
3. Procesul paulinic 
Apostolul Pavel dorea mult să-L vestească pe Mântuitorul şi la Ierusalim, 
centrul iudaismului şi al creştinilor iudaizaţi — un fel de adventişti din veacul 
apostolic. Domnul însă, vrând să-1 vadă exercitându-şi solia specială de ,apostol al 
neamurilor', nu i-a ascultat această rugăciune. Dimpotrivă, îl îndemna să renunţe la 
o astfel de cerere (Fapte 20:23; 21:11-14). Râvnitorul slujitor persistând, a fost lăsat 
să experimenteze el însuşi cât de nepotrivit era ca el să-L predice acolo pe Mesia, în 
felul cum făcea pretutindeni, adică debarasat de duhul legalist, de care chiar creştinii 
iudaizaţi erau prea ataşaţi. Şi nu numai ei, ci şi imitatorii lor de azi, în felurite variante, 
căci omului vechi îi convine mândria de a nu depinde numai de Dumnezeu în ce 
priveşte mântuirea complet asigurată doar prin dar, la care răspundem însă cu râvnă 
în faptele bune deja pregătite de El mai dinainte (Efeseni 2:10), „ca să ne plimbăm în 
ele", cum sună alt sens al textului original... Fără truda zadarnică, făcând chiar 
jertfe, cu totul imposibile celor legalişti de sub robia legii morale; cea ceremonială e 
prea ieftină de îndeplinitritual, mai ales de către bogaţii mai expuşi păcatelor. Decalogul 
scris pe pietre, înlocuit (Evrei 7:18, Galateni 4:9, Ezechiel 20:25, Fapte 15:10, Matei 
5:28, 19:8 Romani 7:7, Evrei 13:9, Eclesiastul 3:11. Motivele şi mobilele morale 
altele-sacum: 1 Ioan4:19,10,Coloseni3:13,Ieremia31:33,2Corinteni3:2,8;Deuteronom 
30:6,40:8, etc.) cu legea neprovizorie, scrisă în inimi, l-am tratat în alt volum. 
E suficient însă să amintesc aceste puţine pasaje. 
Pavel încă nu pricepea că toată teologia lui n-avea nici-o trecere la îngâmfaţii 
conducători religioşi, care îi puteau răspunde cu şmecheriile dialecticii, ce face 
din negru alb, şi invers, ca şi în cazul sofiştilor combătuţi de Socrate. El, modest, 
se declara doar prieten (Ieremia31:33; 2 Corinteni 3:2,8, Deuteronom 30:6, Psalmul 
40:8) cu înţelepciunea (filo + sofia), nu ca ei - înţelepţi deja. 
De-abia sosit în Ierusalim, capii fraţilor ce stăruiau în provizoratul legii 
vechi, la umbra templului (Fapte 2:46), cu perdeaua anulată (Evrei 10:20) i-au 
atras atenţia să nu cumva să atace şi aici ceea ce trebuia înlăturat ca gunoaie 
(Filipeni 3:8). „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt plini de râvnă 
pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care sunt printre 
neamuri să renunţe la Moise, zicând că nu trebuie să-i circumcidă pe copiii lor, 
nici să ţină datinile... Fă deci ceea ce-ţi spunem noi... Curăţeşte-te împreună 
cu ei şi achită cheltuielile lor ca să-şi radă capul, şi toţi vor cunoaşte astfel că 
nu-i nimic adevărat din ceea ce au fost informaţi despre tine, ci că şi tu însuţi 
urmezi, păzindLegea..." (Fapte 21.20-24). 
Indemnându-1 astfel la disimulare făţarnică (Galateni 2:13), având ca scuză 
a minciunii grozavele prejudecăţi ale compatrioţilor, i-au întins o cursă, fără 
să-şi dea seama. Dacă Domnul n-ar fi intervenit prin ostaşi (Fapte 21:32; 23:10) 
să-1 salveze de furia poporului şi din mijlocul certei în sinedriu pentru el, ar fi 
fost cu siguranţă ucis, înainte de a-şi fi terminat misiunea. 
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Şi-a îndeplinit-o în alte condiţii, chiar prin pierderea libertăţii civice, căci nu se 
mai putea adresa gloatelor sau adunărilor decât între mai puţini sau în scris. 
Dumnezeu a scos un mare bine pentru noi, din faptul că apreciatul Lui serv a 
acceptat inconsecvenţa, de dragul celor slabi (1 Corinteni 9:22), fiindcă altfel nu 
ne-ar fi rămas ,negru pe alb' dovezile asupra decadenţei spre religia firii vechi, 
începând chiar cu primii creştini şi culminând cu păgânismul de azi, etichetat 
(doar cu numele) drept ,creştinism'. Totuşi, în ceea ce-1 privea direct, ceea ce era 
responsabilitatea sa, Pavel s-a convins că mai bine ar fi fost dacă ar fi ascultat 
avertismentele Domnului decât să fi depăşit măsura în a se face,tuturor toate' (1 
Corinteni 9:22). Atitudinea lui conciliantă n-a folosit (decât indirect) nici 
credincioşilor, nici duşmanilor, decât că a agravat şi mai mult conflictul din jurul 
persoanei sale, ca reprezentant al harului între fraţii cu duh legalist, adică cei ce 
exagerau responsabilitatea de a face fapte bune, în dauna harului, prin care deja 
suntem plăcuţi lui Dumnezeu (Efeseni 1:6, etc), datorită jertfei în locul nostru a 
Fiului Său. 
Cartea Faptele apostolilor se termină cu un binemeritat rechizitoriu al lui 
Pavel la adresa celor religioşi, reproş cuvenit (într-o mai mică măsură) şi fraţilor 
legalişti. Aici el face o clară demarcaţie între Evanghelie şi între legea pentru 
evrei, a încercărilor zadarnice de a ne mântui nu numai prin credinţă, ci şi prin 
fapte bune (lsaia 64:6, Hagai 2:13). Legea a fost astfel întocmită de Domnul, ca 
să dovedească neputinţa (Romani 7:13) ei de salvare, ce se capătă doar prin 
mila divină. Atitudinea nou-testamentală a compromis-o, atunci când s-a pretat 
la concesii exclusiv formaliste, doar pentru a-şi asigura auditori... formalişti (2 
Timotei 3:5), datorită sfatului greşit. 
O plagă dintre cele mai de temut pentru adunări e căderea lor în legalism, cu 



atât mai periculoasă, cu cât îşi fac un merit din reîntoarcerea la vechi. Legalismul 
mozaic, ceremonial, a fost mai puţin vinovat în epoca de tranziţie decât robia cu 
meritele proprii în epoca harului pui; când avem (în epistolele lui Pavel) completa 
lui desolidarizare de fraţii repetenţi (Galateni 4:9; Evrei 10:38), adică zăbovitori 
în epoca depăşită. De aceea îndeamnă el la cercetarea de sine, să vedem dacă 
stăm pe temeiul încrederii neamestecate ori suntem,căzuţi la examen' (2 Corinteni 
13:5, orig). 
Când zic legalism, nu mă refer aproape deloc la încredinţările cu privire la 
ţinerea de zile (Galateni 4:10; Coloseni 1:16) (sâmbăta sau duminica, ori alte 
sărbători religioase) şi nici la abţinerea de la anumite mâncări şi băuturi, spălări, 
etc, scuzabile pentru ,cei slabi în credinţă' (Romani 14), ce se amăgesc că ei 
sunt cei tari, ci mă refer la duhul în care nu ,pentru Domnul' le săvârşesc, căci 
fac din ele condiţie de mântuire sau de mai mare trecere în ochii Domnului şi se 
despart de cei ce nu le practică; cu toate că văd bine cum cei mai mulţi călcători 
ai legii mozaice sau cei ce niciodată n-au stăruit după vorbirea în limbi (alt 
adaos la mântuirea şi prin fapte...), tocmai aceştia duc o şi mai bună viaţă 
spirituală, fericiţi cu siguranţa mântuirii. Baza mântuirii lor o reprezintă faptul că 
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Mântuitorul a săvârşit (loan 19:30, Matei 5:17) tot ce este necesar răscumpărării 
noastre din păcat. Tocmai de aceea, că ei nu amestecă efortul (Ezechiel 
44:18, Exod 34:21), străduinţele de orice fel la primirea ca dar (hatâr) a mântuirii, 
ei devin roditori, prin altoiul Duhului; pe când cei nesiguri de mântuire se 
trudesc cu tot felul de ,nimicuri religioase' şi tradiţii omeneşti (Marcu 7:7). în 
cartea mea, Fratele fiului risipitor, am demascat mai pe larg duhul fariseic al 
,principiului faptelor' bune (Efeseni 2:9 orig.) amestecat şi acolo unde nu trebuie. 
Acest duh duce, şi la fraţii de azi, la alte forme de evlavie deşartă (Marcu 7:7), 
care înlocuiesc dulcile forme harice, naturale, familiare, neritualice! 
M-am extins în acest capitol poate prea mult asupra cauzei ce a dus la 
arestarea lui Pavel. A trebuit să procedez aşa, fiindcă altfel nu se admite, în 
ruptul capului, că el este şi azi în temniţă, zăvorât, ca să nu se dea ascultare 
poruncilor clar expuse de el din partea Domnului (Ieremia 23:28,1 Samuel 15:23, 
Ieremia 28:16, Deuteronom 30:12 etc). Doar versetul 1 Corinteni 14:37 ar fi 
suficient să-i încredinţeze pe cei ce se află sincer doar de partea Domnului, nu 
şi a duhului de partidă (Filipeni 1:17), că frăţietatea s-a depărtat azi groaznic de 
felul de a se aduna aşa cum e voia expresă a întemeietorului eclesiei. Dacă aş 
intra de pe acum în amănunte, aş stârni talazuri de împotrivire. Nu pot să rezum 
când nici cărţi întregi nu-s suficiente pentru fiecare chestiune în parte. Le-am 
compus deja, dar nu le dau în vileag decât când pregătirile de acceptare vor fi 
perfectate, în aşa fel ca nimeni din cei ataşaţi de Mântuitorul să nu mai aibă nici 
un pic de şovăire. Ele sunt în legătură mai ales cu spinoasa problemă a 
sectarismului. Până nu terminăm cu acest păcat (Galateni 5:20), socotit bagatelă, 
aş vorbi în pustiu... Fiecare din sutele de secte creştine le socoteşte pe toate 
celelalte ca fiind secte, dar pe ea însăşi nicidecum, deşi când e vorba să aleagă 
între clara orânduire harică şi cea legalistă, fără ezitare, trece de partea tradiţiei 
frăţeşti şi respinge tradiţia apostolică, singura acceptabilă (1 Corinteni 11:2; 2 
Corinteni 1:13,2 Tesaloniceni 2:15; 3:6). Sectă însemnează erezie, ce se traduce 
prin preferinţă, separare, rupere de ce a lăsat Domnul, EL ÎNSUŞI singura 
religie, adică singura Cale, singurul Adevăr şi singura Viaţă (loan 14:6; Faptele 
apostolilor 24:14, Ezechiel 11:16, Isaia 8:14; oriunde în Noul Testament te-ai 
aştepta la numirea .religie creştină', ea este înlocuită cu Persoană LUI, de exemplu 
în Coloseni 2:8,19; Efeseni 4:20). Religia mozaică era unica veritabilă, până să 
vină în Persoană Cel ce o dăduse provizoriu. Unde a dus însă acea divină 
religie? La răstignirea Lui. Dar el a pironit-o (Coloseni 2:14) pe cruce deodată cu 
păcatul ce o făcea incapabilă (Romani 3:20). 
Iacov nu trebuie socotit legalist dacă a accentuat îndreptăţirea şi prin fapte, 
doar în faţa oamenilor (Romani 4:2). 
Aşadar, fraţii creştini din prima sectă iudaizatoare au fost principalii vinovaţi 
de întemniţarea lui Pavel, ca autori morali ai răzvrătirii contra sa a celorlalţi legalişti 
de speţa cea mai joasă. Mai-marii eclesiei creştine din capitală l-au primit cu 
răceală, deşi Pavel adusese o grămadă de daruri pentru fraţii săraci de acolo. 
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După ce i-au pregătit indirect arestarea, n-au avut curajul să-i ia apărarea (2 
Timotei 4:16; la întâiul proces doar fraţi dintre neamuri au venit ca martori), căci 
aşa s-ar fi desolidarizat de iudaismul ce-1 afişau. Au ales deci deghizata lepădare 
de doctrina paulinică, singura autentică în faţa cerului. 
Mulţumim Domnului de veştile că acum, în multe confesiuni creştine, de 
pretutindeni, unii fraţi s-au trezit la aşteptarea venirii Lui să ne ia în căminul de 



Sus (1 Tesaloniceni 4:17). Duhul Lui îi îndeamnă să revină (2 Regi 17:13, Isaia 
10:22, Zaharia 10:9) la .simplitatea faţade Cristos' (2 Corinteni 11:3), nu numai 
în ceea ce priveşte curăţia morală, ci şi cea cultică. Fără să fi ştiut unii de alţii în 
prealabil, am recurs la studierea Noului Testament, ajutaţi şi de comentariile 
celor mântuiţi, care se pot numi spiritualiceşte Zorobabel, adică străin în Babilon 
(Ieremia 51:9, Isaia 48:20, Apocalipsa 18:4, Exod 2:22), strămoşul Mântuitorului, 
cârmuitorul ce a secundat pe Ezra în reforma lui de revenire la cultul strict 
scripturistic (Matei 19:8,1 loan 1:1; 2:24, Genesa 13:4, Fapte 11:15; rezolvarea 
tainei marii piramide este 111, literele-cifre ale lui Alpha ebraic, dar citit invers— 
Minunat, Transcendent, Mister, de la Isaia 9:6). Ba încă şi istoriile bisericeşti 
ale marilor confesiuni creştine ne-au fost de nepreţuit ajutor, căci ele n-au 
pretenţia aşa-ziselor ,secte' că trebuie să se ghideze doar după Biblie, ci admit 
evoluţia şi-n cele spirituale, într-un fel dispreţuind ,primitivismul' apostolic (1 
Corinteni 4:8, Zaharia 4:10). Aceste istorii imparţiale descriu clar cum se înfăţişa 
o adunare de creştini în primele decenii ale bisericii. Abia mai pe urmă, treptat, 
,s-a găsit cu cale' că e mai bine să se conformeze cât mai mult cu mersul lumii 
(Romani 12:2, Efeseni 2:2). 
Cu această foarte binevenită digresiune, putem înţelege mai bine de ce, 
simbolic vorbind, Pavel e arestat pe scaunul cel mai de lângă uşa adunărilor. 
Domnul lui (şi al celor ce nu se mai consideră că îşi aparţin lor înşişi, cu atât mai 
puţin unor organizaţii pur omeneşti) e chiar dat afară de ele (Apocalipsa 3:20). 
Autoritatea Lui este doar pe hârtie, nu şi temută (Maleahi 3:16). într-un fel, bine 
a scris un frate că e şi Isus, nu numai Pavel, întemniţat (Matei 25:36). Capul 
suferă totodată cu mădularele lui (1 Corinteni 12:26). 
în procesul Mântuitorului, cu amănuntele întregii tragedii umane, ne vedem 
pe fiecare din noi, firea noastră veche, ca a unuia sau a altuia dintre actorii 
dramei crucii. Tot aşa în decursul istoriei bisericii (Apocalipsa cap. 2 şi 3) 
(văzută ca pelerinaj spre unica eclesie cerească (Apocalipsa 4 şi 5), compusă 
numai din cei născuţi de Sus (loan 3:3 orig., Iacov 1:8), unde firea veche e 
complet răstignită) se exercită doar parţial cultul - în duh şi adevăr (loan 4:23). 
Dacă va mai fi o cât de scurtă zăbavă a răpirii la cer a eclesiei (1 Tesaloniceni 
4:17), alţi fraţi vor dezvolta directivele din această carte şi le vor aplica la diversele 
domenii ale vieţii duhovniceşti. 
Juridic vorbind, Pavel, ca cetăţean roman, avea drept de apel la Cezar (Fapte 
25:12; 26:32) contra compatrioţilor ce-1 învinuiau pe nedrept. în faţa autorităţilor, 
el trebuia socotit că face parte din „religio licita" (religie autorizată) iudaică, 
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deoarece creştinismul e continuarea sublimă a Vechiului Testament (în .biblia de 
piatră', coridorul scund al Legii se continua cu aceeaşi înclinare ca al harului, 
având sinusul 0.443, sfertul radicalului din 7, literele-cifre ale Cuvântului şi Betelului, 
Logosul şi Casa lui Dumnezeu). Reprezentanţii Romei în Palestina, deşi l-au 
judecat după toate formalităţile, au tot amânat să se pronunţe pro sau contra 
acestui inculpat atât de original. Au fost prea bucuroşi că i-a ieşit din gură 
cuvântul:, APPELLO!', în urma căruia erau obligaţi să-i dea posibilitatea să ajungă 
la împărat. Au scăpat astfel, ca şi Pilat, de o povară plictisitoare; căci, din tact 
politic, trebuiau să dea satisfacţie iudeilor, deşi victima acestora era de o evidentă 
nevinovăţie (Matei 27:24). 
Procesul lui Pavel se continuă de-a lungul veacurilor. De aceea Faptele 
apostolilor se încheie fără să relateze rezolvarea lui. Pavel a rămas arestat, în 
aşteptarea martorilor acuzării, care nu-şi dădeau osteneala să înfrunte greutăţile 
călătoriei din Palestina la Roma, şi mai degrabă fiindcă erau conştienţi că el va 
fi achitat, din lipsă de dovezi (Fapte 25:7, Marcu 14:56). Continuatorii între fraţi 
ai iudaizaţilor amână mereu judecarea. După lege, 2 ani dosarul rămânea deschis, 
până la înfăţişarea pârâşilor. Doar martorii apărării erau cu el: Luca şi Aristarh, 
iar după o variantă de manuscris şi Secundus (Fapte 20:4). Oricare dintre 
credincioşii harici poate cere să fie citat printre martorii apărării cauzei pentru 
care a fost deţinut cel mai îndrituit apologet al credinţei neamestecate, în mijlocul 
falsificărilor ei, chiar în adunările ce-şi dau aerul de continuitate a politicii cereşti, 
apostolice. 
Dacă n-am apela şi noi la Girantul sfintei noastre libertăţi şi al sincerelor 
noastre aspiraţii biblice, ne-am confunda cu cei ce au dorit binele adunării 
creştine, dar n-au stăruit în fidelitatea faţă de Cuvânt, ci au rămas la ,statu-quo', 
la ceea ce au apucat de la înaintaşi. 
Pavel însă a preferat lanţurile şi separarea de fraţi decât să-şi petreacă în 
obscuritate o semi-libertate, mereu în gardă contra comploturilor iudaice şi-n 
necurmate mustrări din partea fraţilor iudaizanţi. Şi-ar fi măcinat în zadar nervii 
în echilibristica de-a împăca la nesfârşit două curente menite să fie de-a pururi 



contradictorii. Din fericire, poziţia lui categoric harică 1-a cruţat de aşa necazuri 
inutile. La fel e în ţara noastră situaţia aşa-zisei,Oastea Domnului', de fapt a 
bisericii ortodoxe. Cei ce cu adevărat sunt fraţi în ea trebuie să înţeleagă că 
provizoratul ţine totdeauna doar până la separarea inevitabilă (Fapte 18:7). 
Ultimele două capitole din Faptele apostolilor se ocupă îndeosebi cu 
transportarea lui Pavel în capitala imperiului. Atâtea amănunte ale peripeţiilor 
lui pe mare n-ar prezenta vreun interes spiritual dacă n-ar ascunde simbolurile 
cu privire la felul cum a decurs procesul paulinic, ce arată înspre diferitele epoci 
ale călătoriei eclesiei spre reala ,cetate eternă'. Nu în zadar, doar de dragul 
meşteşugirilor cărturăreşti, ne-a lăsat Duhul atâtea amănunte. 
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