la Bucureşti şi Piatra Neamţ. Staţiunea Durău a fost locul de 
întâlnire a adepţilor AUM de factură orientală japoneză, ale subnuclee sunt la Buzău, Sinaia, Oradea, apoi 
grupurile  de satanişti organizate la Bucureşti şi Cluj- Napoca. De asemenea, fenomenul Francisc Maitreya, 
toate tipurile de tehnici radiestezice sunt de factură holistă. 
 
 

  
Ambele sunt susţinute şi încurajate de organizaţia fascistă „Noua Forţă” din peninsula Iberică. 

La acestea se adaugă şi organizaţiile basce. 
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10.1.3. Alte grupări teroriste iredentiste şi revanşarde din Europa sau America: mafia, 

gărzile roşii, neonaziştii, sionismul şi derivatele acestuia, joiniştii, moderniştii, Panacea (o societate sectară 
pentru „conştiinţa lui Augustin”), Mişcarea noua civilizaţie ş.a. 

În Asia şi din păcate cu acţiuni spontane şi în Europa întâlnim Opus Dei (Opera lui Dumnezeu), o 
blasfemie la adresa lui Dumnezeu deoarece acţiunile membrilor sunt adevărate crime împotriva omului. 

În Africa: Apartheidul, un fel de Ku-Klux-Klan african, a susţinut mora şi financiar diferite 
organizaţii revanşarde şi trădătoare în scopul siluirii conştiinţei şi a stopării dezvoltării unor naţiuni. 

În Australia: Încercarea, o grupare fascist-milenistă, care ameninţă lumea cu „Războiul stelelor” sau 
venirea extratereştrilor. Întemeietorul sectei este un afacerist din Melbourne, care şi-a luat numele biblic 
„David” şi propovăduieşte sfârşitul apropiat al lumii când cerul va fi o lumină orbitoare şi din toate părţile se 
vor auzi zgomote înspăimântătoare; lumea va trece în nefiinţă. Vor rezista doar membrii sectei în frunte cu 
întemeietorul ei. 

 
 

10.2. Secte religioase „demonizate” 
Datorită faptului că oamenii de astăzi şi în special tinerii caută alt mod de viaţă mai aproape de 

preocupările lor şi care să le asigure o „libertate” mai mare se lasă influenţaţi de tot felul de curente şi 
îmbrăţişează chiar secte şi practici păgâne şi sataniste, care reactivează ereziile deja combătute la sinoadele 
ecumenice, erezii de factură demonică: manihei, docheţi, catari, albigenzi, pavlicieni, bogomili. În special 
bogomilii şi sectele mistico-bolnăvicioase de orientare slavă care socotesc pe satan creatorul omului şi 
„stăpânul” pământului. 

 
 

10.2.1. „Biserica” satanismului 
Satanismul este una dintre multele anomalii din S.U.A. Întemietorul, Anthon Luwey a organizat 

secta la începutul anului 1966 cu sediul în San Francisco. El şi-a ales „12Apostoli şi 70 de ucenici”. Potrivit 
lui Luwey „în fiecare din noi sălăşuieşte satana, sămânţa satanică închisă în om este atotputernică, având cea 
mai mare importanţă. Omul trebuie să fie mândru de ea, în loc să se ruşineze. Sămânţa satanică trebuie 
cultivată, fapt ce şi-l propune biserica noastră”.217 Potrivit profeţiilor „patriarhului” în anul 1990, toţi 
închinătorii religiilor clasice vor dispărea prin trecere la satanism, astfel sataniştii vor reprezenta noua 
instituţie spirituală a Americii. 

Din nefericire, după 1989 şi în România se simte prezenţa acestei secte, mai ales în rândul tinerilor 
debusolaţi şi teribilişti. Printre îndeletnicirile lor amintim: adunări cu sacrificii de animale şi păsări şi chiar 
victime umane (de la Constanţa, 1996 şi 1998), profanarea mormintelor, distrugerea crucilor şi orgii în 
cimitire, festivaluri de muzică rock cu texte ce invocă puterea şi stăpânirea răului. Centre de racolare din 
România se găsesc la Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Constanţa, Sibiu etc. 

 
10.2.2. „Biserica” luciferică 
Secta apare şi sub denumirea de „Martorii lui Lucifer” şi fac o concurenţă serioasă martorilor lui 

Iehova. Secta este nouă (1]970-1975) şi cu ramificaţii în lumea francofonă, Jean-Paul Bourre fiind unul 
dintre „aleşii” lui Lucifer şi organizatorul mişcării. Scopul declarat era de a reabilita magia şi vrăjitoria şi de 
„a face o nouă religie ai cărei adepţi nu cred decât în rău.”218 Adepţii fanatici se adună noaptea în jurul 
mormintelor unor foşti practicanţi ai ocultismului. Practicanţii acoperiţi la faţă şi cu glugi negre pe cap se 
adună noaptea, la lumina torţelor în ruinele unor capele mortuare şi sacrifică animale peste osemintele 
adunate din mormintele cimitirului. „Ceremonia are ca scop de a chema, a trezi şi a face pe decedat să intre 
în contact cu noi, care adorăm pe Lucifer, reuniţi într-o frăţie a morţii. Nu profanăm morţii, unica noastră 
ţintă fiind aceea de a reabilita magia şi vrăjitoria, de a organiza o nouă religie ce nu crede nici în bine, nici în 
rău…” a afirmat J. P. Boure.219 
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Sub acoperirea unor firme şi fundaţii nonprofit şi nonguvernamentale au ajuns şi la noi în ţară, 
ademenindu-i pe tineri şi prin practicarea unor sporturi. 

 
10.2.3. Fraternitatea albă 
Această sectă proclamă arianismul ca învăţătură adevărată, iar „morala” se dovedeşte prin 

destrăbălare, proxenetism şi incest colectiv. Prostituţia este încurajată’ ca „un cult adus duhurilor rele”. Secta 
a apărut în Franţa şi sub masca religiei sunt racolaţi tineri din organizaţiile neofasciste. 

În România s-au semnalat cazuri la Iaşi, Roman, Suceava, chiar şi sub forma unei noi disidenţe 
numită Fraternitatea deisis. 

 

10.3. Secte sinucigaşe 
 
Au devenit notorii diferite fapte ale sectelor care au făcut înconjurul lumii prin tragismul jertfei 

sângeroase în masă a tuturor adepţilor. Unele se practică în cultul particular în scopul „reîncarnării”, altele 
pentru „unirea” cu Absolutul şi intrarea în Nirvana. 

 
10.3.1. Templul popoarelor, o sectă organizată şi condusă de Jim Jones, a devenit celebră prin 

sinuciderea colectivă în Guyana, în toamna anului 1978.  
Întemeietorul, născut la 13 mai 1931, indian american , nu a primit o educaţie religioasă în familie 

deoarece tatăl moare când Jim era copil. De tânăr a intrat în Ku-Klux-Klan, a trecut prin secta nazireilor la 
penticostali, ca apoi să fie botezat de baptişti. În timpul studenţiei o cunoaşte pe sora Marcelline (cu patru ani 
mai în vârstă) cu care se căsătoreşte, aceasta iniţiindu-l în secta „Discipolii lui Hristos, devenind pastor. 

Se desparte în 1950 şi de această comunitate, întemeind Biserica Unităţii Comunitare. Pentru a-şi 
asigura traiul face trafic de maimuţe şi droguri provenite din America de Sud. 

În anul 1956 adoptă 7 copii, de diferite etnii, exemplu urmat şi de alţi adepţi. Acest fapt îl 
determină să-şi reboteze „biserica” numind-o „Templul popoarelor”. 

Fiind o fire vulcanică şi impulsivă avea tot felul de ieşiri. Pe lângă activitatea predicatorială, 
considerându-se un deţinător al puterii taumaturgice, „vindecă” bolnavi de cancer, inimă, plămâni etc. cu 
măruntaie de găină, de preferinţă neagră, pregătite de Marcelline. Din punct de vedere ideologic, nemulţumit 
de învăţătura eshatologică se ocupă de calcularea mileniului. Prin apariţii la televiziune şi interviuri în ziare, 
adepţii se înmulţesc, încât secta devenise prosperă şi din punct de vedere financiar.”Întemeietorul trăia în lux 
şi desfrâu, uitase de săraci. Folosea stupefiante şi făcea antrenamente de box şi alte sporturi dure, chiar exersa 
cu arme de foc. 

În 1977, secta a reuşit să strângă serioase fonduri, pe care le administra Jim. Nu era străin nici de 
acte teroriste şi chiar manipulări politice, de aceea a intrat sub observaţia CIA şi FBI. Şi-a ales ca loc de 
refugiu Guyana (Ţara apelor). Congresmenul american Leo Ryan este însărcinat să studieze cazul, dar a 
căzut victimă împreună cu echipa de specialişti condusă de el. Nu peste mult timp şi „părintele” Jim a primit 
un glonţ în tâmpla stângă, în ziua de 18 noiembrie 1978. Din păcate însă, înainte de moarte, peste 900 de 
adepţi, invitaţi la meditaţie pentru „viaţa” veşnică, sub ameninţarea pastorului au băut otravă, mai întâi copiii, 
apoi mamele şi bătrânii. 

Secta s-a refăcut după 1985 cu foştii adepţi fanatici ai sinucigaşului Jim. 
 
10.3.2. Davidienii sau secta Korech, o mişcare sinucigaşă din S.U.A. derivată din dizidenţele 

advente. De origine maghiară, Korech şi-a organizat secta în Waco (Texas) cu adepţi de origine din Ungaria 
şi România. După spusele lor au pregătit „Revoluţia” din 1989 din România. 

 
10.3.3. AUM (sau Adevărul Suprem Aum, Shinri Kyo), o sectă crimminală şi sinucigaşă, 

organizată în 1981, în Japonia de „călugărul” Shoko Asakara, iniţiat în budism. 
Secta are rădăcini vechi în pregătirea „băuturilor” sinucigaşe; adepţii sunt cei mai periculoşi asasini 

şi criminali publici, au şi fost numiţi „viespile secolului XX”. Secta a avut diverse intervenţii în războiul 
contra ruşilor din 1905, în primul şi al doilea război mondial etc. 

„Idolul” se considera în 1990 reîncarnarea lui Budha şi Iisus şi a început să profeţească sfârşitul 
lumii în 1997; aşa se explică actul terorist de la metroul din Tokyo din 1995. 

În ultimul timp, secta s-a răspândit în multe ţări, ajungând chiar şi în România. 



 11.2. Biserica şi şcoala Wicca – vrăjitorie cu diplomă 
În 1960 englezul Gavin Frost şi americana Yvonne Stone Wilson au înfiinţat, sub forma unei biserici, 

o şcoală de vrăjitorie. Cei doi sunt şi autorii cursurilor ce se predau, redactând numeroase articole, cărţi şi 
broşuri pe teme de vrăjitorie. Pentru a deveni vrăjitor sau vrăjitoare cu diplomă, candidatul se înscrie la 
cursurile şcolii menţionate, plătind o taxă destul de frumoasă. Neofitul, în funcţie de modul de însuşire a 
temelor predate şi rezultatele practice obţinute, primeşte o legitimaţie, de ucenic, iar după ceremonia de 
iniţiere devine vrăjitor. În S.U.A. şi în multe ţări occidentale sunt mii de persoane, care practicând magia şi 
vrăjitoria, obţin profituri însemnate prin exploatarea ignoranţei şi credulităţii. 

Se cunoaşte faptul că magia şi vrăjitoria se bazează pe ideea de „pre-existenţă şi putere a diavolilor”. 
Vom reda esenţa subiectelor unor teme ce se predau la şcoala menţionată, deşi să crezi orbeşte în existenţa şi 
în tot ceea ce se spune despre demoni este o nebunie. Invenţiile şi fanteziile cabaliştilor şi demonologilor sunt 
susceptibile de o examinare atentă şi serioasă, deoarece ridicolul ce le însoţeşte este suficient pentru a le 
distruge. 

Demonologii au ajuns la concluzia că există demoni şi demoniţe care, toţi, provin de la Adam şi Eva, 
şi care în consecinţă, nu ar fi alţii decât fraţii şi surorile noastre de sânge. Desigur, este greu să mai înţelegi 
proverbul „fă-te frate cu dracul până treci puntea”, dacă noi suntem deja fraţi cu el, încă de la Adam. 

Un specialist în materie susţine că Adam nu a avut relaţii intime cu Eva un mare număr de ani, 
făcând curte demoniţelor care au născut spiritele rele, demoni şi chiar fantome. Şi pentru că acestor spirite şi 
demoni le convenea să fie uşoare ca fulgul, ne asigură un alt demonolog, ele nu şi-au creat o umbră de corp 
ca să poată pătrunde prin pereţi, deşi de cele mai multe ori, ele ar prefera să intre prin gaura cheii decât pe 
uşa deschisă. Se mai susţine că demonii nu au locuinţe fixe şi ei bântuie în permanenţă prin vânturi şi furtuni, 
stârnind vârtejuri şi uragane ce dezrădăcinează arbori, producând pagube celor ce nu cred în ei. 

Activitatea lor este privită ca fiind una foarte complexă şi produndă: „Demonii sunt pur şi simplu 
păgubitorii şi corupătorii… Ei îi primejduiesc şi îi maculează pe oameni în special în domeniul sexual… 
Bolile trupeşti şi sufleteşti… dar în primul rând moartea sunt opera lor.. atingerea de cadavre şi mortăciuni 
aduce impuritate… Impuritatea prin contactul cu cei morţi acţionează la fel de demonic ca şi „posesiunea” 
celor bolnavi psihic…, purificarea…înseamnă exorcizare. Vindecările celor bolnavi şi posedaţi constau în 
izgonirea demonilor care au provocat boala…”220 

Dorinţa demonilor este de a re-urca la cer, însă stelele, în calitate de santinele, îi împiedică să ajungă 
în împărăţia cerească, pentru a nu cunoaşte secretele lui Dumnezeu. 

La demoni şi spiritele rele s-ar mai adăuga şi sufletele care au devenit diabolice. Acestea ar fi 
sufletele oamenilor răi, ale copiilor născuţi morţi şi ale femeilor moarte în timpul naşterii. Spiritele se 
înmulţesc ca oamenii, cu deosebite că rasa lor este nemuritoare. 

Demonologii afirmă că ocupă o mare parte din atmosferă şi că aerul ar fi plin de ei. Acest fapt l-ar fi 
spus chiar Sf. Atanasie. Deci, de câte ori inspirăm, înghiţim mii de demoni care s-ar instala în corpul nostru 
pentru a ne îmbolnăvi şi a ne crea vise urâte. 

Dar nu numai atât, demonii s-ar strecura în alimentele pe care le consumăm. O călugăriţă din timpul 
Sfântului Grigorie susţinea că, uitând să binecuvinteze bucatele şi să-şi facă semnul crucii, a înghiţit un 
demon pe o foaie de lăptucă. 

Demonologii au mers mai departe, şi cu ajutorul informaticii au reuşit să numere rasa satanică, 
stabilind fără eroare sau omisiune: 7.405.926 în fruntea cărora se găsesc 72 părinţi. 

Specialiştii demonologi afirmă că adunarea demonilor numită „sabbat” se organizează sâmbăta. Ei 
îşi aleg de preferinţă o răspântie sau vecinătatea unui lac pentru a sărbători sabbatul. La ora sabatului, 
vrăjitorii nu au voie să doarmă sau trebuie să aibă cel puţin un ochi deschis pentru a nu dormi profund. 

Principala înfăţişare pe care Satana o ia, şi pe care noi am putea-o aprecia ca fiind înfăţişarea sa 
favorită, este aceea a unui ţap mare cu trei sau patru coarne şi o coadă lungă. Dar poate fi întâlnit şi sub 
chipul unui iepure, sau corb sau pisică neagră etc. 

Nu credem că mai este necesar să facem un comentariu asupra ideilor doctrinare proferate de această 
sectă. Şi cu toate acestea, secta se regăseşte şi în România, după spusele unei profesoare de Religie chiar şi în 
şcolile sibiene. 
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XII. RĂTĂCIRI, MIŞCĂRI ŞI FENOMENE APĂRUTE ÎN 
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

 12.1. Mişcarea anticalendaristica – Stilismul 
 

 Această grupare a rămas până acum într-o situaţie neclară din punct de vedere canonic. Ea 
nu poate fi numită, considerată sau tratată ca o sectă, pentru că nu profesează vreo învatatură de 
credinţă specifică, deosebită de cea a Bisericii Ortodoxe: ea se manifestă numai ca grupare sau 
mişcare separată de Biserică. Nerespectand disciplina ei, cu unele practici totuşi, ce o apropie în 
ultima vreme de cultele neoprotestante şi de secte. Este drept că stilismul se deosebeşte prin 
“ierarhia” pe care şi-a constituit-o necanonic şi prin atitudinea sa mai agresivă faţă de Biserică. 
Această grupare oferă însă mai multe posibilităţi de revenire sub ascultarea Bisericii decât cei 
trecuţi deja la culte neoprotestante şi la secte. 
 

Istoricul mişcării stiliste 
 Mişcarea stilistă a luat naştere la noi în anul 1924, când Biserica Ortodoxă Română a 
adoptat calendarul îndreptat, conform recomandării Conferinţei interortodoxe de la 
Constantinopol din mai 1923 (calendarul neoiulian constatinopolitan, sau stilul nou). Atunci, unii 
calugări fără cultură teologică şi cultură generală n-au priceput şi nici n-au vrut să se supună 
hotărârilor autorităţii bisericeşti, refuzând să accepte calendarul îndreptat şi păstrând mai departe, 
în viaţa lor religioasă, stilul vechi, sau calendarul iulian neîndreptat, rămas în urmă cu 13 zile.221 

 Partizanii vechiului stil, stiliştii sau anticalendariştii, cum sunt numiţi uneori, - numeroşi 
mai ales în Moldova – s-au organizat sub conducerea unora dintre calugării care nu au înteles 
problema calendarului, în general, şi a celui îndreptat în special. 
 Stiliştii, însă, s-au strâns în jurul unor calugări fanatici şi ignoranţi, certaţi cu disciplina 
vieţii monahale care, iesiţi din mănăstiri şi dezbrăcaţi de haina smereniei călcând astfel votul 
ascultării făcut la intrarea în monahism, au început sa umble prin sate, îndemnând pe credincioaşi 
la păstrarea calendarului vechi şi la nesupunerea faţă de autoritatea bisericească.222 

 Cu timpul, acestora li s-au alăturat şi unii nemulţumiţi sau ambiţioşi. Doritori de câştig 
uşor sau de a face rău Bisericii. Pe vremea partidelor politice “istorice”, stiliştii erau încurajaţi 
uneori atât de propaganda deşănţată a unor politicieni verosi care vroiau sa-si recruteze astfel o 
clientela politica in alegeri cat si de cea a calugarilor veniti de prin Manastirile Muntelui Athos 
sau din alte parti, uneori, stilistii erau incurajati teoretic chiar de oamenii pretinsi luminati si 
seriosi, care sustineauca indreptarea calendarului ar fi pricinuit o perturabare in viata religioasa si 
sufleteasca a satelor noastre.  
 Cu toate demersurile intreprinse, stilistii nu au izbutit sa obtina recunoasterea de “cult” din 
partea statului, si ca atare, nici un statut aparte de Biserica Ortodoxa. In schimb, au izbutit sa-si 
creeze o asa-zisa ierarhie proprie, bineinteles necanonica si schismatica. Neavand preoti stilistii au 
castigat pe fostul arhiereu Galaction Gordun, pe care l-au declarat “mitropolitul” lor, oferindu-i 
diferite avantaje. Acesta, a hirotonit (la un fost schit al lor de la Moara Saraca), ca “episcop” pe un 
oarecare Meftodie Marinache (acum decedat); amandoi au “hirotonit” (la fostul schit stilist de la 
Copaceni-Ilfov), ca al treilea episcop stilist, pe fostul staret de la schitul Ramet din Ardeal, 
protosinghel Evlaghie Ota, care fusese caterisit de la Sfantul Sinod si exclus din monahism. Toti 
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trei au “hirotonit” apoi (tot la Copaceni), ca arhiereu pe Glicherie Tanase (†1985), un fost calugar 
de la Manastirea Neamtu, caterisit de Mitropolia Moldovei inca din 1931. Alt arhiereu mai nou 
este un oarecare Silvestru Onofrei considerat azi ca “mitropolit”.223 

 Dupa caterisirea lui Galaction Gordun de catre Sfantul Sinod – urmata, la putin timp, de 
moartea sa, - stilistii, ramasi fara pastori legiuiti au fost alimentati mai departe, in zelul lor fanatic, 
de catre falsi pastori; calugari exclusi din monahism si preoti caterisiti, sau fara hirotonie valida, 
simpli laici, improvizati cu de la sine putere in preoti, diversi aventurieri certati cu ordinea de stat 
si cu randuielile bisericesti; acestia umbla de colo pana colo , oficiaza adesea slujbe, travestiti in 
haine civile, daca sunt calugari, predica un misticism bolnavicios cu idei incalcite, cu superstitii, 
practic magice; indeamna la neascultarea fata de Biserica Ortodoxa pe care o delclara decazuta de 
la dreapta credinta, indemnand pe credinciosi sa nu respecte pe preotii ortodocxi, pe care ii 
numeste “eretici si schismatici” etc. 
 Ramasi in afara Bisericii si fara calauzirea clerului ei legiuit si nanonnic, stilistii au 
alunecat repede spre erezie, adoptand atitudini, credinte si practici religioase gresite si iesind astfel 
din fagasul Ortodoxiei. Ei pun la baza credintei lor mai ales Pidalionul pe care il pretuiesc mai 
mult decat Biblia, rastalmacindu-l, sau interpretandu-l gresit si abuziv. Fac din calendar centrul 
doctrinei lor si al vietii lor religioase, socotind ca mantuirea sau osanda vesnica depind nu de 
corectitudinea invataturilor de credinta si de implinirea poruncilor morale ale Bisericii, ci de 
respectarea “sfantului calendar” - care este cel vechi, nu cle nou – si din care fac o dogma. Recent, 
unii ii reboteaza si ii cununa pe cei care adera la stilism, fac sfintiri de biserici fara antimise si fara 
arhiereu, fac inmormantari fara preoti. Pentru raspandirea ideilor lor au folosit nu numai instigatie 
si predica morala a celor mai fanatici a celor mai fanatici dintre ei, ci si scrisul, prin tiparirea 
inainte de 1948, a unor brosuri stiliste cu titluri curioase. Au introdus sistemul strangerii de 
fonduri prin dajda impusa creinciosilor dupa practica sectanta. Unii au inceput sa socoteasca 
sfintirea bisericilor ca “taine” sau ridica rangul de “taine” noi rituri religioase stravechi ca, de 
exemplu, ritul spalarii picioarelor, pe care il practica nu numai in Joia Mare, ci si la alte ceremonii. 
 
 Conceptii stiliste, explicarea si combaterea lor  
 a) Ca toti ereticii si schismaticii, ei se socotesc si se mandresc a fi “Biserica cea adevarata” 
si singura pastratoare a dreptei credinte, castigand adeptii prin creduli si ignoranti, sau printre firile 
bolnavicioase psihic si printre cei certati cu preotul sau cu autoritatea bisericeasca. Toate ideile pe 
care le sustin si acuzatiile pe care le aduc Bisericii strabune se bazeaza pe falsificarea istoriei, a 
stiintei si a adevarurilor legate de problema calendarului. Ignorand defectul originar si structural al 
calendarului iulian (de cca 11 minute si 14.02 secunde de intarziere in fiecare an) si neintelegand 
justetea si necesitatea indreptarii lui, stilistii sustin ca singurrul calendfar bun de care trebuie sa ne 
tinem este cel “vechi”, deoarece el ar fi fost facut de Sfintii Parinti de la Niceea si ca de acestia 
trebuie sa ascultam si nu de parerile astronomilor si filozofilor timpului. Ori, se stie ca Biserica nu 
“face” calendarul, ci acesta este alcatuit de specialisti, calendarul de azi fiind intocmit si 
generalizat cu o jumatate de veac inainte de nasterea Domnului (anul 45 i.Hr.), de catre 
conducerea Impreiului roman de atunci, cu ajutorul astronomului alexandrin Sosigene. De 
asemenea, si la traco-daci a existat o reforma, in epoca regelui dac Burebista si a Marelui preot 
Deceneu, deoarece intotdeauna slujitorii adevarati au facut apel la cercetarile astronomilor pentru 
alcatuirea sau indreptarea calendarelorl caci si stiinta, datorita mintii, ne este data tot de 
Dumnezeu, ca s-o folosim pentru cunoasterea Universului, pentru cucerirea naturii si pentru 
progresul omenirii.224 

 b) stilistii pretind ca, prin indreptarea calendarului, s-ar fi schimbat “dogmele” credintei 
adevarate si toate asezamintele canonice ale Sfintilor parinti, ca “stilul nou” sau calendarul 
indreptat ar fi cel catolic, si ca prin adoptarea lui ne-am “papistasit”. Dupa cum se vede, cate 
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afirmatii, tot atatea neadevaruri. Calendarul indreptat adoptat de ortodocsi nu este tot una cu 
calendarul asa-zis gragorian folosit in Apus, ci este rezultatul unui sistem de indreptare a erorii 
initiale a calendarului iulian, sistem conceput de teologi si astronomi ortodocsi (printre care si 
romani) si menit sa preintampine defectul structural al calendarului, pe o durata de timp mai mare 
de aproape 10 ori (43000 ani) decat cea asigurata prin sistemul gregorian (cca 4000 ani). 
 Cat priveste schimbarea “dogmelor” sau asezamintelor de cult si viata religioasa, orice om 
de buna credinta stie si recunoaste ca nimic nu s-a schimbat la noi in aceasta privinta, decat doar 
ca sarvatorile cu data fixa se serbeaza cu 13 zile mai inainte decat erau dupa vechiul calendar, 
ramanand insa in acealeasi luni si la aceleasi date din luna ca mai inainte, Apoi, calendarul 
indreptat corespunde datelor stiintifice si este valabil pentru toti crestinii de pe toate contintentele. 
Stilistii prentind, eronat, ca noi ne-am schimbat calendarul desi, in fond, nu este vorba de 
schimbarea calendarului vechi prin inlocuirea cu altul nou, ci punerea de acord cu miscarile 
exatce alea astrilor, cercetate de stiinta astronomica. Cu calendarul indreptat s-a procedat asa cum 
face omul intelept de astazi cu potrivirea propriului ceas ramas in urma sau cu schimbarea fusului 
orar de vara sau de iarna. 
 c) Mai cred si sustin stilistii ca Biserica Ortodoxa Romana ar fi singura din Ortodoxie care 
si-ar fi indreptat calendarul, ca astfel a ramas izolata, rupand unitatea de credinta cu celelalte 
Biserici ortodoxe, intrerupand legatura canonica cu ele. Apoi daca indreptarea calendarului este 
buna si justificata – mai pretind stilistii – atunci de ce ea nu a fost primita de toate Bisericile 
ortodoxe ? 
 Este de stiut ca , incepand cu 1924 pana acum, majoritatea Bisericilor Ortodoxe nationale 
(autocefale) au adoptat, rand pe rand indreptarea calendarului, exemplul cel dintai dandu-l insasi 
patriarhia Constantinopolului (1923), iar in ultimul timp Biserica Ortodoxa Bulgara (decemvrie 
1968). Singurele Biserici autocefale care pastreaza pana acum calendarul iulian naindreptat sunt: 
Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusa ( Patriarhia Moscovei) si cea Sarba (Patriarhia 
Belgradului). Ele recunosc, in principiu justetea si necesitatea indreptarii calendarului, dar n-au 
aplicat-o pana acum de teama schismelor si rascolului (a tulburarii intre credinciosi) si asteapta 
momentul psihologic cel mai favorabil pentru a o face. Cat priveste ruperea legaturilor noastre 
canonice cu aceste Biserici, aceasta constituie o acuza neintemeiata, contrazisa de realitate, caci de 
atatea ori pana acum, in vizitele reciproce pe care ierarhii nostrii si le fac , sau inatalnirile si 
intrunirile lor interortodoxe sau interconfesionale din cadrul consfatuirilor sau intalnirilor 
ecumenice, ei coliturghisesc ca niste adevarati frati de credinta , respectand calendarul Bisericii in 
cuprinsul caruia de alfla de fiecare data, conform intelegerii mai dinainte stabilite intre toate 
Bisericile Ortodoxe. 
 O alta sustinere a stilistilor este ca Parintii de la Niceea ar fi alcatuit nu numai calendarul 
ci si o Pascalie perpetua , in care se cuprind datele Pastilor in toti anii pana la sfarsitul veacurilor si 
pe aceea trebuie sa o respectam (eroare bazata pe o subinsemnare introdusa tendentios rau-voitor-
talcuitor in textul Pidalionului – foile 7-8 din traducerea romaneasca- la canonul 7 apostolic). 
Adevarul este insa ca tabela pascala a stilului vechi de care vorbesc stilistii e de origine mult mai 
noua, fiind alcatuita intre secolele VIII si XIV, iar datele pascale din ea sunt intarziate cu 13 zile 
fata de datele exacte ale echinoctiului de primavara si cu 5 zile fata de cele ale unor luni pascale 
(prima luna plina dupa echinoctiu) – cele doua date astronomice pe baza carora se stabileste data 
schimbatoare a Pastilor in fiecare an. Este adevarat ca toate Bisericile Ortodoxe sarbatoresc, 
deocamdata Pastele dupa calendarul neindreptat, ca sa pastram unitatea Ortodoxiei in aceasta 
privinta, dar recunoastem ca datele Pascaliei calendarului neindreptat sunt gresite. Si asteptam ca 
si cele trei Biserici Ortodoxe surori sa treaca la indreptarea calendarului pentru ca, de atunci 
inainte, sa sarbatorim cu totii Pastile dupa datele calendarului indreptat (22 martie – 25 aprilie) 
adica o data cu catolicii si protestantii, pentru ca “toti sa fie una” macar in ceea ce priveste 
praznuirea celei mai mari sarbatori a tuturor crestinilor Invierea Domnului. 



 e) cat priveste invinuirea stilistilor, ca dupa datele noului calendar, pastile crestinilor ar 
coincide uneori cu cele ale evreilor sau ar cadea chiar inaintea acestuia, ea este contrazisa de insasi 
regula Pastilor, formulata sau consfiintita de parintii de la Niceea, a carei aplicare exacta implica 
intotdeauna serbarea Pastilor crestine dupa cele ale iudeilor, deoarece ea este duminica dupa luna 
plina, urmatoare echinoctiului de primavara, luna care coincide cu 14Nisan din calendarul 
evreilor, cand ei isi serbeaza pastile trditional – Mielul pascal (inceputul saptamanii azimilor). Dar 
si evreii din diaspora nu mai respecta “ciclul nisan”, pentru a evita coincidenta pascala cu crestinii. 
Ar fi imposibil sa fie la aceiasi data cand fiecare continent isi are specificul sau calendaristic, si in 
functie de anotimpuri.225 

 
 Raspandirea si situatia actuala a stilismului in tara noastra 
 Iata ce scria unui din celem ai cunoscute ziare de la noi din tara cu profil teologic 
(Telegraful Roman) in numarul 32 pe anul 1935 in articolul intitulat “Sectele si stilismul”. 
 “In referatul sectei culturale, a consiliului eparhial din Arhiepiscopia Iasilor catre adunarea 
eparhiala a anului curent, aflam: 
 In cursul ultimilor ani se observa o scadere a miscarii sectare in aceasta arhiepiscopie. 
Oprirea propagandei deschise si colportajului a domolit ravna propagandistilor sectanti. Orice 
miscare a sectantilor este supracegheata de rpeoti, care au dispozitii in acest sens, de la caz la caz. 
Stilismul miscare ivita din cauza nedumeririi indreptarii calendarului si alimentata de oameni 
interesati, fie baneste, fie pe urma politicii, s-a domolit. De la venirea I.P.S. Mitropolit Nicodim in 
scaunul mitropolitan, centrele de propaganda stilista au ramas mai mult cu numele. S-au produs 
fapte imbucuratoare ale intoarcerii la Biserica si s-a dovedit ca totul depinde de bunul tact al 
conducerii pastorale. Sectia culturala s-a ingrijit sa editeze carti lamuritoare asupra nedumeririlor 
stiliste. Asa ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, toti “Stilistii” din Moldovase vor intoarce la disciplina 
Bisercii. Trebuie mult tact atat din partea preotimii , cat si din partea autoritatilor civile 
administrative dar mai ales mustrare de constiinta din partea politicienilor marunti.”226 

 Regiunea cu cei mai multi adepti stilisti a fost de la inceput, si este si astazi, cea din nord-
vestul si sudul Moldovei, si anume protopiatele Falticeni, Tg. Neamt, Pascani, Piatra Neamt si 
Harlau, apartinand arhiepiscopiei Iasilor, ca si in partile Dunarii de Jos si in Delta, unde influenta 
calugarilor din manastiri a fost mai puternica. 
 Centrul rezistentei si al propagandei lor il constituie asa-numita manastire de la Slatioara, 
cu un personal de circa 100 de vietuitori. In eviddenta asa-zisei obsti se afla si cei raspanditi in 
doferitele parti ale tarii, pentru unele “servicii” religioase pentru prozeilitism, schimbandu-se 
perioadic ce cei din schit. 
 Credinciosii din asa-zisele parohiistiliste vin la Slatioara pentru serviciile pe care le 
oficiaza acesti preoti. Aici se savarsesc mai ales botezurile, cununiile si rugaciunile pentru 
pomenirea mortilor. Credinciosii aduc si alimente sau diferite daruri si sunt gazduiti in 
dependintele – destul de numeroare si spatioase – ale manastirii si in campingul amenajat la 
intrarea in incinta. Dupa slujba se serveste masa comuna; toti cei prezenti sunt indemnati sa 
persiste in pastrarea calendarului “romanesc”, adica neindreptat. Pseudo-slujitorii de acolo spun 
celor ce vor sa-i creada, la viotorul sinod genral ortodox, toate Bisericile ortodoxe vor reveni la 
vechiul calendar. Ei umbla in uniforme clericale fara a avea permisiunea sau recunoasterea 
autoritatilor locale, oficiaza slujbe ziua si noaptea si unii ao uneori o atitudine agresiva si 
ofensatoare fata de slujitorii canonici al Bisericii noastre. 
 In afra de manastirea principala de la Slatioara, stilistii mai au cateva schituri de maici 
la:Cornu-Luncii si Braditel. Slujbele se fac cu si fara preot. 
 Mai exista si alte mici asezari stiliste de calugari si calugarite, ca cea de la Dealu Mare, 
langa Vanatori-Neamt si la Brusturi (jud. Neamt). 
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 Multi credinciosi stilisti se aduna la sarbatori pe stil vechi la bisericile ortodoxe din 
parohiile de origine, dar au si biserici proprii si case de rugaciuni. In ele oficiaza cantareti sau 
preoti improvizati, iar din cand in cand calugari veniti de prin manastiri sau de prin sate unde s-au 
statornicit dupa iesirea din manastire. Se oficiaza si slujbe in sobor sau “arhieresti. In unele locuri 
se aduna chiar prin case particulare, ca si sectantii. Fac prozelitism mai ales cu prilejul cununiilor 
si inmormantarilor. Sunt si unele cazuri insa de revenire la Biserica. 
 De asemenea, actiunea stilista, se face vadita in eparhia Romanului si Husilor, Eparhia 
Buzaului si, mai ales in Arhiepiscopia Tomisului si Dunarii de Jos. Stilistii din aceste parti sunt , 
in general, divizati in doua directii: unii numiti calendaristi, care frecventeaza insa bisericile 
ortodoxe pentru asistenta religioasa desi teoretic nu admit indreptarea calendarului, iar altii sunt 
dizidenti, adica desprinsi practic de Biserica, rupand practic legatura cu ea. 
 
 

 12.3.Oastea Domnului 
 

Sfârşitul primului conflict mondial, care pentru România a coincis cu întregirea teritorială 
şi naţională a adus schimbări importante şi la nivelul mentalităţilor. La ora bilanţului, România 
constată că pe lângă împlinirile pozitive din planul politico-naţional erau numeroase şi greutăţile 
cu care se confrunta, respectiv: pierderi de vieţi umane, cheltuieli pentru întreţinerea văduvelor şi 
orfanilor de război, a aparatului administrativ şi de stat etc. 

În ceea ce priveşte peisajul religios şi acesta a cunoscut o diversificare. Prin alipirea 
Transilvaniei, Biserica Ortodoxă (în 1930 doar 72,6 % erau ortodocşi) a trebuit să facă faţă unei 
mişcări de contestare din partea altor culte. Bucureştiul a luat un aspect „cosmopolit ce nu mai 
semăna cu vechiul oraş omogen. Străzile şi localurile răsunau de graiuri străine, ruseşti, ungureşti, 
nemţeşti, ale minorităţilor din noile provincii. Viaţa comprimată vreme lungă de silnicia 
războiului îşi cerea drepturile sălbatice erupţii ale răsfăţului. Gospodăria răvăşită şi neaşezată încă, 
a ţării, deschidea poftei de câştig prilej de mari lovituri şi fabuloase îmbogăţiri peste noapte. 
Afaceri şi chefuri, - într-asta se rezuma frenetica sarabandă pe soare şi stele a unei victorii 
naţionale, ce depăşise orice aşteptare. Norocul României scotea din ţâţâni o lume uimită de 
măreţia lui”.227 

Evoluţia Bisericii Ortodoxe Române a stat şi sub semnul schimbărilor survenite ca urmare 
a modificării moravurilor şi a intensificării propagandei religioase realizate de grupurile 
neoprotestante. Biserica trebuia să facă faţă secularizării, caracteristică a societăţilor moderne. În 
viaţa Bisericii, un rol important l-a jucat mitropolitul Nicolae Bălan. În planul său de păstorire a 
pus misiunea internă, evanghelizarea satelor, luminarea poporului dreptcredincios şi adăparea lui 
la izvoarele Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii. Apostolatul laic şi organizarea lui vor constitui 
o prioritate a activităţii înaltului ierarh, deoarece viaţa religios-morală era perturbată de o serie de 
vicii: alcoolism, imoralitate, hoţie. 

Iniţiativa unei mişcări de regenerare sufletească a credincioşilor Bisericii Ortodoxe avea să 
plece de la Sibiu. În acest sens, mitropolitul Bălan a trimis o scrisoare preotului Iosif Trifa, pe 
atunci preot într-un sat din Munţii Apuseni, prin care îl ruga să vină la Sibiu, nu pentru a fi numit 
pe un post în administraţie ci „la o chemare mai duhovnicească”. Astfel a ajuns Iosif Trifa 
redactor al gazetei „Lumina Satelor”. Pe parcursul anului 1922,228 Trifa s-a remarcat în paginile 
publicaţiei redactate de el prin articolele sale3 simple scrise pe înţelesul celor din mediul rural. 
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Momentul ce marchează începutul „Oastei Domnului” este ziua de 1 ianuarie 1923, mai 
precis apariţia articolului semnat de Iosif Trifa, intitulat „Să facem o intrare creştinească în anul 
cel nou cu hotărâre şi întovărăşire împotriva sudalmelor şi beţiilor”, la sfârşitul căruia apărea şi 
Jurământul.229 

În cartea „Intraţi în Oastea Domnului Iisus. Chemări de luptă şi mântuire sufletească”, 
Sibiu, 1926, p.50, autorul m ărturisea: „Planul cu Oastea Domnului a ieşit dintr-o rugăciune. În 
preajma anului 1923 mă gândeam la datina păgână, ce o au oamenii de a trece pragul anului nou 
cu beţii, chefuri, petreceri. Voiam să scriu pentru acest lucru un articol de anul nou. În acea cliptă, 
sub fereastra casei mele trecu un cârd de beţivi. Era noaptea pe la 10 ore şi beţivii răcneau de 
răsuna toată strada. 

Am îngenuncheat lângă masa mea de scris şi m-am rugat zicând: Doamne Dumnezeule! 
Ne copleşeşte răutatea…ne biruie întunericul…” 

Când m-am apucat să scriu articolul de anul nou, mi-a venit în gând – sau mai bine zis, 
Domnul mi-a pus în gând – o hotărâre ce a ieşit împreună cu articolul în numărul de anul nou 
1923, al foii „Lumina Satelor”. 

Însuşi Mitropolitul Ardealului, Dr. Nicolae Bălan, spunea în cadrul Adunării Eparhiale din 
1930: „În faţa vremilor schimbate ne trebuia o preoţime mai activă, ne trebuia un curent de 
regenerare religioasă. De aceea am purces la trezirea acestui curent religios. De la mine s-a 
pornit acest curent. Îmi trebuia un organ de publicitatea şi un om. Cine era omul care să mă 
înţeleagă?Dumnezeu m-a oprit cu gândul asupra lui Iosif Trifa, modestul preot din Munţii 
Apuseni. L-am chemat. A venit. Dumnezeu l-a ajutat în munca sa cea rodnică. 

Mulţumesc lui Dumnezeu că am găsit în Părintele Trifa omul de nădejde care mi-a înţeles 
intenţiile şi pe care-l socotesc unul din cei mai vajnici colaboratori ai mei şi cel mai aproape de 
sufletul meu”.230  

 
        Activitatea „Oastei Domnului” în primii ani de existenţă(1923 – 1926) 

Existenţa mişcării a stat în primii ani într-o strânsă legătură cu gazeta „Lumina Satelor”. 
Aceasta era organul prin care Iosif Trifa lupta împotriva viciilor care măcinau viaţa creştinilor din 
România. 

La început, puţini au fost cei ce s-au înrolat în „frăţia de luptă împotriva sudalmei şi a 
alcoolului”, dar prin rubrica, din fiecare număr, „Oastea noastră creşte”, erau consemnate 
diferite adeziuni, aşa încât, la prima adunare a „Oastei”, la Sibiu în 29 iunie s-a adunat un număr 
apreciabil de persoane.231 

În anul 1926, ziarul „Lumina Satelor” s-a implicat în campania electorală prin propaganda 
favorabilă pe care a făcut-o lui Alexandru Averescu şi partidului condus de el, Partidul Poporului, 
precum şi grupării desprinse din Partidul Naţional Român, în frunte cu Lupaş, Goldiş şi Lapedatu. 
Implicarea în viaţa politică a Mitropolitului Nicolae Bălan nu era ceva nou. În toamna anului 918, 
profesor fiind la Seminarul Andreian din Sibiu, pe baza directivelor Consiliului Naţional Român, 
la 4 noiembrie, a plecat la Iaşi cu scopul de a informa pe conducătorii României, aflaţi atunci în 
Moldova, de situaţia Transilvaniei. A discutat şi cu miniştrii Franţei, Angliei şi Statelor Unite ale 
Americii pe lângă guvernul de la Iaşi. Nicolae Bălan a fost cel care a recomandat lui Vasile 
Goldiş, într-o scrisoare, ca să se întrerupă orice tratative cu guvernul maghiar şi să se proclame 
într-o adunare populară, alipirea necondiţionată la România, mai înainte de intrarea trupelor 
româneşti în Transilvania.232 

                                                
229 „Lumina satelor”, an. II (1923), nr. 1, 14 februarie, p. 1. 
230 Pravila Oastei Domnului. Chemări la o viaţă nouă”, Ed. Arhidiecezană, Sibiu, 1937, p. 8. 
231 Numărul celor care se înscriseseră era la 12 octombrie 1924 de peste 500, cf. „Lumina satelor”, nr. 40 (12 
octombrie), p. 2. 
232 Pr. Prof. Mircea Păcurariu, „Contribuţia Bisericii la realizarea actului Unirii de la 1 Decembrie 1918”, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, an CXVII, nr. 11-12 (nov. –dec.), pp. 1250-1263, p. 1261. 



 
Apogeul mişcării „Oastea Domnului” (1927-1934) 
Îndată după începutul acestei mişcări, mitropolitul Bălan, animat de gânduri mari, vedea 

în lucrarea „Oastei” o mare contribuţie împotriva relelor morale dar şi a catolicismului şi 
sectarismului, prin „voluntariatul duhovnicesc” şi „misionarismul laic”. Din păcate, s-au ridicat 
voci pro şi contra activităţii oaste.233 

Un lucru însemnat în istoria Oastei, dovedit foarte necesar şi statornicit încă de la început, 
a fost Congresul anual pe ţară, ştiind că mişcarea s-a extins în toate zonele ţării. 

Primul Congres s-a ţinut la Sibiu, la Rusaliile anului 1932, unde au participat peste 2000 
de „ostaşi”234, în catedrala mitropolitană. La momentul potrivit al Sf. Liturghii, mitropolitul Bălan 
în cuvântarea sa a elogiat activitatea „Oastei”. Au urmat anual şi alte Congrese. Pentru Iosif Trifa, 
rosturile Oastei erau două: în primul rând ea era o mobilizarea a sufletelor „pentru împărăţia lui 
Dumnezeu, o mobilizarea contra păcatelor, contra întunericului”, iar al doilea, care rezulta din 
primul, era asigurarea „pe veci a viitorului acestei ţări şi acestui neam.” Oastea trebuie să „dea 
pâine celor care flămânzesc”, dar şi să pună în faţa oamenilor o viaţă trăită după Evanghelie. 

 
„Oastea Domnului”: neascultare sau invidie? 
Perioada 1930-1934 a fost cea mai prolifică pentru mişcarea religios-morală Oastea 

Domnului, numărul adepţilor fiind de aproximativ 100.000, iar publicaţiile „Lumina Satelor” şi 
„Oastea Domnului” se tipăreau săptămânal în câteva zeci de mii de exemplare. Din păcate însă, 
între preotul Iosif Trifa şi conducerea Arhiepiscopiei Sibiului s-a instaurat o stare de tensiune, ce a 
degenerat într-un conflict. La 31 decembrie 1934, preotul Trifa îşi înainta demisia, cu următorul 
conţinut: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, faţă de felul cum s-a desfăşurat consfătuirea noastră de 
ieri, 30 decembrie, cu regret vă aduc la cunoştinţă, că pentru moment am încetat redactarea şi 
tipărirea foii „Oastea Domnului”, a cărei proprietate îmi aparţine, fiind fondatorul şi creatorul 
ei. Odată cu aceasta vă rog a dispune să nu mai figurez pe frontispiciul foii „Lumina Satelor” ca 
redactor. Mi-am înaintat şi demisia din postul ce l-am avut, după ce, din cauza bolii, nu mai sunt 
capabil de serviciul. Aşişderea, fiul meu Tit”moştenitorul”, pe care l-aţi amintit în vorbirea de 
ieri, renunţă la bursa ce i s-a acordat. Sibiu, 31 decembrie 1934”.235 

Conflictul dintre Iosif Trifa şi Mitropolitul Bălan a avut urmări şi asupra evoluţiei 
ulterioare a mişcării. 

Apărută în contextul vremurilor schimbate de prima conflagraţie mondială, Oastea 
Domnului s-a dorit a fi un răspuns la lipsa de religiozitate şi la noile provocări legate de secte, care 
tindeau să acapareze întreaga societate românească. Oastea Domnului a fost răspunsul Bisericii 
Ortodoxe Române, venit atât prin acţiunile ierarhului sibian, Nicolae Bălan, cât şi ale preotului 
Iosif Trifa, în viaţa acestor vremuri profunde mutaţii sociale, politice, economice, culturale şi nu 
în ultimul rând spiritual – religioase. 

Zămislită mai întâi pe pământul Ardealului, la Sibiu, Oastea Domnului s-a extins apoi în 
întreaga Românie Mare. Oastea Domnului în Ortodoxia românească e fără doar şi poate o noutate. 
O noutate care a surprins pe mulţi. „Apostolatul laic”, caracteristica definitorie a acestei mişcări 
religios-morale, a fost una din cauzele care au stat la baza pornirii acestei mişcări în faţa stării de 
„decadenţă a vieţii religioase” din acele timpuri. Apostolatul laic, misiunea internă şi asociaţiile 
religioase, printre care Oastea Domnului a ocupat un loc aparte, au fost inovaţii ale Centrului 

                                                
233 Vezi cazul profesorului Bogdan Duică de la Cluj, „Lumina Satelor”, an. 11, 23 martie, p. 2. Confiscarea foii 
în 1929 de către Siguranţă la ordinul Ministerului de Interne, „Lumina Satelor”, an. VIII (1929), nr. 20 (12 mai), 
p. 6.Atitudinea episcopului greco-catolic, Valer Frenţiu din Oradea, „Lumina Satelor”, nr. 50 (8 dec. 1929), p. 2. 
Dar şi atitudinea arhimandritului Iosif Scriban care s-a ridicat în apărarea mişcării. 
234 „Telegraful Român”, an. LXXVII (1930), nr. 49 (29 iunie), p. 1. Numărul ostaşilor era de aproximativ 60.000 
de suflete, iar numărul cărţilor răspândite în sânul mişcării trecea peste 350.000 de volume (Ibidem, p. 2.). 
235 Arhiva Mitropoliei Sibiului, Fond „Oastea Domnului”, Dosar III (527), f.p. 



Eparhial de la Sibiu. În cercurile conservatoare ele au stârnit nedumeriri şi au împrospătat vechi 
prejudecăţi de laicizare în Biserică. Apostolatul laic şi organizarea lui a fost, pe lângă răspunsul 
necesar în faţa problemelor existente în epocă, printre primele roade ale libertăţii Bisericii 
Ortodoxe din Ardeal după Marea Unire. 

Oastea Domnului, ca mişcare de evlavie populară, a fost una din formele cele mai 
potrivite de a reîmprospăta „religiozitatea”multora dintre credincioşii Bisericii Ortodoxe. Ceea ce 
a intervenit pe parcursul evoluţiei acestei mişcări, conflictul dintre Mitropolitul Nicolae Bălan şi 
preotul Iosif Trifa, nu a fost decât rezultatul ciocnirii acţiunii a două personalităţi extrem de active 
şi puternice. Fiecare în parte neînţelegând că atitudinea lor depăşeşte cadrul unui simplu conflict 
personal care a dus, în cele din urmă, la scindarea mişcării Oastea Domnului. Astfel a apărut 
dizidenţa adepţilor lui Iosif Trifa şi nesupunerea lor faţă de Centrul Eparhial de la Sibiu. Miza 
acestui conflict era una de natură materială şi nu privea învăţături de credinţă „neortodoxe”. 
Faptul a degenerat într-un conflict de natură canonică, preotul Trifa fiind acuzat de „neascultare” 
faţă de ierarhul său, a fost rezultatul acţiunilor şi atitudinii intransigente pe care cei doi au adoptat-
o pe parcursul întregului conflict. Caterisirea preotului Trifa a fost una din soluţiile cele mai puţin 
înţelepte pe care forurile ecleziastice ale Bisericii Ortodoxe Române le-a luat în acea perioadă. Nu 
a făcut altceva decât să ducă la tensionarea şi mai mult a conflictului. 

Oastea Domnului, în anii 1923-1949, a făcut parte din peisajul religios al României, fiind 
o noutate prin demersul pe care îl susţinea. Mişcarea rigoristă cu o bază populară mai ales în 
mediul rural, consacrată readucerii la Biserică a credincioşilor tentaţi de indiferentism, 
intensificării trăirii în spiritul moralei creştine, combaterii viciilor despre care se spunea că 
devastează societatea românească (alcoolism, limbaj licenţios, tabagism etc.), Oastea Domnului a 
atras în rândurile sale, în 1933, circa 70.000 de membrii. Ceea ce desigur nu era mult, dar 
comparativ cu acţiunea altor asociaţii religios-morale o situa printre primele. 
 
 

12.7. Turma Sfântului Ilie 
În 1994, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei a studiat fenomenul religios eretic, 

de tip inochentist puritan intitulat “Turma Sfântului Ilie”. Cu aceasta a condamnat următoarele 
învâţăturile greşite profesate de conducătorii şi adepţii acestei mişcări. Şi anume: 

-Dumnezeu este înlocuit cu Sfântul Ilie (idolatrie); 
-crede în reîncarnare (metapsihoză) în sesnul că Sfântul Ilie s-ar fi reîncarnat în persoana 

Sfântului Ioan Botezătorul, apoi în Inochentie care a trăit în secolul XIX-XX-iniţiatorul mişcării 
de la Balta (Basarabia), apoi într-un oarecare Ioan Zlotea şi ulterior în Alexie (Anton) Cojocaru 
din Buzău. 

-învaţă o preoţie specială “a Sfântului Prooroc Ilie”; 
-practică spovedania prin corespondenţă, chiar spovedania la unii mireni, aşa cum a fost 

preoţia Sfântului Ilie; 
-practică transmiterea aşa-ziselor “mesaje primite din cer”; 
-citesc acatistul zis “al Sfântului Prooroc Ilie” care conţine îndemnuri la crimă şi violenţă; 
-învaţă şi practica căsătoriei albe. Preoţii care au copii nu se mântuiesc( asta pe 

considerentul că organul sexual este de la diavolul) ; 
-salutul lor de recunoaştere “Hristos a înviat” de duminica până joi, “Maica Domnului a 

înviat” sau “Părintele Inochente a înviat” în celelalte zile. 
-secretul sectei este pus sub autoritatea jurământului, fie pe Sfânta Evanghelie, fie pe 

Sfânta Cruce; 
-parctică prozelitismul; 
-prevestesc pedepse asupa omenirii;  

 


