
În numele tuturor:întreb\ri f\r\ r\spuns...
S\pt\mînile acestea na]iunea s-a întrebat: cum poate
cineva care a semnat un angajament la Securitate s\ fie
în continuare duhovnic? Cum poate s\ mai predice
Evanghelia cel care a min]it atî]ia zeci de ani în dreptul
lui, pretinzînd o feciorie a cugetului, dup\ ce [i-a pierdut
cur\]ia în l\turile minciunii? Cum poate cineva care a
t\cut vinovat atî]ia ani acum s\ vorbeasc\ despre morali-
tate, fie aceasta [i politic\, f\r\ a-i tremura buzele1? Cum
se poate s\ ademene[ti pe cineva la m\rturisire despre
via]a ascuns\ pentru ca apoi, în ascuns, s\ dai în vileag

net\ia]ilor împrejur lucrurile de tain\? Cum poate cineva,
care crede în separa]ia bisericii de stat, s\ se fi tîrguit cu
instrumentele de tortur\ [i cu scursurile cele mai soioase
ale „organelor d\ stat“? Cum se poate ca lupul îmbr\cat
în haina de p\stor s\ rînjeasc\ [i acum, dup\ ce i s-a
smuls cojocul de peste blana-i surie, [i, ar\tîndu-ne
col]ii, s\ ne spun\ c\ n-a sfî[iat nimic, c\ avea numai
din]i de lapte? Cum poate p\storul s\ deschid\ u[a lupi-
lor, ar\tîndu-le acestora [i cum s\ sfîr[easc\ m\celul cît
mai repede?

Politicienii au fost condamna]i la a fi numi]i mincino[i
de carier\, aceasta le este meseria de cînd se face politic\;
oamenii de afaceri au fost numi]i mincino[i de circum-
stan]\, „acesta ne este contextul social [i economic“, spun
ei. „Cine poate face politic\ f\r\ s\ mint\, cînd politica
nu a fost niciodat\ fecioar\; cum poate cineva care face
afaceri în ]ara asta s\ nu se îndoaie?“ Asta este ceea ce
auzim în stînga [i în dreapta ca legitimare a compro-
misului institu]ionalizat. Dar Biserica, institu]ia cea mai
credibil\ a românilor? Cum pot fi numi]i preo]ii?
Mincino[i de fric\? Oare nu despre asta predic\: dragos-
tea des\vîr[it\ izgone[te frica2? Preo]ilor bisericilor
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1 Referire la cazul Mona Musc\.
2 1 Ioan 4.18 În dragoste nu este fric\; ci dragostea des\vâr[it\
izgone[te frica; pentru c\ frica are cu ea pedeapsa; [i cine se teme, n-a
ajuns des\vâr[it în dragoste.
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tradi]ionale icoana lui Antonie ar fi trebuit s\ le
aduc\ aminte de textul pe care acesta îl ]ine în
mîini3. Dar pastorii, pastorii bapti[ti? Lor ce ar
fi trebuit s\ le aduc\ aminte c\ frica nu poate fi
pus\ în aceea[i propozi]ie cu titlul pe care ei îl
poart\: p\stor sufletesc. Conduc\torii neînfrica]i
ai celor care protestau împotriva a orice,
bapti[tii, vestitorii libert\]ii, numi]i de comu-
ni[ti „prietenii americanilor“? Ace[tia, ce sunt [i
cum pot fi numi]i?
Sunt întreb\ri legitime ale oamenilor în[ela]i,
care n\d\jduiesc la lumin\. R\spunsul la aceste
întreb\ri este co[marul în[el\torilor care sper\ c\
peste ei va s\ri sor]ul [i furtuna va înceta. Chiar
dac\ tornada dosariadei va trece f\r\ s\ ating\
filele semnate de unii pastori înc\ în via]\ [i f\r\
s\ strice memoria unora care deja s-au dus spre
ve[nicii, marea judecat\ va fi locul în care toate
cele ascunse ale oamenilor vor fi date la iveal\.
Pîn\ atunci ne r\mîne alegerea de a ne urma
drumul con[tiin]ei, declara]ii prevenitoare sub
presiunea unei descoperiri iminente sau t\cerea
vinovat\. Timpul se gr\be[te pentru cei vinova]i,
{i înc\ o vreme ascult\m scuze penibile. Dar
acest timp se sfîr[e[te. Unii s-au întrebat în
aceste s\pt\mîni „de ce acum?“ Pentru c\, pro-
babil, a venit vremea, adus\ de Domnul sau de
oameni, aceasta se va vedea pe parcursul istoriei,
dar a venit vremea în care putem spune „acum“.

În numele delatorilor: scuze
To]i cei care continu\ s\ se scuze spun c\ au
semnat un angajament pe care „nu l-au ono-
rat“. Asta este una dintre cele mai periculoase
minciuni pe care o auzim, începînd de la
politicieni pîn\ la Sorin Antohi4. Foarte rar
auzi „m-am angajat [i am dus sarcina la
îndeplinire din convingere [i patriotism, cu
entuziasm. Am fost prost, dar sincer.“ Foarte
rar auzi o recunoa[tere pîn\ la cap\t, f\r\
scuze, f\r\ încercarea de a da sfaturi sau a vorbi
despre moralitate. Fiecare, prin compara]ie,
încearc\ s\ arate c\ tr\darea lui a fost mai
pu]in periculoas\. Uneori, mai curat\ poate fi
m\rturisirea autentic\ [i plin\ de poc\in]\ a
unui uciga[, decît cea a unei femei stricate care
î[i g\se[te motiva]ii ale p\catului ei în
frustr\rile pe care le-a îndurat în c\snicie.
Iat\ un exemplu. Duplicitatea perfect\, încer-
carea de a fi agent dublu este [i mai grav\ [i
vrednic\ de condamnare! M\car dac\ ace[tia
[i-ar fi îndeplinit sarcinile asumate prin angaja-
ment, acolo ar fi fost o sclipire de caracter –

consecven]a ignorant\, dar consecven]\; patrio-
tismul naiv, dar o urm\ de patriotism.

Sentimente pervertite, patologic torsionate,
dar urme ale unor sentimente autentice. Îns\ pe
unul care spune c\ m-a în[elat pe mine cu
Securitatea [i pe Securitate a în[elat-o cu mine
îl consider preamincinos (dac\ se poate permite
calcul dup\ preacurvar), fa]\ de mincinosul sim-
plu care m\ minte numai pe mine, dar î[i face
treaba bine m\car fa]\ de autorit\]i. Entuzia[tii
sunt mai u[or de iertat pentru c\ m\car acolo au
f\cut o treab\ pîn\ la cap\t. Au crezut c\ sunt
utili [i con[tiin]a le-a fost t\ioas\ numai pe o
parte. Iat\ o gradare a r\ului [i perversit\]ii.
S\ mai arunc\m totu[i o privire peste alte
forme ale în[el\ciunii [i minciunii. Unii, cinici,
spun c\ au turnat pentru ca “Împ\r\]ia s\ înain-
teze, ca s\ salveze Biserica“. Absurditatea acestui
argument este evident\. Biserica are deja
Mîntuitor [i a trecut-o prin epoci mai grele
decât cea pe care am experimentat-o unii dintre
noi. Al]ii spun „dac\ nu o f\ceam noi, o f\ceau
al]ii, mai bine noi, c\ noi am fost b\ie]i de[tep]i,
i-am dus cu pre[ul!“. Al]ii au turnat din entuzi-
asm, ca act patriotic, sp\la]i fiind pe creier ca nu
cumva s\ „se piard\ ]ara“. Al]ii au turnat pentru
c\ au fost [antaja]i, au fost prin[i cu mizerii
([antaje financiare sau sexuale) [i s-au afundat
mai tare în mizerie: ca s\ nu fie sco[i la lumin\,
s-au adîncit mai tare în întuneric. Unii au fost
amenin]a]i, cu mutarea la ]ar\, cu pierderea
privilegiilor etc. Al]ii au turnat pentru noi avan-
taje, pentru o c\l\torie în str\in\tate, pentru un
copil care trebuia s\ aib\ „viitorul asigurat“, „s\
nu fie dat afar\ din liceu“. Exist\ o tipologie a
turn\torului care, de[i trebuie amînat\ pentru alt
studiu, a meritat enumerat\ fugar.
Dintre to]i ace[tia poate c\ frico[ii sunt cel

mai greu de în]eles, pastorii frico[i care au citit
de atîtea ori din Apocalipsa 21.8. Pastorii frico[i
care au dat înapoi din fa]a lupilor, devenind
c\l\uze pentru fiarele care aveau s\ le sfî[ie
turmele, ace[tia sunt cel mai greu de în]eles [i
de iertat.
Da, sunt colaboratori [i colaboratori, de toate
tipurile. Unii au ucis prin colaborarea lor, al]ii
au semnat un unic angajament pe care l-au
regretat amarnic [i au încercat s\ elimine
efectele tr\d\rii lor prin adev\rate acte eroice.
Nu to]i sunt la fel de vinova]i cînd ne uit\m la
implica]ii. Este o mare diferen]\ între adoles-
centul care a cochetat cu navigarea pe Internet
pe cîteva pagini porno [i b\rbatul care a c\zut în
adulter [i are un copil nelegitim, de[i amîndoi,
în termenii biblic au s\vîr[it curvia, iar primul
are toate [ansele s\ îl ajung\ pe al doilea. Nu
putem g\si scuze pentru unul [i s\ îl sacrific\m
pe altul. Minimalizarea actelor este la fel de
periculoas\ ca maximalizarea lor. M\rturisirea
înseamn\ s\ spui ce ai f\cut [i cît ai f\cut.

3 Antonie, 251-336, este reprezentat avînd în mîn\ tex-
tul din 1 Ioan.
4 „Am turnat la Securitate“, de Cristian P\tr\[coniu, în
Cotidianul, edi]ia din 5-9-2006, rubrica Actualitate;
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=6819&art=17243
&cHash=cfae10d234



Exactitatea [i concrete]ea m\rturisirii este nece-
sar\ pentru circumscrierea cauterizant\ a iert\rii.
Ceea ce adînce[te consecin]a p\catului este
st\ruin]a în el, întîrzierea [i statornicia în r\u.
Ceea ce poate compromite iertarea este un
regret, nu numai tardiv, ci [i general, inexact.
Ceea ce poate r\ni înc\ o dat\ pe cel r\nit deja
este c\ acela care î[i cere iertare încearc\ s\
spun\ c\ fapta nu a fost chiar a[a de grav\.
Gravitatea o apreciaz\ victima. Exactitatea
m\rturisirii este sarcina victimizatorului.
Exist\ grade de vinov\]ie a[ezate pe o scar\ pe
care o putem intui [i vedea ca prin cea]\, dar
care se va vedea clar [i descoperit la marea jude-
cat\. Pîn\ atunci suntem orbi]i de scuze [i aces-
tea trebuie înl\turate. Aceste apologhii merit\
inventariate cu am\nuntul, dar nu acum. Unele
sunt sunt forme foarte rafinate ale autoîn[el\rii
cum rar î]i este dat s\ întîlne[ti în experien]a
pastoral\. Este important de re]inut c\ cel c\ruia
i se cere s\ ierte trebuie s\ vad\ clar ceea ce tre-
buie iertat, [i asta nu se poate întîmpla decît
dac\ cel care cere iertare d\ v\lul în[el\tor al
scuzelor la o parte [i spune adev\rul. Ca o fapt\
s\ poat\ fi iertat\, ascuns\, uitat\, ea trebuie mai
întîi scoas\ cu totul [i cu totul la iveal\ [i
amintit\.

În numele unei ter]e categorii:adev\rul
Dosarele s-au împ\r]it deja: dosare de

urm\ri]i [i de urm\ritori, dosare de re]ea [i de
obiectiv. În spatele hîrtiilor scrise de mîn\ sau la
ma[in\ se ascund drame mult mai adînci. Acolo
este ru[ine [i lacrimi, prietenii distruse [i c\snicii
de iad, acolo sunt mame batjocorite, fii ascun[i,
enoria[i tr\da]i, secrete descoperite, p\cate
dizolvate în [antaj, nop]i albe, spaime de ziu\.
Dar dincolo de dosarele de urm\ri]i [i
urm\ritori, dincolo de dosarele închise, mai sunt
un fel de dosare, pu]ine pe raft [i pentru care nu
s-au g\sit etichetele înc\. Mai este o c\mar\
nedeschis\, mai este un ungher în care se
ascunde o alt\ categorie turn\torii-întor[i, cei
care au pl\tit pentru dela]iune, dac\ nu în fa]a
victimelor, cel pu]in pentru propria lor
con[tiin]\. Între urm\ritul uneori g\l\gios – [i
pe bun\ dreptate g\l\gios într-o societate care a
t\cut atît, c\ruia i se continu\ furtul demnit\]ii
prin „ple[i]area“5 în fa]\ – [i urm\ritorul t\cut,

care înc\ sper\ s\ scape f\r\ demnitate, mai este
o categorie despre care nu se vorbe[te, un „mar-
tor mut“, dar care a pl\tit un pre] de sînge.
Pentru ce? Pentru restaurarea demnit\]ii, pentru
isp\[irea faptelor, pentru sp\larea con[tiin]ei
urma[ilor? Probabil c\ pentru nici unul dintre
aceste lucruri. Sunt cei pe a c\ror dosare poate
st\ scris: ELIMINAT! Sunt între filele din
dosare umbrele celor care au fost „sinuci[i“,
omorî]i cu arma de foc [i declara]i
„electrocuta]i“, b\tu]i cu ranga în cap [i
num\ra]i la „accidente de ma[in\“, cu toate
coastele rupte din lovituri de bocanci [i trecu]i la
„accidente de munc\“, creierii în care se stre-
curase teama, scur[i din tigve, guri care au tur-
nat, umplute cu p\mînt; acest fel de tablouri
sunt înr\mate în dosare ale muritorilor care
[i-au dovedit condi]ia mult prea devreme.
Exist\ dosarele acelora care au intrat în hora de
neoprit a tainelor ilicite [i for]a centrifug\ a
acesteia i-a aruncat nu din scen\, din centrul
aten]iei publice la periferia societ\]ii, ci din via]a
îns\[i, în sicrie. Sunt cei care au încheiat un [ir
de fapte dezonorante cu o moarte, dac\ nu
respectabil\, m\car acceptabil\. Ace[tia sunt cei
care au profitat o vreme de pe urma pactului
diabolic pentru a pierde totul apoi din cauza
refuzului de a continua în]elegerea. Ace[tia sunt
a treia categorie. Nu sunt urm\ri]i, au încetat s\
fie urm\ritori, sunt mor]i. Pentru ace[tia este
greu de ales atitudinea, mai ales din partea
urma[ilor lor: dispre], respect, t\cere, vorbire de
bine, ciud\ c\ nu îi mai po]i lua de guler, mil\,
revolt\, negare? Este foarte greu s\ crezi despre
oameni, este foarte greu de luat o atitudine ca
fiu, so]ie, mam\, sor\, enoria[ fa]\ de cineva
care se descoper\ pe sine tr\d\tor. De aceea sunt
atît de t\cu]i acum prietenii lui Sorin Antohi.
Dar nu este greu de luat atitudine în fa]a
adev\rului oricare ar fi acesta. Este greu de aflat
adev\rul despre ai t\i, dar nu este greu de spus
adev\rul, dac\ Îl cuno[ti pe Cel care se nume[te
pe Sine Adev\rul.

„În numele tat\lui“: istoria
Am cunoscut nu prea bine un pastor baptist.
{tiu c\ a fost recrutat, convins fiind de „securis-
tul bun“6 c\ sluje[te ]ara, i s-a spus c\ va semna
un act, o simpl\ hîrtie inofensiv\ care nu are
nici un fel de consecin]e asupra viitorului lui, c\
„nu va [ti nimeni“, dar î[i va putea p\stra în
schimb carnetul de pastor. A fost mutat
dintr-un ora[ mic într-un ora[ mare, acesta a
fost primul bonus. A fost numit pre[edinte de
comunitate, apoi a fost trimis la conferin]e [i
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5 Referire la generalul în rezerv\ Ple[ita, care formeaz\
deja o categorie aparte, o categorie pe care o umple sin-
gur: tupeistul, care a fost parte a sistemului, n-are nici o
remu[care, ba chiar ]ine lec]ii de moralitate [i
supravie]uire politic\ pe OTV. Aceasta este „ple[i]area”
în fa]\ a na]iunii, prostire, ho]ire de demnitate. Din
cauza acestei situa]ii merit\ propus ca verb. Situa]ia este
greu de g\sit în istoria recent\. Unicitatea situa]iei pre-
supune g\sirea de noi cuvinte pentru denumire.

6 Vezi articolul lui Florin Negru]iu din Gîndul, 15 sep-
tembrie, 2006, „Diavolul [i bunul securist”.
http://www.gindul.info/articol_14926/diavolul_si_bunul
_securist.html.



congrese, dup\ care i s-a cerut s\ pl\teasc\ toate
chitan]ele: s\ spun\ dac\ pe la biseric\ vin per-
soane care ar amenin]a ]ara sau dac\ sunt ele-
mente care ar tulbura orînduirea atît de
„asem\n\toare bisericii primare, comunismul“. A
tr\it a[a doi ani. I s-au dat sarcini tot mai
importante. Se cereau din ce în ce mai multe
compromisuri. Ora[ universitar, mult\ mi[care,
mult\ agita]ie. Bucuros c\ reu[e[te s\ deschid\ o
biseric\ cu o autoriza]ie imposibil de ob]inut în
alte condi]ii, c\ va înfiin]a o comunitate nou\,
aproape c\ se convinsese c\ merit\. Un pre]
„mic“ pentru realiz\ri mari. În cele din urm\,
dup\ doi ani de duplicitate, a obosit. Presiunea
era din ce în ce mai mare. Trebuia s\ dea dovezi
din ce în ce mai mari de loialitate [i eficien]\.
Vara, în concediu, a m\rturisit tot unui frate mai
mare care, la rîndul lui, trecuse prin pu[c\rie
pentru credin]\ [i care, amenin]at o zi întreag\
cu pistolul, nu a cedat presiunilor anchetatorilor.
Acesta l-a convins c\ a f\cut un tîrg diabolic.
Ajuns acas\, a încercat s\ se elibereze, dar a con-
tinuat s\ dea note informative sub presiune,
semnînd cu numele codificat Barbu Ionel. A
m\rturisit altor doi fra]i de credin]\, amîndoi
b\trîni din comitetul bisericii pe care o p\storea.
A fost foarte naiv s\ cread\ minciuna de la
început, a fost [i mai naiv s\ cread\ c\ eliberarea
va fi u[oar\. Amenin]at cu uciderea copiilor [i
batjocorirea so]iei dac\ spune care i-au fost mis-
iunile, nu i-a crezut pe cuvînt pe cei ce îl
min]iser\ pîn\ atunci. A fost ucis în 1975, în 17
decembrie, la ora 17.30, cu martori [i cu o
„semn\tur\“ ciudat\, ca de grup mafiot, gura
umplut\ cu p\mînt. I s-a înscenat un accident,
coastele i-au fost rupte din lovituri de bocanci,
craniul spart cu o rang\. S-a luptat în picioare,
dup\ spusele martorilor care au v\zut scena în
farurile ma[inii, pîn\ cînd sîngele i s-a scurs de
la cap, prin haine, în pantofi.
Au r\mas în urma lui cinci copii. Trei mai
mari, doi mai mici. Au r\mas bisericile, dintre
care una care îl iubea [i mai mult, biserica spre
care se îndrepta în ziua mor]ii. Cei mai mul]i,
dup\ „accident“ au încercat s\ fac\ din el un
erou, un martir al credin]ei, dar la împlinirea a
20 de ani de la moartea lui, în 1995, s-a întîm-
plat un lucru ciudat: unul dintre fii, cel care
aflase toat\ istoria ascuns\, a spus în plin serviciu
comemorativ bisericii înfiin]ate de tat\l lui, acolo
unde cultul lui ca martir înflorise, c\ oamenii ne
în[eal\, Dumnezeu este singurul care nu ne
dezam\ge[te niciodat\. Apoi [i-a anun]at to]i
colaboratorii c\ are un dosar de urm\rit în curs [i
c\ are un tat\ care a gre[it [i a pl\tit cu moartea
gre[eala. Prietenii i-au spus: „Îngroap-o, c\ [i el
este îngropat!“. Li s-a r\spuns: „Adev\rul ne va
face liberi!“. P\catele nu se r\sfrîng asupra copi-
ilor, dar suferin]a, oprobriul, ru[inea, [antajul,
batjocura, rîsul pe-nfundate, da! Fii pl\tesc
p\cate ale ta]ilor, chiar [i dup\ ce ta]ii au pl\tit

pre]ul cel mai mare pentru gre[eala lor. Urmele
de agurid\ r\mîn, chiar dac\ moartea [i-a f\cut
deja slujba7 [i ta]ii au sp\lat cu propriul sînge
numele pe care s\ îl dea copiilor. Înainte cu o
lun\ de a muri a scris dou\ scrisori, una so]iei, [i
un bilet, fiului, pentru a fi citit peste ani, un fel
de testament spiritual, un sfat pentru a urma alt\
cale decît cea urmat\ de tat\.
Culmea ironiei lui Dumnezeu este c\ fiul
delatorului cu tr\datul au devenit prieteni. Ba
chiar mai mult, pentru o perioad\ din via]a fiu-
lui, tr\datul i-a devenit tat\ spiritual. Ani de zile
s-a r\z-bunat8 ucenicindu-l pe fiul celui care l-a
tr\dat în cele ale Scripturii [i nu numai. Ce-au
mai rîs unii de aceast\ situa]ie tragi-ironic\!? Ce
greu trebuie s\ fi fost s\ treci peste faptele trecu-
tului! Într-o zi, dup\ deschiderea dosarului de
urm\rire al celui tr\dat, cei doi au stat fa]\ în
fa]\ [i fiul delatorului [i-a cerut iertare „în
numele tat\lui“, la 30 de ani de la moartea lui,
cu o m\rturisire direct\, fr\]easc\, senin\, a ceea
ce a fost a[a cum a fost. O încercare urgent\ de
recuperare a demnit\]ii st\ în a spune drept la
ceea ce este drept pentru Dumnezeu [i s\
nume[ti strîmb ceea ce este strîmb pentru El.
Dumnezeu le [tie cel mai bine. Dar o cerere de
iertare este parte dintr-un proces mult mai com-
plex. O cerere de iertare este ca o na[tere. Firea
p\mînteasc\ î[i cere drepturile, d\ din picioare [i
strope[te cu sînge, love[te [i r\ne[te împrejur,
chiar cînd vrei s\ faci binele. Umilin]a [i frîn-
gerea orgoliului din cererea de iertare este ceea
ce face ca durerea s\ fie atît de ascu]it\ încît cel
c\ruia i se adreseaz\ cererea de iertare poate fi
r\nit din nou [i din nou. „Na[terea“ aceasta cere
împ\rt\[irea celui care a fost r\nit [i a celui care
a r\nit, de[i în recuperare pot fi r\ni]i din nou
amîndoi. A[a cum spunea cel tr\dat, „pentru a
vedea lumina trebuie s\ trecem întîi prin valea
umbrei mor]ii“ [i aceast\ trecere poate fi f\cut\
numai în doi. Valea plîngerii se deschide spre
bucurie dup\ ce este udat\ cu lacrimi.

În numele meu: c\in]a
L-am cunoscut pu]in pe acest pastor [i sunt
legat într-un fel în care nu m\ pot dezlega de el:
este tat\l meu. L-am cunoscut pu]in pentru c\
aveam 5 ani cînd a fost ucis. Acum, dup\ 30 de
ani înc\ mai v\d urmele acelei lipse de cump\n\
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7 Ieremia 31:29 În zilele acelea, nu se va mai zice:
„P\rin]ii au mâncat agurid\, [i copiilor li s-au sterpezit
din]ii“ 30ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oric\rui
om, care va mânca agurid\, i se vor sterpezi din]ii!
8 Vezi comentariile lui C. Noica în Cuvînt împreun\
despre rostirea româneasc\, Ed. Eminescu, 1987, despre
R\s-bunare, p. 268: „Însemna în primul ceas a face din
nou bun ceva. Dintr-o dat\, cuvîntul r\zbun\rii, atît de
întunecat, se face din nou bun [i se însenineaz\, a[a cum
«vremea se r\zbun\», adic\ se face bun\, se însenineaz\“.
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i plin\ de fric\, pentru naivitatea de a crede ce nu

trebuie crezut [i a refuza s\ accepte ceea ce era
evident. Anii au trecut, dar timpul nu acoper\
toate r\nile. Demnitatea se recap\t\ foarte greu
pentru to]i, [i chiar atunci cînd judecata celorla]i
cere un supliment la dreptate dup\ ce
Dumnezeu Însu[i a intervenit, este foarte greu
s\ spui unde este „destul“. Care este limita din-
colo de care turn\torul devine fiin]\ respectabil\,
dup\ ce va fi f\cut m\rturisirea public\ din pro-
prie ini]iativ\. Este dreptul victimei s\ fixeze
termenii iert\rii. Agresorul nu poate spune
nimic, nu poate propune nimic, trebuie s\ tac\.
{i acest lucru este drept.
Cînd va fi [ters sîngele care strig\ din p\mînt?
Nu st\ în puterea noastr\ aceast\ hot\rîre. Cum
vom putea s\ ne uit\m cu senin\tate unii în
ochii celorlal]i? Este greu s\ decidem. Trebuie
totu[i s\ existe un model de rezolvare [i acesta
trebuie s\ fie neap\rat biblic. În Cartea în care
ni se descoper\ Dumnezeul care a inventat con-
cepte ca „isp\[irea“ [i „iertarea“, acolo unde El
Însu[i Se nume[te pe Sine Dragoste, trebuie s\
fie un model teologic care s\ ne ajute în via]a de
ru[ine zi cu zi.
În 1998, într-o biseric\, sub suflarea unei
inspira]ii de moment, am deschis Biblia la capi-
tolul 9 din Daniel. Era datoria mea, de[i nu eu
semnasem, de[i nu eu turnasem, s\ îmi asum
gre[eala tuturor celor care au tr\dat, în acela[i fel
în care a f\cut Daniel fa]\ de p\rin]ii s\i,
înc\rcîndu-se cu toate c\derile genera]iilor ante-
rioare9. O genera]ie tr\dat\, o genera]ie care a
gustat amarul robiei, s\ cear\ iertare Domnului
pentru gre[elile genera]iei anterioare care au con-
dus la robie. Modelul Daniel este modelul prin
care putem opri rostogolirea ro]ii de foc a frus-
tr\rilor, mîniilor, dorin]ei de r\zbunare, este sin-
gurul mod în care putem trece drep]i, prin mil\
[i îndurare înaintea Domnului, [i fra]i, prin
iertare, înaintea fra]ilor. Urma[ul, cu dosarul
curat, f\cînd gestul lui Daniel profetul în fa]a
poporului pentru p\rin]ii care nu mai sunt în
via]\, cu dosarele p\tate, dar care nu mai pot face
c\in]\, într-un autentic dialog, sine ira et studio10,
cu dragoste [i iertare [i acceptare, în spiritul
Evangheliei [i în cadrul comunit\]ii eclesiale. Un
urma[ curat de tr\dare poate cere iertare în

numele tr\d\torului, dar nu poate nicidecum
a[tepta iertarea grabnic\. De aceea, amîndoi, [i
urma[ul agresorului [i victima trebuie s\ vin\
înaintea Domnului, care are cîntarul faptelor
noastre. Unul poate cere iertare pentru ceea ce
nu a f\cut, cel\lalt poate cere putere pentru ceea
ce nu poate face gr\bit: s\ uite complet totul [i s\
fie eliminate cicatricile. Cel care face cererea de
iertare suport\ o înlocuire, se ridic\ în numele
altcuiva, cel care iart\ trebuie s\ suporte la rîndul
s\u o înlocuire, s\ Îl lase pe Hristos s\ ierte în
locul s\u11, acolo unde apare insuportabilul
amintirilor, prin El12. Poate c\ unii se tem de
m\rturisire pentru c\ [tiu c\ nu am ajuns înc\ la
acel stadiu de civiliza]ie social\ [i eclesial\. Este
un gest necesar, dar nu este suficient.

De cînd am început s\ scriu acest „sinuciga[
text“ am primit tot felul de reac]ii din partea
prietenilor [i du[manilor care [tiau de între-
prinderea mea. Întrebarea tuturor este „cînd va fi
destul?“. Numai Bunul Dumnezeu [tie! Nu
putem noi, urma[ii agresorilor, fixa limita. Cel
care a fost umilit [i urm\rit trebuie s\ declare
satisfac]ia la vremea cînd aceasta se va s\vîr[i.
Pîn\ mai este suferin]\, trebuie s\ mai fie [i
c\in]\, cît mai este p\cat, trebuie s\ fie [i
m\rturisire. Datoria celui care este ironizat sau
supus la întreb\ri incomode pentru c\ taic\-s\u
a gre[it este s\ întoarc\ [i obrazul cel\lalt, s\
coboare în smerenie cît mai jos, chiar dac\ s-a
v\rsat sîngele vinovat, pîn\ cînd victima [i
jude]ul nevinova]ilor spune „destul“.
Oricum solu]ia nu este în încheierea de aici,
între noi, pe p\mînt: nu ne putem îngropa toate
frustr\rile [i nu ne putem anula amintirile,
înghi]i cuvintele. Procesul nostru de aducere în
pace va mai dura. Îm-p\carea trebuie s\ fie pre-
cedat\ de o împ\ciuire juridic\, iertarea trebuie
s\ vin\ în urma unei cereri de iertare cît mai
precise, îm-bunarea trebuie s\ fie precedat\ de o
r\z-bunare13. Dincolo de justi]iaritatea
dezv\luirilor, problema p\catului trebuie inte-
grat\ personalist, rela]ional. Iertarea nu se poate
cere doar în numele tat\lui meu, nici în numele
meu, ci numai în numele Domnului.

În numele Domnului: iertarea
Se poate s\ fi pl\tit cu moartea, dar nu ai
isp\[it. Noi nu putem isp\[i. Numai Cristos
poate isp\[i [i ierta. Noi putem tr\i demni prin

9 Daniel 9:3 {i mi-am întors fa]a spre Domnul Dumnezeu,
ca s\-L caut cu rug\ciune [i cereri, postind în sac [i cenu[\. 4

M-am rugat Domnului, Dumnezeului meu [i I-am f\cut
urm\toarea m\rturisire: „Doamne, Dumnezeule mare [i
înfrico[ate, Tu, care ]ii leg\mântul [i dai îndurare celor ce Te
iubesc [i p\zesc poruncile Tale! 5Noi am p\c\tuit, am s\vâr[it
nelegiuire, am fost r\i [i înd\r\tnici, ne-am ab\tut de la
poruncile [i orânduirile Tale. 6N-am ascultat pe robii T\i
proorocii, care au vorbit, în Numele T\u, împ\ra]ilor no[tri,
c\peteniilor noastre, p\rin]ilor no[tri, [i c\tre tot poporul
]\rii. 7Tu, Doamne, e[ti drept, iar nou\ ni se cuvine ast\zi s\
ni se umple fa]a de ru[ine, nou\ tuturor oamenilor lui Iuda,
locuitorilor Ierusalimului [i întregului Israel, fie ei aproape,
fie departe, în toate ]\rile în care i-ai izgonit, din pricina
f\r\delegilor de care s-au f\cut vinova]i fa]\ de Tine!
10 în traducere: f\r\ mînie [i f\r\ p\rtinire

11 Galateni 2:20 Am fost r\stignit împreun\ cu Hristos, [i
tr\iesc… dar nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te în mine.
{i via]a pe care o tr\iesc acum în trup, o tr\iesc în credin]a
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit [i S-a dat pe Sine
însu[i pentru mine.
12 Ioan 15:5 Eu sunt Vi]a, voi sunte]i ml\di]ele. Cine
r\mâne în Mine, [i în cine r\mân Eu, aduce mult\ road\;
c\ci desp\r]i]i de Mine, nu pute]i face nimic.
13 Vezi comentariile lui Noica amintite anterior.



demnitatea lui Cristos, iar cel care ne poate
ierta, ne poate ierta în Cristos, prin Cristos, cu
Cristos14. Singur\tatea, s\r\cia, izolarea,
batjocurile nu dau nim\nui dreptul de a spune
„Ajunge!“. Nu se poate face concurs de
suferin]\. Nu [tiu cum vor rezolva cei care nu
sunt cunosc\tori de Cristos acest fel de proble-
me, dar pentru cei care [i-au pus încrederea în
El, iertarea poate fi acordat\ doar cu puterea
primit\ din partea Lui15, iar cel care este de
partea celui care a gre[it nu poate cere iertarea în
altfel decît „în numele Domnului“.
Prin acest text autoflagelant „arunc moa[tele la
co[“ [i pentru cei care au crezut într-un erou.
Unii au spus: „Taci [i uit\-te în alt\ parte“, „Cui
sluje[te?“, „Dac\ afl\ cei care l-au admirat?“,
„Love[ti din nou în familia ta? Nu ]i-e mil\ de
maic\-ta, de sor\-ta?“.
Pentru to]i am un singur r\spuns: „El este
Calea, Adev\rul [i Via]a“ [i „Adev\rul ne va
slobozi!“. Eu îl cunosc pe El [i sunt un om
liber. A[a cum iertarea nu poate fi dat\ decît
în numele Domnului, adev\rul trebuie spus tot
în numele Lui. În to]i aburii [i cea]a de pîn\
acum trebuie deschise ferestrele s\ intre soarele
drept\]ii. Acolo unde drumurile oamenilor
sunt ocolite, trebuie s\ o lu\m de-a dreptul,
acolo unde trebuie salvate cariere, trebuie s\
ie[im la judecata fr\]iet\]ii; numai a[a vom
avea [ansa la limpezime. Atunci cînd cei care
ne judec\, vor s\ ne a[ez\m jos s\ nu mai vor-
bim, noi trebuie s\ ne ghemuim în smerenie.
Dac\ ei vor s\ ie[im la ramp\ [i s\ declar\m
vinov\]ia înainta[ilor, trebuie s\ o facem cu tot
curajul.
Ce altceva poate însemna tr\irea în adev\r
dac\ nu, atunci cînd se fac aluzii, s\ roste[ti în
gura mare; atunci cînd se dau indicii, s\ o spui
f\r\ ocoli[uri; cînd se aminte[te de fapte, s\ spui
povestea întreag\, a[a cum a fost; cînd se
[opte[te pe la col]uri, s\ spui de pe acoperi[;
cînd se întineaz\ nume, s\ aduci slav\ numelui
Domnului?16

Acesta este adev\rul. Acesta este adev\rul pe
care îl [tiu pîn\ în momentul de fa]\17. Tat\l
meu nu este un martir, nu este un erou, este o
victim\, un om cu sl\biciuni, dar c\ruia i s-a

oferit [ansa unui ultim curaj de a pl\ti pentru
faptele sale. El a pl\tit cu via]a, eu am cerut
iertare dup\ tiparul profetului Daniel unora din-
tre cei afecta]i de faptele sale. Pentru aceast\
vreme consider c\ mie îmi sunt mai potrivite
sacul [i cenu[a decît scuzele pentru tata, dar prin
moartea lui [i prin cererea mea de iertare biblic\,
am rec\p\tat demnitatea de a vorbi [i scrie acest
text, încercînd tot posibilul în a diminua patosul,
exagerarea sau minimalizarea, pentru c\ orice
exagerare compromite procesul, orice mini-
malizare poate compromite rezultatele.
Mic[orarea prin eufemisme a oric\ror fapte ale
p\rin]ilor no[tri poate avea consecin]e dramatice
asupra sim]ului de dreptate [i adev\r pe care
vrem s\ îl cultiv\m copiilor no[tri.
Aceast\ „m\rturisire“ este doar în numele
meu. Acesta este adev\rul a[a cum îl [tiu eu.
Am încercat s\ îl spun în numele Domnului, dar
cu grij\, fiind înl\n]uit în rela]ii atît de fragile [i
în porunci atît de clare.
De[i sunt în aceast\ situa]ie, porunca de a ne
cinsti p\rin]ii se aplic\ [i în acest context. Cred
ca tocmai porunca dat\ fiilor am încercat s\ o
împlinesc prin scriitura de fa]\. Cred ca tocmai
acum am ales calea indicat\ în ultimul bilet de
tat\l meu: aceasta este „c\rarea cea mai sigur\,
Calea luminoas\ plin\ de pace, siguran]\ [i feri-
cire cereasc\“, Calea Adev\rului.
{tiu un fiu care [i-a g\sit tat\l beat în [an].
S\tenii rîdeau de el. Nu s-a certat cu ei s\ î[i
apere tat\l de ru[inea pe care singur [i-o f\cuse,
nici nu s-a al\turat lor s\ rîd\ împreun\ cu satul,
de[i [tia c\ be]ia este vrednic\ de rîs. S-a aple-
cat, l-a ridicat, l-a luat de bra], l-a dus acas\, l-a
sp\lat [i l-a dus la culcare. Tat\l meu s-a dus
deja „la culcare“. A intrat într-o alt\ categorie
din care nu mai fac parte nici martirii, dar nici
turn\torii.
Unii ar spune „Eh, acum, despre mor]i numai
de bine...“. Nu, nu este bine, dac\ nu este tr\ire
în adev\r. Calea Domnului este de bine. El este
Calea, Adev\rul [i Via]a [i tr\irea în Adev\r ne
va face liberi, a[a c\ numai „despre
Dumnezeu… numai de bine!“ �
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11
Dr. Marius David Cruceru este pastor al Bisericii
Baptiste din Ale[d (jud. Bihor) [i lector în cadrul
Universit\]ii „Emanuel“ din Oradea.

14 Galateni 2:20 Am fost r\stignit împreun\ cu Hristos, [i
tr\iesc... dar nu mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te în mine.{i
via]a pe care o tr\iesc acum în trup, o tr\iesc în credin]a în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit [i S-a dat pe Sine însu[i
pentru mine.
15 Vezi contextul din Ioan cap. 15. Problema dragostei
este rezolvat\ prin transformarea acesteia în porunc\, iar
porunca nu poate fi ascultat\ decît de cel care r\mâne în
Cristos, „c\ci desp\r]i]i de Mine nu pute]i face nimic”,
b\nuim c\ nici m\car s\ acord\m iertarea celor gre[i]i.
16 În cultura ebraic\ „a spune adev\rul” era sinonim cu
„d\ Slav\ Domnului”.
17 Precizez c\ înc\ nu am avut acces nici la dosarul meu
de urm\rire, nici la dosarul tat\lui meu, de[i existen]a
ambelor este confirmat\.


