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SECTE VECHI {I NOI ~N CRE{TINISMUL ROM+NESC

Pr. Conf. Dr. Ion VICOVAN

Originile sectei sunt foarte vechi. Vr\jma[ul omului, diavolul, `nc\ de la `nceput,
din paradis, a prezentat protop\rin]ilor Adam [i Eva porunca lui Dumnezeu, de a
nu m=nca din pomul oprit (Fac. 2, 16-17) `n mod fals: „Nu, nu ve]i muri! Dar
Dumnezeu [tie c\ `n ziua `n care ve]i m=nca din el vi se va deschide ochii [i ve]i fi
ca Dumnezeu, cunosc=nd binele [i r\ul” (Fac. 3, 4-5).

Lucrarea diavolului urm\re[te, `n esen]\, ruperea comuniunii cu Dumnezeu [i,
concret, pierderea m=ntuirii. A[a se explic\ de ce, `n toate timpurile [i pretutin-
deni, au fost [i sunt secte. ~ns\, trebuie ar\tat [i faptul c\ dincolo de aspectele nega-
tive ale sectelor (ruperea unit\]ii Bisericii, pentru care M=ntuitorul s-a rugat s\ fie
„una”, facerea de adep]i ai „gheenei”, sem\narea urii `n locul dragostei, a min-
ciunii `n locul adev\rului, a intereselor personale sau de grup `n locul binelui comun
etc.), ele au [i aspecte pozitive (de pild\: cum a fost `n primele veacuri cre[tine, de
a determina Biserica s\-[i formuleze `nv\]\tura, `nt\rirea `n credin]\ a unora mai
slabi, punerea `n valoare a dreptei credin]e etc.). Mai mult, Sf=ntul Apostol Pavel
arat\ existen]a sectelor dac\ nu necesar\, cel pu]in fireasc\: „C\ci trebuie s\ fie `ntre
voi [i eresuri ca s\ se `nvedereze `ntre voi cei `ncerca]i” (I Cor. 11, 19). Cu alte cu-
vinte, existen]a lor este focul `n care, dup\ cuvintele psalmistului, „aurul se l\mure[te”.

Iat\, doar c=teva din cauzele apari]iei sectelor:
1. Necunoa[terea `nv\]\turii celei adev\rate. A[a se explic\ de ce, `n primul

r=nd, numai unii cad `n mrejele lor [i, `n al doilea r=nd, sunt atra[i la secta cu care
au primul contact (ex: dac\ cineva, slab `n credin]\, este contactat de un baptist,
devine baptist [i nu adventist).

2. Interpretarea Sfintei Scripturi `n mod eronat. Pentru secte, Biblia nu este
„dreptarul cuvintelor s\n\toase” (II Tim. 1, 3), ci ele „acomodeaz\” Biblia la `n-
v\]\tura lor (ex: diavolul `nsu[i cuno[tea Sf=nta Scriptur\, `ns\ `n convorbirea cu
M=ntuitorul a folosit-o fals (Matei 4, 1-10). Nu este at=t de important\ citirea
Sfintei Scripturi, c=t, mai ales `n]elegerea ei corect\.

3. ~nv\]\tura cre[tin\ adev\rat\ implic\ automat [i o anumit\ tr\ire moral\, dar
sectele propov\duiesc o via]\ lejer\, promi]=nd o m=ntuire sigur\, pentru aceasta
fiind suficient\ doar intrarea `n r=ndul sectei. De aceea, pe bun\ dreptate, cineva1

spunea: „dac\ principii matematice, ca 2+2=4, ne-ar impune o sever\ conduit\ mo-
ral\, s-ar g\si destui t\g\duitori, care s\ spun\ c\ 2+2 nu fac 4”.

1 N.P. C\p[ianu, Savan]ii de azi [i religia, Cluj, 1944, p. 4.
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4. Interesul material. Nu f\r\ sens, adeseori se aud cuvintele: „Dac\ ai nevoie
de bani, `ntemeiaz\ o sect\”. Unii din interes economic le `nfiin]eaz\, al]ii din acela[i
interes devin membri ai lor. La noi, rom=nii ortodoc[i, dac\ cercet\m istoria, ve-
dem c\ nu se poate vorbi de prezen]a sectelor dec=t dup\ primul r\zboi mondial.
~nc\ din primele secole ale cre[tinismului, `n p\r]ile Dobrogei `n special, `n tim-
pul fr\m=nt\rilor de ordin dogmatic, cum s-a dovedit, n-a fost acuzat de vreo
erezie nici un episcop, cum, dealtfel, din cele peste 100 de inscrip]ii descoperite, da-
t=nd din sec. IV-VI, nici una nu pomene[te de vreo erezie.

Dup\ constituirea Statelor feudale rom=ne[ti [i `ntemeierea mitropoliilor, rom=nii
n-au acceptat nici ierarhi greci, cu at=t mai pu]in `nv\]\turi str\ine. De[i fermi `n
credin]a lor, au fost foarte toleran]i cu cei de alte confesiuni. De pild\, `n vremea
lui Alexandru cel Bun s-au a[ezat `n Moldova armenii [i chiar husi]ii prigoni]i `n
Cehia pentru `nv\]\tura lor. Vorba `mp\m=ntenit\ a rom=nilor: „Las\-l s\ tr\iasc\
`n legea lui” a fost o realitate dovedit\ de `ntreaga noastr\ istorie. C=nd a fost ca-
zul de a convie]ui cu adep]ii altor confesiuni, ace[tia erau primi]i cu `n]elegere –
cazurile amintite mai sus – iar c=nd a fost cazul de a face prozelitism `n r=ndurile
membrilor Bisericii noastre, au opus rezisten]\, p=n\ la a-[i da via]a pentru cre-
din]a noastr\ ortodox\ (exemplul lui Ilie Iorest [i Sava Brancovici, sfin]i ap\r\-
tori `mpotriva ac]iunilor prozelitiste calvine, iar Visarion, Sofronie de la Cioara,
Nicolae Oprea, Pr. Ioan din Gale[ [i Pr. Moise M\cinic, sfin]i ap\r\tori `mpotriva
prozelitismului catolic). La noi au g\sit mediu prielnic foarte t=rziu (abia dup\
cel dint=i r\zboi mondial) c=nd apari]ia lor a fost favorizat\ de starea specific\ creat\
de r\zboi (criza economic\, social\ etc.).

Sectele ap\rute `n Biserica Ortodox\ sunt inochentismul [i tudorismul, dup\ pri-
mul r\zboi mondial, iar relativ recent „Fenomenul de la Pucioasa” [i „Turma Sf=n-
tului Ilie”, `nv\]\turile [i practicile celor dou\ din urm\ necunosc=ndu-se `n tota-
litate. ~n lucrarea de fa]\, le vom prezenta succint, pe de o parte pentru a ar\ta c\
cele dint=i au disp\rut deja ca secte proprii, unele din `nv\]\turile lor fiind pre-
luate de alte secte, asta dovedind caracterul lor eretic, care nu dureaz\ `n timp, iar
pe de alt\ parte, referitor la cele din urm\ (Fenomenul de la Pucioasa [i Turma
Sf=ntului Ilie), pentru a-i aviza pe credincio[i de `nv\]\turile [i practicile lor cu
scopul de a se feri de ei.

Inochentismul

Aceast\ sect\ [i-a primit numele de la Ioan Levizor, cu numele de c\lug\rie
Inochentie. El s-a n\scut probabil pe la 1865, `n localitatea Cosou]i din ]inutul So-
rocei, dintr-o familie de oameni simpli [i credincio[i. Persoana sa a fost foarte
controversat\. Dac\ unii i-au apreciat r=vna, al]ii i-au criticat exagerarea comporta-
mentului. A vie]uit pe la m\n\stirile Dobru[a [i Chi]cani, iar prin 1909 `l `nt=lnim
la m\n\stirea Balta, care lua fiin]\ `n acel an. Aici a fost hirotonit ierodiacon [i
apoi ieromonah.

Datorit\ activit\]ii sale foarte active prin predici, cateheze, cuv=nt\ri ocazio-
nale [i slujbe, pe de o parte, iar pe de alta, datorit\ slujbelor organizate cu fast, `n
sobor [i cu c=ntare `n comun, a f\cut ca Balta s\ devin\ un puternic centru religios.
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Ideile pe care el le propaga nu-i apar]ineau, ci le luase de la fostul preot, Teo-
dosie de la Balta, precum [i de la secta t\cu]ilor2, care, era de fapt o r\m\[i]\ a „iuridi-
vilor”3 (nebuni pentru Hristos), care duceau o via]\ curat\, purtau lan]uri grele [i
mustrau indiferentismul religios. Inochentie apare ca moralizator, propov\duind
alungarea duhurilor necurate [i sf=r[itul lumii (prezis pentru anul 1913).

Cu toate c\ profe]ia lui nu s-a `mplinit, totu[i `nv\]\turile lui au prins teren. ~ncep
s\ apar\ primele sale manifest\ri eretice: `mp\rt\[irea credincio[ilor f\r\ spove-
danie, pelerinaje la morm=ntul stare]ului Teodosie, calcule advente (cum s-a v\zut
etc.). Mul]i adep]i ascultau de el: nu se c\s\toreau, `[i f\ceau subterane unde s\v=r-
[eau orgii [.a4. Din aceast\ cauz\ Inochentie este exilat, `ns\, `n lipsa lui, c\lug\rii
[i credincio[ii adep]i ai lui, din cauza persecu]iilor, p\r\sesc Balta [i se organi-
zeaz\. Ei `l considerau pe Inochen]ie f\c\tor de minuni [i persoana `n care s-a
`ntrupat Duhul Sf=nt. Locul de exil, Lipe]koe, a devenit o nou\ vatr\ monahal\ ino-
chentist\. ~ntr-un timp foarte scurt au ridicat o m\n\stire numit\ „Gr\dina
raiului”. Din lips\ de cultur\ teologic\ [i echilibru personal, c\lug\rii, adep]ii lui, au
`nceput s\-i exagereze activitatea, zugr\vindu-i chipul s\u, [i, mai mult, a[ez=n-du-l
`n treime. Pentru o perioad\ este arestat [i apoi eliberat. Dup\ moartea lui (1917),
au aranjat sub p\m=nt loc pentru orgii. ~n 1919, aproape un sat `ntreg de ino-
chenti[ti a fost b\gat `n `nchisoarea de la Soroca. Ziarele „Universul” [i
„Curentul” relateaz\ unele aspecte din via]a membrilor sectei5.

La noi `n ]ar\, au p\truns unele idei ale lui Inochentie mai ales `n r=ndul unor
monahi, `n vremea patriarhului Miron Cristea. ~n 1920 patriarhul a `ncercat s\-i
determine s\ se integreze `n ob[tea monahal\, ceea ce n-au acceptat, [i s-au rupt
de biseric\, declar=ndu-se independen]i.

~n ceea ce prive[te doctrina, au urm\toarele `nv\]\turi6:
1. E un Duh Sf=nt masculin (Inochentie) [i feminin (o sor\ a lui);
2. Inochentie este un sf=nt sau un prooroc dup\ unii, Sf=ntul Ilie, dup\ al]ii, `n

care s-a `ntrupat Sf=ntul Duh [i Hristos ~nsu[i. Pe cei ce nu cred `n el `i a[teapt\ iadul;
3. Omul trebuie s\ p\c\tuiasc\ ca s\ aib\ de ce s\ se poc\iasc\ [i Dumnezeu

s\-l ierte;
4. Calendarul nu trebuie `ndreptat;
5. To]i adep]ii inochentismului se consider\ fra]i [i surori;
6. ~n ceea ce prive[te slujbele, nu au un tipic unitar, ci fiecare c\lug\r inochentist

are tipicul s\u. Unii respect\ tipicul ortodox, al]ii `l exagereaz\;

2 Dr. Grigorie Gh. Com[a, Cheia sectelor religioase din România, Arad, 1930, p. 147.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 148.
5 Ibidem, pp. 148-149, citând „Curentul” din 26.08.1930, conform c\ruia, `n satul L\-

pu[a, `n curtea unui om, sub o [ir\ de paie s-a g\sit o pe[ter\ inochentist\, cu o femeie
dezbr\cat\, având doar o panglic\, pe care erau cuvintele: „Maica Domnului”, ea a[tepta
s\ nasc\ pe Hristos. Ziarul „Universul”, iunie 1923, citat de acela[i autor, arat\ c\ `n comuna
Piatra, de la Orhei, s-a descoperit o pe[ter\ inochentist\ cu 16 separeuri luxoase unde se
practicau orgii cu fete de 8-12 ani, pâng\rite chiar de fra]i [i p\rin]i.

6 P.I. David, C\l\uza cre[tin\, Arad, 1987, pp. 73-74.
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7. Exagereaz\ pomenirile de mor]i, oficiind slujbe de pomenire chiar [i pentru
cei vii;

8. Practic\ cer[etoria, iar ]inuta este ne`ngrijit\.
~n cadrul acestei secte au ap\rut dou\ grup\ri: una extremist\ [i alta tradi]io-

nalist\. C=t prive[te starea lor actual\, inochentismul ca sect\ independent\, proprie,
nu mai exist\. Unii dintre adep]ii acestei erezii s-au ascuns sub masca stilismului,
al]ii, dup\ cum vom vedea, au intrat `n secta „Turma Sf=ntului Ilie”.

Tudori[tii

Numele sectei vine de la fostul preot (ortodox) Teodor Popescu de la Biserica
Cuibul cu Barz\ ({tirbei Vod\) din Bucure[ti. Aceast\ sect\ se mai nume[te a cre[-
tinilor adev\ra]i7 (pentru c\ fac mare caz de siguran]a m=ntuirii lor) sau a m=ntui-
]ilor8 (pentru c\ `n toate scrierile [i predicile lor, tema principal\ este felul m=ntuirii
omului). Originea ei dateaz\ din 1919, c=nd `ntemeietorul ei a `nceput s\ se abat\
de la doctrina Bisericii Ortodoxe.

Ca urmare, prin sentin]a nr. 152, Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne l-a
caterisit. Dup\ caterisire a atras de partea sa mai mul]i adep]i9. Cel care a preg\tit
terenul sectei, [i cu care Tudor Popescu a colaborat `ndeaproape, a fost ierodia-
conul Dimitrie Cornilescu, (fost ierodiacon) care ocup=ndu-se cu traducerea Bibliei
a g\sit c\ prima cerere de `ndeplinit fa]\ de Dumnezeu este s\ te por]i „dup\ voia
Lui” [i s\ devii „copil” al Lui. Este ceea ce, `n general, cultele neoprotestante accen-
tueaz\ prin expresia „na[terea din nou”10. Ei au `nceput s\-[i propage `nv\]\tura
lor prin foaia pe care o editau, „Adev\rul cre[tin”.

Doctrina lor este pres\rat\ prin diferite bro[uri. Esen]a `nv\]\turii lor este cu-
prins\ `n foaia de propagand\ cu nr. 2811, intitulat\ „Ce s\ fac s\ fiu un adev\rat
cre[tin?”. 

Principalele lor `nv\]\turi sunt:
1. M=ntuirea numai prin credin]\: „S\ prime[ti pe Domnul Iisus ca cel ce a

murit pentru p\catele tale `n locul t\u. El a suferit pedeapsa pentru ca tu s\

7 Pr. Al.N. Constantinescu, Sectologie, istoricul [i combaterea sectelor din România,
ed. a III-a, Bucure[ti, 1940, p. 43.

8 Dr. Grigorie Gh. Com[a, op. cit., p. 124.
9 Fostul preot Nestor Dumitr\chescu, fostul preot Alexandru Panaitescu, Gheorghe Corni-

lescu, V. Tonoiu, Emil Constantinescu etc.
10 Na[terea din nou este un rod al cuvântului lui Hristos. Cine nu aude sau nu accept\

cuvântul lui Hristos nu se poate na[te din nou. Prin na[terea din nou, neoprotestan]ii devin
copii ai lui Dumnezeu. Calitatea de copil produce iubire filial\, dar [i iubire fratern\. De
aceea, to]i se consider\ fra]i [i surori, copii n\scu]i din nou din acela[i tat\ ceresc (Rom. 8,
15). Copiii lui Dumnezeu sunt condu[i apoi de Dumnezeu [i fac ce este drept `naintea lui
Dumnezeu [i, mai ales, nu p\c\tuiesc (I Ioan 3, 9) cf. Bruno Würtz, Doctrinele principalelor
secte ale cre[tinismului contemporan, Timi[oara, 1988, p. 5.

11 Pr. Al.M. Constantinescu, op. cit., p. 43.
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scapi… [i ]i-ai c=[tigat astfel iertarea tuturor p\catelor f\r\ plat\. Prime[te darul
acesta din partea Lui [i mul]ume[te-i”12;

2. Pun accent pe citirea [i `n]elegerea personal\ a Bibliei: „Cite[te zilnic din
Biblie [i f\ peste zi ceea ce ai `n]eles din ce ai citit”13;

3. Na[terea din nou, condi]ie a m=ntuirii. Nu botezul are importan]\, ci na[terea
din nou. Odat\ „ren\scut” nu trebuie `mplinit\ nici o porunc\ a Bisericii cu pri-
vire la icoane, sfin]i, Sf=nta Cruce. ~n aceea[i idee, nici Sfintele Taine nu au vreo
importan]\, ci numai credin]a: „De ai merge zi de zi la biseric\, de ai folosi numele
Lui, de ai gusta p=inea [i vinul la `mp\rt\[ire, f\r\ credin]\, `n zadar a curs s=ngele
Lui pentru tine. Nimeni nu poate fi m=ntuit f\r\ credin]\”14 (ideea de mai sus);

4. Practic\ botezul copiilor `n scopuri prozelitiste, `ns\ pe acesta `l socotesc
numai cu ap\, iar c=nd devin mari [i se hot\r\sc pentru na[terea din nou, atunci
primesc [i botezul cu Duhul Sf=nt15;

5. Pentru `mplinirea scopurilor lor practic\ [i minciuna. 
6. Neput=nd ob]ine recunoa[terea din partea Ministerului Cultelor, au fuzionat

cu cultul neoprotestant „Cre[tinii dup\ Evanghelie”, de[i declaraser\ `n Memoriul
adresat Ministerului c\ nu au nici o leg\tur\ cu vreo „organiza]ie din ]ar\ [i din
str\in\tate”16;

7. Neag\ judecata de apoi spun=nd c\ „o asemenea judecat\ nu se `nt=lne[te `n
Scriptur\”17;

8. ~n ceea ce prive[te cultul, ca la to]i sectan]ii, const\ din imnuri [i predici. De
precizat c\ imnurile sunt compuse de a[a manier\ (form\) pentru a atrage prin ele
la sect\ (fiind adaptate preocup\rilor spirituale ale poporului nostru). ~n ceea ce pri-
ve[te situa]ia lor actual\, ei s-au pierdut `n masa cre[tinilor dup\ evanghelie, f\r\
a avea [i p\stra o identitate proprie.

Fenomenul de la Pucioasa

Este nou ap\rut `n Biserica noastr\, fiind cunoscut (oficial) din anul 1992. Se
nume[te fenomenul de la Pucioasa, dup\ localitatea unde se g\se[te centrul religios
al fenomenului [i Biserica „Noul Ierusalim”. Despre „istoricul” [i „doctrina” acestei
„secte”, g\sim informa]ii `n periodicul Patriarhiei Rom=ne, „Vestitorul Ortodoxiei”
(IV), nr. 83 din 1992, ele fiind furnizate de un adept cunoscut [i activ al sectei,
sculptorul Marian Zidaru.

Conform relat\rilor lui, `nceputul „acestei lucr\ri” a Revela]iei mistice s-a f\cut
`n localitatea Glodeni, din 1955, de c=nd diferite persoane au primit cuv=ntul lui
Dumnezeu. Cea dint=i a fost Sf. Virginia18. Din tinere]e i s-a ar\tat Domnul Hristos,

12 Ibidem, p. 44.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 45.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 46.
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spun=ndu-i c\ o va vindeca pe mama sa (care era bolnav\), dac\ `i va d\rui ceva.
La 14 ani, Virginia a avut un accident la ochiul st=ng, pierz=ndu-[i vederea „`ns\ cu
acest ochi nu mai vedea `n dimensiunea p\m=nteasc\, ci vedea, de fapt, `n dimen-
siunea cereasc\”19. ~n 1955, dup\ un post de 40 de zile, pe care „i-l ceruse
Domnul”, a fost `mp\rt\[it\, `n noaptea de Pa[ti, de „Sfin]ii Ierarhi Vasile, Gri-
gorie [i Ioan”, [i din acel moment cuv=ntul Domnului s-a cobor=t asupra ei. Con-
]inutul primei revela]ii a fost: „Hristos a ~nviat! Hristos a ~nviat! Hristos a ~nviat!
Eu sunt Alfa [i Omega, ~nceputul [i Sf=r[itul, cel ce M-am r\stignit pentru p\catele
lumii [i sunt `n duh, nu sunt `n trup. Nu acest trup este Dumnezeu, ci cel care vor-
be[te prin acest trup; acesta este un vas pe care l-am ales ca s\-mi conduc poporul
pe aceste ultime c\i de m=ntuire”20. Tot atunci Dumnezeu anun]a c\ vremea este
aproape, c\ este momentul s\ aleag\ un „Nou Israel” [i s\ hot\rasc\ un „Nou Ieru-
salim”. Dumnezeu a mai descoperit c\ prin aceast\ lucrare, „Rom=nia va intra
`ntr-o perioad\ de str\lucire [i glorie… c\ s-a apropiat momentul re`ntoarcerii regelui
Mihai [i c\ numai prin `ntoarcerea acestui uns al lui Dumnezeu ne putem realiza idea-
lurile”21. Au `nceput s\ se adune multe familii de credincio[i care ascultau cuv=n-
tul „descoperind numai `ndemnul spre credin]a cea adev\rat\, Biserica Ortodox\”22.

Dac\ la `nceput veneau to]i cre[tinii, chiar cu ]igara `n gur\, mai t=rziu, Dom-
nul a `nceput s\ le pun\ „condi]ii”: mai `nt=i a spus c\ ar fi bine ca omul s\ se eli-
bereze de patimi, s\ nu fumeze, s\ nu bea ]uic\, s\ tr\iasc\ curat. Mul]i au plecat,
neput=nd s\ le accepte. Apoi Domnul a cerut s\ nu se mai m\n=nce carne. {i iar\[i
r=ndurile lor s-au mai „sub]iat”. ~n ultima vreme, Domnul a cerut s\ tr\iasc\ `n cu-
r\]enie: „Sunte]i ultima genera]ie [i pentru ce mai vre]i s\ na[te]i copii? Ca s\-i
vede]i `n foc?”23. Dup\ aceast\ „condi]ie” au r\mas foarte pu]ini. Murind „Sf=nta
Virginia”, a fost `ngropat\ `n cimitirul satului, „conform tradi]iei ortodoxe” [i dup\
7 ani, la dezgropare, trupul era neputrezit, r\sp=ndind o mireasm\ deosebit\. Cu-
v=ntul Domnului a fost ca trupul ei s\ fie `ngropat la loc `n cimitir [i s\ se p\s-
treze taina. Revela]ia lui Dumnezeu, `ns\, a continuat printr-o alt\ persoan\, tot la
Pucioasa, de aceast\ dat\ `ns\ direct, fiecare auzind cuv=ntul lui Dumnezeu. Unii s-au
al\turat acestui fenomen cu credin]\, transform=nd cuv=ntul `n fapt\. Pe adep]i,
Dumnezeu i-a trimis cu mesaje „la cei mai vesti]i c\rturari [i farisei ai no[tri”24.
Condi]iile de vie]uire la Pucioasa, care de altfel exprim\ `nv\]\tura lor, sunt:

1. P\strarea cur\]iei trupe[ti (inclusiv a sim]urilor);
2. Se interzice consumarea de carne (excep]ie f\c=nd pe[tele), de b\uturi (cu ex-

cep]ia vinului) [i de droguri de orice fel;

18 Interviul cu Marian Zidaru, articolul „Fenomenul de la Pucioasa”, `n „Vestitorul Orto-
doxiei Române[ti”, IV (1992), nr. 83, p. 4.

19 Revista citat\.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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3. }inerea de post trei zile pe s\pt\m=n\ (luni, miercuri [i vineri), `n afar\ de pe-
rioadele de post stabilite de Biseric\, f\r\ untdelemn [i vin, except=nd zilele `n
care sunt dezlegate de acestea;

4. Respectarea legii canonice biserice[ti `n stilul rom=nesc [i ortodox str\vechi;
5. ~mp\rt\[ania c=t mai deas\, dup\ preg\tirea cuvenit\;
6. Folosirea calendarului pe stil vechi, schimbarea calendarului atr\g=nd dimi-

nuarea lucr\rii harului.
Biserica Noul Ierusalim este centrul unde se adun\ adep]ii acestui fenomen,

care are o structur\ aparte; curtea este altarul, construc]ia propriu-zis\ este chivotul
de pe masa altarului, poarta este catapeteasma, iar biserica este Rom=nia `n-
treag\. Acest loc reprezint\ centrul ecumenismului universal, prin care toate popoa-
rele `l vor vedea pe adev\ratul Dumnezeu, iar „ziua unific\rii religiilor `n jurul ade-
v\ratului Dumnezeu este foarte aproape”25.

Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `n [edin]a din 22 ianuarie 1993,
a analizat Fenomenul Pucioasa-Glodeni ajung=nd la concluzia „c\ aceasta nu se
`nscrie `n tradi]ia Bisericii Ortodoxe, `n ceea ce prive[te `nv\]\tura de credin]\ [i
formele de manifestare ale vie]ii religioase”26. ~n aceea[i [edin]\, Sf=ntul Sinod a
luat act de m\rturisirea scris\ a Prea Sfin]itului Irineu Bistri]eanul, prin care-[i
cere iertare [i se desolidarizeaz\ de acest fenomen27.

Turma Sf=ntului Ilie28

Poart\ numele Sf=ntului Prooroc Ilie, deoarece adep]ii sectei (av=nd credin]a
`n re`ncarnare) afirm\ c\ proorocul Ilie s-a re`ncarnat `n persoana Sf=ntului Ioan
Botez\torul, apoi `n Inochentie (despre care am vorbit mai sus), iar `n ultima
vreme `n Alexe Cojocaru de la Buz\u (fost arhimandrit la M\n\stirea Adam) con-
siderat de adep]i a fi Dumnezeu, fiind numit de ace[tia „t\ticu” (a murit recent).
Acest fenomen a contaminat pe unii preo]i, monahi, studen]i, credincio[i laici, `n
special din localit\]ile Vaslui, B=rlad, Gala]i, Tulcea, Br\ila, Buz\u, Bucure[ti,
Sibiu [i Ia[i.

~nv\]\turile lor sunt:
1. Dumnezeu este `nlocuit cu Sf=ntul Prooroc Ilie (idolatrie);
2. Sf=ntul Ilie se re`ncarneaz\ `n diverse persoane. ~n momentul de fa]\ caut\

„persoana `n care s\ se re`ncarneze”;
3. Au o preo]ie special\, a „Sf=ntului Ilie”. Laicii care au o astfel de preo]ie

pot s\v=r[i chiar [i Sfintele Taine;
4. Preo]ii adep]i ai sectei, dup\ s\v=r[irea Sfintei Proscomidii, iau o p\rticicic\

din Sf. Agne] [i o pun `n potir (pentru t\ticu);

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Informa]ii `n „Candela Moldovei”, Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei [i Buco-

vinei, An. III, nr. 9-10/sept.-oct. 1994, p. 3.
Unele informa]ii le-am cules de la persoane care pentru o vreme au fost membri ai

sectei.
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5. T\ticu face aghiasm\ [i „sfin]e[te” anafor\ pentru membrii sectei (`ns\ le
pot lua [i de la bisericile ortodoxe);

6. Practic\ spovedania prin coresponden]\, put=nd spovedi, [i chiar este reco-
mandabil pentru cei care au „preo]ia Sf=ntului Ilie”;

7. Practic\ transmiterea de „mesaje primite din cer” de c\tre persoane f\r\
nici o preg\tire teologic\ [i spiritual\;

8. Au acatistul Sf=ntului Ilie deosebit de cel publicat de Patriarhia Rom=n\;
9. Rug\ciunile `ncep\toare `ncep cu troparul Sf=ntului Ilie, diferit de cel din

Mineiul ortodox. Ele sunt schimbate, chiar [i Psalmul 50;
10.  ~nva]\ [i practic\ a[a-numitele „c\s\torii albe”, abstinen]a total\ a so]ilor cu-

nuna]i canonic [i dispre]uiesc pe preo]ii care au copii. Pentru ei, mai important\
este p\strarea fecioriei trupe[ti dec=t p\strarea dreptei credin]e;

11.  Folosesc jur\m=ntul fals, pe Sf=nta Evanghelie [i Sf=nta Cruce, atunci c=nd
li se cere s\ dea informa]ii privind `nv\]\tura [i practica sectei lor;

12. ~mp\rt\[esc numai cu „ostie”, pe care fiecare adept o poart\ la sine pentru
a fi ocrotit de primejdii;

13.  Interzic consumul de carne de porc, usturoi [i ]uic\;
14.  Salutul membrilor sectei este „Hristos a `nviat”, de duminic\ p=n\ joi, iar

`n celelalte zile ale s\pt\m=nii folosesc salutul „Sf=ntul Ilie a `nviat”, „p\rintele
Inochentie a `nviat”, sau „Maica Domnului a `nviat”;

15.  Se c\s\toresc `ntre ei numai cu binecuv=ntarea „t\ticului” (care le fixeaz\
[i perechea) urm=nd s\ tr\iasc\ „ca fratele cu sora” sau ca „lemnul `ntre lemne”;

16.  Se adun\ `n case particulare av=nd ore precise de rug\ciune (9, 12, 15,
18, 24);

17.  C=nd fac metanii pun m=inile cruci[ [i ating fruntea cu m=inile;
18. Persoanele care particip\ la rug\ciune poart\ un halat sau un [or]. De ase-

menea, fiecare persoan\ trebuie s\ aib\ un covora[ sau prosop pentru rug\ciune,
care va da m\rturie `naintea lui Dumnezeu pentru via]a lor de rug\ciune;

19.  La sf=r[itul veacurilor va veni Ilie [i nu M=ntuitorul. Judecata va avea loc
dup\ `mplinirea num\rului de 144.000, men]iona]i `n Apocalips\;

20.  Pentru racolarea de noi membri se orienteaz\ c\tre persoane evlavioase, f\r\
preg\tire, dornice de a [ti mai mult [i mai ales de minuni. ~nv\]\tura li se d\ apoi
cu „linguri]a”, iar cei care vor s\ p\r\seasc\ secta sunt amenin]a]i.

Sinodul mitropolitan, `ntrunit `n 5 septembrie 1994, sub pre[edin]ia ~nalt Prea
Sfin]itului Mitropolit Daniel, a luat `n dezbatere `nv\]\turile [i practicile sectei
„Turma Sf=ntului Ilie” pe care le-a condamnat ca fiind eretice [i necanonice, hot\-
r=re publicat\ `n Buletinul oficial al Moldovei [i Bucovinei nr. 9-10/1994.

~ntruc=t interpretarea corect\ a textelor folosite de secte, precum [i `n]elegerea
punctelor de doctrin\ privit\ din punct de vedere ortodox, fac obiectul altor disci-
pline, ne vom rezuma doar la c=teva considera]ii generale, reprezent=nd `nv\]\tura
ortodox\, vis-à-vis de cele prezentate:

1. O caracteristic\ general\ a sectelor este c\ nu fac distinc]ie `ntre principal [i
secundar (ex. consider\ mai important\ p\strarea fecioriei trupe[ti dec=t p\strarea
dreptei credin]e; sau calendarul este mai presus dec=t dogma).
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2. ~nv\]\turile [i practicile aberante ale sectelor se datoreaz\ pe de o parte ca-
zurilor psiho-patologice, iar pe de alt\ parte unei imagini false despre credin]a ade-
v\rat\, dup\ explica]ia prof. univ. R\dulescu-Motru29, misticul vede `n lume, nu ceea
ce este, ci ceea ce el ar dori s\ fie.

3. Sectele asigur\ m=ntuirea tuturor membrilor prin simplul fapt de a deveni
adep]i ai lor, or, din punct de vedere ortodox, m=ntuirea este rezultatul, `ncoronarea
unei `ntregi vie]i petrecute `n ascultarea [i `mplinirea poruncilor. Nu ne putem m=n-
tui dec=t fiind `n comuniune cu Hristos, Sfintele Taine fiind mijloacele acestei comu-
niuni. Sf=nta Tain\ a Spovedaniei reprezint\ „lep\darea de omul cel vechi [i `mbr\-
carea cu cel nou” (Efes. 4, 22-24) prin ea ne `mp\c\m cu Dumnezeu [i devenim fii
ai Lui. Numai `mp\rt\[indu-ne cu harul Sfintelor Taine [i cu Hristos euharistic, de-
venim „p\rt\[i firii dumnezeie[ti” (II Petru 1, 4).

4. Multe secte ca [i cele dou\ din urm\ (Fenomenul Pucioasa [i „Turma Sf=n-
tului Ilie”), din dorin]a de senza]ie, fac mare caz de revela]ie, afirm=nd c\ membrii
sectei au revela]ii. Uit\ astfel c\ M=ntuitorul ne-a revelat tot ceea ce este necesar
pentru m=ntuire, `ntruparea [i `nv\]\tura Sa reprezent=nd apogeul revela]iei dup\
cum ne `ncredin]eaz\ Sf=ntul Evanghelist Ioan „pentru c\ Legea prin Moise s-a dat,
iar harul [i adev\rul au venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1, 17) [i Sf=ntul Apostol Pavel
„dup\ ce Dumnezeu odinioar\, `n multe r=nduri [i `n multe chipuri a vorbit p\rin-
]ilor no[tri prin prooroci, `n zilele acestea mai de pe urm\ ne-a gr\it nou\ prin Fiul”
(Evrei I, 1-2).

5. Activeaz\ `mpotriva unit\]ii Bisericii [i indirect `mpotriva lui Hristos `nsu[i,
folosind `n lupta lor Biblia, ca [i diavolul, ne[tiind c\ „chiar dac\ au fost uci[i `n nu-
mele credin]ei lor, nu-[i vor sp\la nici cu s=nge gre[elile. Vina dezbin\rii e grav\,
de neiertat [i suferin]a n-o poate purifica. Nu poate fi martir cel ce nu este cu Bise-
rica. Nu intr\ `n `mp\r\]ia cerurilor cel ce a p\r\sit Biserica”30. Despre cei care se rup
de Biseric\ cu preten]ia de a tr\i credin]a adev\rat\, Sf=ntul Ciprian zice c\ m\rtu-
risesc str=mb ca [i diavolul care minte c\ e Hristos „dup\ cum el nu e Hristos chiar
dac\ `n[al\ cu numele, la fel nu poate fi cre[tin (adev\rat n.n.) cine nu r\m=ne `n
Evanghelia lui Hristos [i `n adev\rata credin]\”31.

Credem c\ cea mai bun\ concluzie la cele prezentate nu poate fi dec=t afirma]ia
categoric\ a Sf=ntului Ciprian: „Cine nu are ca mam\ Biserica nu poate avea pe
Dumnezeu ca tat\. Numai dac\ a fost cineva `n afara corabiei lui Noe [i a sc\pat, poate
c\ scap\ [i cel ce este `n afara Bisericii”32.

29 Prof. univ. R\dulescu-Motru, Personalismul Energetic, p. 153, apud dr. Grig. Gh. Com[a,
op. cit., p. 150.

30 Sf. Ciprian, Despre unitatea Bisericii ecumenice, `n vol. 3, Apologe]i de lb. latin\,
trad. de Prof. N. Chi]escu, E. Constantinescu, P. Papadopol [i Prof. D. Popescu, `n col.
P.S.B., Bucure[ti, 1981, p. 444.

31 Ibidem.
32 Ibidem.
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Old and new sects in the Romanian Christianity

Rev. Conf. Dr. Ion Vicovan presents the origins of the sects in Romania, the
causes for their birth, and then, he analyses some of the main cults and sects in Roma-
nia. The author of the historical and theological research emphasises the main diffe-
rences between cults and their characteristics. He notices that there are two main
kinds of sects in Romania: one new-protestant with foreign sources, and a liturgical-
traditionalist one influenced by the Eastern cults of Russia. 


