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 Sectologie 
 

“Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, 

fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți duhul lui 

Dumnezeu: orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. 

Și orice duh, care nu mărturisește pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui 

antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume.” 

1 Ioan 4:1,2 

 

De ce un curs în sectologie?  

 

Pentru că istoria ne învață că nu orice început bun garantează și un sfârșit bun. Uneori 

rătăcirile încep cu o diviație așa de mică, încât nici nu se observă. Gândiți-vă la farisei. La 

început au fost niște eroi în mijlocul poporului evreu, un partid (sau sectă) care a apărut la 

nevoie și a condus poporul printr-o perioadă foarte grea, dar, cu trecerea timpului, au devenit 

niște “călăuze oarbe”. Totuși, din numărul lor, Nicodim și Saul din Tars și-au “căpătat 

vederea”, însă prin aceasta au văzut că trebuie să părăsească partida lor rătăcită, ca să intre 
într-o nouă “sectă” care abia apăruse. Pe vremea aceea, cine s-ar fi gândit că Templul va fi 

ras din temelii și Ierusalimul judecat, iar noul templu va fi zidit din pietre vii lucrând, 

veghind și așteptând venirea Domnului și al Noului Ierusalim din cer? 

 

Vrând-nevrând existența sectelor ne provoacă să ne identificăm și să ne verificăm și pe noi. 

Este un lucru necesar, sănătos și benefic pentru fiecare. Dacă suntem sinceri, nu avem nimic 

de temut nici de pierdut, ci numai de câștigat. Din păcate, sectologia este un subiect vast și 

crește pe zi ce trece. Nu avem cum să facem un curs complex în timpul pe care-l avem astăzi, 

dar pentru cei interesați, sunt multe cursuri și cărți scrise de oameni competenți din Biserica 

Ortodoxă. Am găsit mai multe din ele pe site-ul: https://www.scribd.com.  

 

Scopul acestui curs: 

 

• Să privim în jur și să ascultăm ce spun alții. De ce?  
- Pentru că ne ajută să înțelegem gândirea celorlalte biserici cu vechime și fără.  
- Pentru că unii conducători ai sectelor au tendința să nu-i lase pe ai lor să facă 

acest lucru. Ei lucrează prin control, manipulare și minciună, iar noi nu dorim să 
facem așa. Adevărul lucrează în lumină, cinstit, fără teamă și fără rușine. 

• Să cercetăm trăsăturile sectelor și ce au în comun. 
• Să observăm variatatea sectelor și ce le diferențiază pe unele de altele. 
• Să ne verificăm și pe noi.  
• Să ne cunoaștem locul și menirea. 
• Să ne ajute spre o slujire demnă și folositoare în biserică și în poporul român.  

 

Definițiile, gândirea și atitudinile celor de lângă noi 

 

DEX:  

 

CULT1, culte, s. n. 1. Omagiu care se aduce divinității prin acte religioase; manifestare a 

sentimentului religios prin rugăciuni și prin acte rituale; totalitatea ritualurilor unei religii.  

2. Sentiment exagerat de admirație, de respect, de venerație, de adorație față de cineva sau de 

ceva. 3. Religie, confesiune. – Din fr. culte, lat. cultus. 

 

 

SÉCTĂ, secte, s. f. Comunitate religioasă desprinsă dintr-o religie mare (creștinism, islam, 

budism etc.), în vederea practicării unui cult independent, bazat pe o doctrină proprie; p. 

ext. grup închis alcătuit din adepții unei doctrine (filosofice sau politice). 

 

https://www.scribd.com/
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Biblia:  

(Gr. hairesis, haireomai, hairetikos, tradus “partidă, sau erezii”, Acts 24:14; 1 Cor. 11:19; 

Gal. 5:20, 2 Petru 2:1, etc.), însemnând de fapt “o alegere” 2 Tesaloniceni 2:13, Evrei 11:25, 

apoi “un mod de viață ales,” și apoi “o partidă religioasă,” ca și “partida” Saducheilor 

(Fapte 5:17), a Fariseilor (15:5), a Nazarinenilor, adică creștinii (24:5).  

 

În Faptele Apostolilor “haireomai” nu avea o conotație neapărat negativă. A fost doar un 

mod de a nominaliza o grupare cu o doctrină deosebită de alte grupări.  

Biblia Sinodală: eres, eresuri, eresul, (Adică, o sectă, secte și secta). Până la urmă termenul a 

ajuns să fie folosit în sens negativ de către Sfinții Apostoli Petru și Pavel datorită acelora 

care se țineau după o învățătură eronată. (2 Petru 2:1; Galateni 5:20 folosesc același cuvânt: 

haireomai, Galateni 5:20 Cornilescu: certurile de partide, B.S: eresuri, (secte) 2 Petru 2:1 

Cornilescu: erezii nimicitoare, B.S: eresuri pierzătoare…). Dar rădăcina cuvântului înseamnă 

“a alege” (Easton's 1897 Bible Dictionary) 

 

Biserica Catolică:   
 

Christoph Schönborn, O.P. 

Arhiepiscopul Vienna, Austria 

 

În prezent, următoare criterii se aplică în general unei secte: este o 

formațiune a unui grup de elită, izolați de realitatea socială și în mod 

frecvent în opoziție cu aceasta; dezvoltarea unor modalități de viață 

alternative, adeseori extreme, încât ele conduc la pierderea sensului 

realității și la o exagerare nesănătoasă. Înafară de faptul că urmăresc o 

țintă în viață care merge împotrivă convențiilor general acceptate, sau a 

unui idol spiritual cu trăsături utopice, în mod ocazional, prezintă 
următoarele caracteristici interioare:  

• renunțarea la valorile de bază ale zilelor noastre referitoare la toleranță și libertate 

personală 
• din când în când luptând pentru atitudini fundamental opuse;  
• un mod de viață totalitar 
• oprimarea conștiinței membrilor 

• ostracizarea (excluderea, exilarea, persecutarea) celor din afară, precum și tendința 

de a domina societatea sau aspecte ale ei. 
Dacă se regăsesc câteva dintre aceste caracteristici într-un grup, acesta este numit o sectă. 

În conformitate cu modul religios (mult mai apt și precis) de folosire a termenului, acele 

grupuri sunt numite secte care s-au rupt din bisericile recunoscute sau din cele naționale. 

Adesea sectele se țin de valori particulare, idei religioase sau moduri de viață ale comunității 

eclesiastice originale. Dar aceste principii de bază particulare sunt înțelese într-un mod 

absolut și sunt trăite în viața comunității care este strict izolată de biserica din care s-a 

desprins și care țintește la auto conservare și auto apărare. Următoarele caracteristici reies 

din aceste condiții de bază:  

 

• câteva idei religioase înguste (ex. susținând că sfârșitul lumii este aproape) refuzând 

să schimbe idei cu oameni care au opinii diferite; 
• promovarea și urmarea cu mult entuziasm a propriilor idei 

• un prozelitism agresiv, o încredere exagerată în înțelegerea misiunii 

lor spre o lume adesea disprețuită 
• concepția că mântuirea este exclusiv a oamenilor aparținând 

grupului respectiv.   
 

Așa cum scrie Cardinal Ratzinger: “în pofidă tuturor schimbărilor care vor 

apărea, sunt convins că parohia va rămâne celula esențială a comunității 

creștine… După cum de cele mai multe ori în istorie vor fi, de asemenea, 
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grupuri care sunt legate printr-o charismă specială generată de personalitatea fondatorului 

într-un mod spiritual specific. De dragul amândurora, un schimb între ei este necesar: 

miscarea are nevoie de legătura cu parohia, ca să nu devină izolată și sectarizată; de 

asemenea, parohia are nevoie de grupuri și mișcări pentru a nu își pierde vitalitate. Acum au 

apărut deja în lume noi forme de viață spirituală, dacă cineva se uită în jur, poate descoperi o 

uimitoare variatate a modurilor de viață creștină în care biserica de mâine este deja vizibilă 
printre noi”. 

 

Conform teologiei catolice, o sectă este caracterizată prin înstrăinarea de la adevărul comun 

biblic-apostolic și de conținutul central al credinței. De aceea Biserica consideră sectele 

întotdeauna ca fiind echivalente cu erezia (Galateni 1: 6-12) sau schizma. 

 

Atitudinea luată de către Biserica Romano-Catolică 

Începând cu întâlnirea de Rusaliile anului 1998 a „mișcărilor” cu Papa Ioan Paul al 

II-lea, constatăm cu mare bucurie creșterea în relațiile dintre membrii diferitelor mișcări și ai 

noilor comunități. Cu astfel de ocazii, îmi dau seama totdeauna că 

Reînnoirea Carismatică nu este o mișcare în sensul în care sunt celelalte 

mișcări. Este mai degrabă un har sau un curent de reînnoire în Duhul 

Sfânt, de amploare mondială, și cu multe modalități de exprimare în 

Biserica Catolică. Noi nu avem fondatori pământești, nu avem cursuri 

formale de inițiere și nu există listă de membri. Reînnoirea Carismatică 

este de aceea o colecție diversificată de persoane, grupuri, comunități și 

slujiri. În diversitatea noastră, avem în comun experiența devenirii tot 

mai vii a credinței noastre prin revărsarea, coborârea sau botezul Duhului Sfânt. D-na Michelle 

Moran                      Consiliului ICCRS                                                           

În principal, ICCRS-ul este o „slujire” oferită tuturor expresiilor din Reînnoirea Carismatică 
din întreaga lume. Atunci când ICCRS-ul prezintă învățături sau îndemnuri pastorale, 

creează linii directoare sau oferă formare, o face ca slujitor, oferind ajutor, și nu o face ca o 

autoritate care așteaptă supunere. ICCRS are autoritate prin slujire; nu caută să-și impună 
autoritatea ori să guverneze, ci doar să-și ofere serviciile.  

În aprilie 2000, Papa Ioan Paul al II-lea a proclamat mandatul ICCRS-

ului, spunând: “Sunt sigur că, pentru maturizarea conștiinței ecleziale 

în diferitele comunități carismatice din lume, ICCRS-ul poate avea un 

    i                i        -   i                     i promova 

schimbul de experiențe și reflecții dintre comunitățile carismatice 

catolice din lume.”  

http://reinnoireacarismatica.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TGCgj9pOSsE%3D&tabid=71&mid=403 

Biserica Ortodoxă:  

În categoria „secte” este inclus orice vine din afara spațiului ortodox. 

Cei dintâi au fost gnosticii, foarte puternici în sec. I; 

• montaniştii şi pepuzenii în sec. II; 

• arienii şi macedonienii în sec. III; 

• nestorienii şi apolinariştii în sec. IV, ca şi eunomienii; 

• monofiziţii în sec. V; (biserica coptă (egipteană) 

• origeniştii, condamnaţi în sec. VI; 

• monoteliţii în sec. VII; 

• iconoclaştii, începând cu sec. VIII. 

 

Pe lângă aceste erezii amintite, au tulburat şi au hărţuit Biserica 

lui Hristos, încă din primele secole, şi alte numeroase secte şi erezii, precum au fost: 

sabelienii, eudoxienii, marcioniţii, valentinienii, jumătăţenii (care ţineau jumătate din 

dogmele lui Arie), pnevmatomahii (luptătorii împotriva Sfântului Duh), următorii lui 

Macedonie, marchelienii, hiliaştii (vechii milenişti), neasemănaţii, meletienii, novaţienii, 

http://reinnoireacarismatica.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TGCgj9pOSsE%25253D&tabid=71&mid=403
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donatiştii, patrusprezecinii, protopaschiţii, frigii, pelagienii, evrocratiştii, maniheii, 

eustaţienii şi mulţi alţii. 

A urmat apoi problemele cu apusul în sec. IX și schisma din 1054. 

http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=2730 

 

Gnosticismul:  

 

Gnosticismul este un fenomen religios cu caracter sincretist, 

având idei din diferite culte vechi, si chiar unele din iudaism și 

creștinism. El este anterior creștinismului și nu este un produs 

al evoluției interne a creștinismului, ci al puternicului curent 

sincretist, care a cautat să atragă și creștinismul în marele 

proces  al amestecului de religii și sa-l transforme într-o religie 

de mistere.  

 

Gnosticismul raționaliza religia și credea că asigură cunoașterea adevărului religios și 

posibilitatea mântuirii pe aceasta cale. Toate sistemele gnostice credeau că ajung la fericire 

prin gnoza. 

Fondul comun al doctrinei gnostice rezidă în dualism, emanație și mântuire prin gnoza. 

Dualismul este concepția de caracter aristotelic potrivit căreia există două principii veșnice și 

opuse. Gnosticismul nu poate să explice altfel dubla existență a spiritului și a materiei, nici 

să conceapă existența lumii prin actul creator al unei voinței personale și libere. 

Noțiunea de divinitate era cât se poate de abstractă, transcendeța ei era dusă la limită. 

Divinitatea nu putea fi definită sau numită. 

 

Lumea materială nu este opera lui Dumnezeu. Crearea lumii se datorează unui Demiurg, un 

eon inferior, emanat din divinitate, în urma celorlalți. Cu aceasta gnosticismul înlatură 
creația biblică și aceasta pentru a nu face din Dumnezeu autorul răului, prin crearea lumii de 

către El însuși. 

Mântuirea este concepută de gnostici ca un proces cosmic; ea însemna eliberarea de materie.  

Sistemele gnostice sunt și dochetiste, învațau că Hristos n-a luat trup real, adică material, ci, 

sau unul aparent, sau unul eteric, ceresc, sau asupra omului Iisus s-a coborât eonul Hristos. 

Suferințele, moartea și învierea lui Hristos sunt aparente, ca și întruparea Sa. Nu vor învia 

nici corpurile omenești, concepția gnostică despre materie nu îngăduie aceasta, așa cum nu 

admite întruparea și învierea lui Hristos. Mântuirea nu se realizează prin moartea Lui, ci prin 

cunoștință, prin gnoză, prin asceza, prin formule și practici magice. 

Ca și creația biblică, eshatologia creștină este înlăturată de gnosticism. Lumea se va distruge 

prin foc, spiritele se vor întoarce în pliroma prin gnoză. Nu există în gnosticism noțiunea de 

înviere, judecată, rai și iad nu vor fi. Sfânta Scriptură este, fie interpretată alegoric, fie 

înlăturată. Gnosticii aveau cărțile lor pretinse sacre și o revelație socotită secretă și cunoscută 

prin inițiere. 

http://www.crestinortodox.ro/istoria-bisericii/istoria-bisericii-primele-trei-secole/gnosticismul-

70587.html  

http://gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html  

Protestantismul, apărut în secolul al XVI-lea în cadrul Bisericii Romano-Catolice, a dat 

naștere unei Biserici Reformate și unei Biserici Luterane, care au pătruns și în țara noastră, în 

special prin minoritătile etnice din Transilvania, maghiarii și germanii.  

Bisericile Romano-Catolică, Reformată și Luterană sunt socotite ca fiind biserici istorice de 

către biserica Ortodoxă. Având acest statut, toate se întâlnesc periodic și întrețin un dialog. 

Un dialog oficial nu există între biserica Ortodoxă și cultele neoprotestante, și anume : 

- Baptiștii 

- Adventiștii 

- Penticostalii 

http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=2730
http://www.crestinortodox.ro/istoria-bisericii/istoria-bisericii-primele-trei-secole/gnosticismul-70587.html
http://www.crestinortodox.ro/istoria-bisericii/istoria-bisericii-primele-trei-secole/gnosticismul-70587.html
http://gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html
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- Nazarenii 

- Evangheliștii (Creștini după Evanghelie) 

- Tudoriștii și multe altele 

 

Bisericile Protestante/Neoprotestante: 

Există două moduri de a defini o sectă. Primul mod de a descrie o sectă este caracteristic 

pentru mass media. Din această perspectivă, o sectă este un grup religios sau semi-religios a 

cărui membrii sunt controlați aproape în întregime de un individ sau o organizație. Acest fel 

de sectă este deobicei manipulativă, pretinzând loialitate și angajament total de la membrii ei. 

Convertiții sunt deobicei separați total de la orice asociere anterioară, inclusiv de propriile 

familii. De pildă: Jim Jones (Templul Popoarelor) și Sun Myung Moon, (Biserica Unificare).  

 

Templul Popoarelor 

 
Înființată: (1956) 
 
Jim Jones 
 
 

Jones, un comunist convins, a folosit Biblia și charisma lui să-și 

promoveze ideologia promovând toleranță, egalitate și reforma socială. 

La un moment dat, a început să 
spună în predicile lui că este  

reîncarnarea lui Iisus, Lenin, 

Buda, și Gandhi. Mai târziu s-a 

declarat ateu, totuși avea relații 

bune cu oameni mari în politică, 

chiar nevasta Președintelui 

Jimmy Carter. În anul 1977 a 

fugit în Guyana Africa, cu urmașii lui, unde a 

închiriat peste 1500 de hectare. Fiind urmărit de o 

delegație condusă de un om politic din California, a poruncit uciderea delegației. Porunca lui 

a fost îndeplinită în timp ce delegația se urca în avion ca să plece. A două zi, în data de 18 

noiembrie 1978, la comanda lui, 909 persoane s-au sinucis, inclusiv el.   

 

Biserica Unificării  

 
Înființată: (1954)    
Sun Myung Moon 

 

Sun Myung Moon s-a născut în 

Corea de Nord în 1920 și a 

decedat în 2012. A pretins că a 

fost uns de către Iisus Hristos 

când avea 15 ani ca să fie 

părintele umanității. În 1966 a 

tipărit “Principiul Divin”, o carte 

de teologie cu 536 de pagini care 

răstălmăcește Biblia. Adepții lui au lăsat totul ca să-l urmeze. Se spune că avea între două și 

trei milioane de urmași în toată lumea. Aceștea vindeau flori și obiecte la colțul străzii făcând 

milioane de dolari pentru el în fiecare an. Moon a devenit un om de afacere iscusit. A fondat 

ziarul “Washington Times” în 1982 și multe alte. Călătorea peste tot în lume cu avionul lui 

personal care l-a costat 50 de milioane de dolari. Avea relații cu cei mai mari politicieni din 

lume, de la Truman și Nixon până la Bush și Gorbachev. Fiind “părintele umanității” el 

aranja și oficia cununiile adepților lui. În 1997 a adunat și a binecuvântat 30,000 de cupluri 

în Washinton D.C.  
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Cine a fost Sun Myung Moon? Conform învățăturii lui, a fost al treilea Adam trimis să 
restaureze lumea întreagă. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu a reușit să facă acest lucru. De 

fapt a spus, nu o singură dată, “Crucea este simbolul înfrângerii creștinismului” și că 
“problema păcatului nu a fost rezolvată”. În căutarea lui a studiat, a postit și s-a rugat. Apoi 

zice că de mai multe ori a fost călăuzit în mod personal de Avraam, Moise, Iisus, Mahomed, 

Buda și alți sfinți și oameni înțelepți din toate religiile care s-au întâlnit cu el în duh și au 

contribuit la înțelegerea lui despre Dumnezeu și istoria complexă a relației lui Dumnezeu cu 

omenirea. Până la vârstă de 25 de ani a dezvoltat fundamentele Principiului Divin și 

Principiile Unificării.  http://www.reverendsunmyungmoon.org/rev_moon_life.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Myung_Moon  

 

Al doilea mod de a defini o sectă este caracteristic cercurilor creștin-evanghelice. Din 

această perspectivă, o sectă este orice grup care deviază de la învățătura cea adevărată a 

credinței creștine istorice care își are rădăcinile în Biblie și a fost confirmată prin crezurile 

ecumenice din primele secole. http://www.equip.org/perspectives/what-is-a-religious-cult/ 

După aceasta definiție am ales două secte mondiale care acționează în România. 

 

Martorii lui Iehova au venit în 1911 și acum au peste 40.500 de credincioși în țară.  

Mormonii au venit la Galați printr-un misionar în 1841, dar fără succes. Venind înapoi în 

1887 misionarul lor a reușit să convertească 31 de Români în Timișoara. Apoi datorită 

războaielor și regimului comunist, Mormonismul a dispărut din țară până în 1990, când s-au 

întors cu multă râvnă și bani, făcând și multe acte de caritate. La ora actuală, au în jur de 

2.400 de adepți în România. https://ro.wikipedia.org/wiki/Martorii_lui_Iehova  

http://citynews.ro/eveniment-15/ascensiunea-mormonilor-începe-în-cartierul-gheorgheni-

227170 

Martorii lui Iehova:  
Înființată: (1881) 
 
Charles Taze Russell  
 

• A respins doctrina Sfintei Treimi 

• A respins doctrina iadului 

• A respins doctrina divinității Domnului Iisus (creat) 

• A respins doctrina învierii trupești al Domnului (doar duhul) 

• A respins doctrina întoarcerii fizice și vizibile al Domnului         

• A respins autoritatea Sfintelor Scripturi 

• A respins hotărârile Sfintelor Sinoade 

• A respins forma crucii (păgână) doar o bârnă (stâlp de tortură) 

Russell a afirmat: Fără cele șapte volume ale lui numite “Studii în Scriptura” (1886) 

nimeni n-ar putea vreodată să înțeleagă singur planul divin prin studierea Bibliei. Apoi 

adaugă, “după citirea regulată a “Studiilor în Scriptura” timp de 10 ani, dacă cineva 

încetează lectura acestora și se întoarce “numai la Biblie”, “în doi ani el va ajunge înapoi în 

întuneric”. (Turnul de Veghe) din 15 septembrie 1910, pag. 298) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reverendsunmyungmoon.org/rev_moon_life.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Myung_Moon
http://www.equip.org/perspectives/what-is-a-religious-cult/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martorii_lui_Iehova
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Afirmația lui Joseph Rutherford: (Avocatul lui Russell și continuatorul lui) 

“În 1925 patriarhii, Avraam, 

Isaac și Iacov se vor întoarce pe 

pământ!”  

Nu s-a întâmplat, dar știa el că 

urmează să se împlinească 

profeția.  

Și ca să fie bine pentru ei, a 

folosit banii societății ca să 

construiască o casă potrivită pentru ei. Și ca să nu rămână casa goală, s-

a mutat el în ea în anul 1930 unde a locuit împreună cu soția și cadilacul 

lui până ce a murit în 1942. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford 

 

Turnul de Veghe a afirmat: “Toți sfinții în viață sau care au trait vreodată fac parte din 

ORGANIZAȚIA NOASTRĂ BISERICEASCĂ: ea este SINGURA BISERICĂ, și NU 

EXISTĂ ALTA recunoscută de Domnul.” (1 martie 1979, pag. 16) 

 

Societatea Turnul de Veghe interzice:  

• Transfuziile de sânge 

• Ținerea sărbătorilor religioase și a zilelor de naștere 

• Serviciul militar 

• Salutarea drapelului (patriotismul) 

• Participarea la vot 

• Împlicarea în politică 

 

Mormonii: 

 

Înființată: (1830) 

Joseph Smith Jr. 

 

• Tatăl lui a fost prins făcând bani contrafăcuți 

• Joseph a fost un vânător de comori din pruncie, ca și tatăl lui 
• Joseph folosea metode oculte pentru a găsi comori 
• A practicat poligamia cu cel puțin 33 de femei, 11 din ele deja  

căsătorite, una avea numai 14 ani 
• A fost un mason de rit scoțian antic grad 33 

• A murit la 38 de ani împușcat de o bandă la temniță, (martir) 
 

 

 

Afirmațiile lui Joseph Smith:  

 

• Dumnezeu este un bărbat 1.80 metri și stă pe o planetă lângă steaua Kolob 
• Venirea Domnului va fi în 1891 (History of the Church 2:182) 
• Imediat după războiul civil 1861-1865, va începe un război mondial (D&C 87) 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford
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Afirmațiile lui Brigham Young: (continuatorul sectei) 

 

•   Oamenii locuiesc pe soare (Journal of Discourses 13:271) 
•   Nimeni nu va intra în rai fără aprobarea lui Joseph Smith  

               (Journal of Discourses, vol. 7, p. 289) 

•   Cei care neagă poligamia vor fi osândiți (Journal of Discourses,     

        vol. 11, p. 269) 
•   Dumnezeu s-a împreunat cu Maica Domnului  

  (Journal of Discourses, 8:115) 
 

 

 
Încă o sectă aberantă activă în România 

 

Misa 

Gregorian Bivolaru 

 

MISA (Mișcarea de Integrare în Absolut) este cea mai cunoscută sectă 

de la noi, în special din cauza numeroaselor 

scandaluri în care a fost implicată. Un mare 

număr de adepți sunt grupați în societatea 

condusă din Suedia de Gregorian Bivolaru, 

guru fugit după ce a fost acuzat și apoi 

condamnat pentru sex cu minore. Membrii 

MISA practică yoga, iar orgiile sexuale sunt considerate ca un 

mod de integrare în absolut. Urina poate vindeca dacă este băută, iar în fiecare an, mii de 

membri MISA se adună la mare sau la munte în timp ce sunt înlănțuiți într-o spirală uriașă. 

https://www.youtube.com/watch?v=fpxv-KY-R14  

http://www.bzi.ro/cele-mai-infricosatoare-secte-din-romania-video-413139  

 

Până aici am văzut o varietate de secte.  

Să vedem ce au în comun:  

 

• Lipsă totală de respect față de Biblie  
• Conducătorii ajung la bani și bunăstare  
• Au un alt crez și o altă Evanghelie 
• Au nesocotit istoria și tradițiile bisericii 
• Au declarat că ei sunt calea către Dumnezeu  

• Nu au suferit pentru Hristos 
• Au căutat după plăceri trupești 

 

Este Oastea Domnului o sectă? 

Unii spun da! 
 

Este adevărat că unii din partea bisericii spun că Oastea Domnului este o sectă. În mai multe 

locuri studenții de la teologie și mirenii sunt învățați acest lucru. Totuși, sunt și destule 

persoane, chiar cu poziție înaltă, în biserică și în societate, care înțeleg valoarea acestei 

Lucrări și o prețuiesc. Fiind conștienți de această divergență suntem nevoiți să analizăm 

istoria cu mare grijă, uitându-ne la fenomenul Oastei și din perspectiva Bibliei, ținând cont 

de miopia care poate însoți pe cei care nu o privesc prin această prismă. Să nu uităm de cei 

cu “o inimă mai aleasă” din Berea care “au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau 

Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.” Faptele Apostolilor 17:11 

 

 

Ce spun alții despre Oastea Domnului? 

http://contentdm.lib.byu.edu/u?/JournalOfDiscourses3,4872
https://www.youtube.com/watch?v=fpxv-KY-R14
http://www.bzi.ro/cele-mai-infricosatoare-secte-din-romania-video-413139
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arhimandritul Iuliu Scriban 1878-1949 

 

„Orice om de bine, doritor de sporul  i curăţia poporului nostru, ar 

trebui să privească cu vie tresăltare vestea fericită despre lucrarea 

minunată a Oastei Domnului… Aceasta este o mare izbândă pentru 

înflorirea duhovnicească a Bisericii  i pentru binele ţării noastre 

întregi… Binefacerile acestea se revarsă ca o mană cerească asupra 

întregului nostru popor. Prin nici o altă lucrare omenească nu s-a mai 

putut face o asemenea operă minunată ca prin aceasta a Oastei 

Domnului.  

Se înţelege că noi nu dispreţuim nici eforturile altora, care sunt însufleţiţi 

de gânduri nobile pentru poporul  i Biserica noastră, dar ceea ce se face 

prin Oastea Domnului este incomparabil mai mult decât s-a putut face până acum de toţi 

ace tia la un loc… Văzând acestea, mulţumirea mea este mare când trebuie să lupt cu 

nemernicii care stau împotriva Oastei Domnului sau împotriva oricărei lucrări de 

împrospătare a Bisericii…” (Secerişul Oastei Domnului, în «Oastea Domnului», nr. 

23/1933) 

 

„…Ceea ce a făcut preotul Iosif Trifa pentru Biserica poporului nostru încă n-a putut face 

nimeni până acum… De aceea, oricine se ridică împotriva lui face un rău însă i Bisericii  i 

neamului nostru… Ceea ce a întemeiat el este un A ezământ curat pentru Biserica 

Românească  i aceasta va trăi  i va rodi tot mai frumos, peste toate împotrivirile celor 

neputincio i  i râio i… Încă puţin  i se va vedea tot mai minunată pă irea înainte a Oastei 

Domnului… roadele ei tot mai multe  i mai largi în poporul  i credinţa noastră. Atunci în i i 

vrăjma ii ei vor apleca ochii  i capul, recunoscând cu bucurie  i mulţumire că avem o Oaste 

a Domnului… Fie asta o mângâiere  i o întărire pentru părintele Iosif Trifa acum, în vremea 

încercării sale…” 

 

La moartea sa, părintele Gala Galaction spunea printre altele despre arhimandritul Iuliu 

Scriban: 

„…Vremea scrisului său a fost vremea când toată cărturăria noastră bisericească, toată 
frumuseţea sacerdotală  i toată frumuseţea cuvântului scris  i vorbit aparţineau sărbătore te 

măreţului Arhimandrit Iuliu Scriban… Pana lui, condeiul său, acoperea cu torente nesecate 

toată presa noastră bisericească  i o parte din presa civilă. Iuliu Scriban era cel mai mare 

ziarist al Bisericii Române ti, cel mai bine informat teolog, cel mai mare cunoscător al lumii 

biserice ti  i teologice  i de peste hotare, din toate ţările  i din toate limbile: franceză, 

germană, italiană, engleză, neogreacă, rusă, bulgară… 

Citatele luate din “Fericiţii noştri înaintaşi” (Traian Dorz) 

 

Gala Galaction 
 

"Dincolo, în Ardeal, un preot apostol a chemat şi cheamă sub flamura 

câtorva îndatoriri de bună voie pe toţi cei care vor să se distingă în viaţa 

lor creştină mai mult decât media credincioşilor. Mişcarea părintelui 

Trifa este binevenită şi vrednică de toată stima noastră. (...) 
Viaţa noastră bisericească seamănă prea mult cu pâraiele care curg vara, 

când n-a mai plouat de multă vreme. Ne miră când vedem azi pe albia 

uscată acest torent ivit, nu ştim de unde. Să fim înţelegători! Sus, în 

Libanul cel Duhovnicesc, Dumnezeu păstrează tainice izvoare pentru 

noi, păcătoşii."   
 

 

 

 

I. G. Oprișan  
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"La Sibiu, pe lângă Mitropolia noastră ortodoxă, lucrează de ani de zile 

cu multă râvnă un preot. Nu este un cuvânt de laudă dacă voi spune: cel 

mai harnic preot din ţară. El este redactorul unei foi pentru popor care se 

împrăştie la săteni, o foaie pentru norodul cel mare al satelor. Are în ea 

fel de fel de ştiri folositoare. Dar mai ales are o parte pe care nicio altă 
publicaţie n-o are aşa de minunat şi de bogat tâlcuită: e partea creştinului. 

Foaia poartă numele «Lumina Satelor». Cine se va abona la ea este în 

câştig. (...) Dar preotul de la Sibiu mai are o sumedenie de cărţi din care 

se vede că darul lui Dumnezeu a fost din belşug revărsat peste inima 

acestui minunat slujitor al Lui. (...) Le recomandăm bucuros pe toate. 
Numele preotului e bine să fie pus la inimă ca o pildă rară de ucenic al Mântuitorului. 

Însemnaţi-l bucuroşi ca pe o descoperire: preotul Iosif Trifa."    

(Ziarul Neamul Românesc editat de Nicolae Iorga) 

 

Nae Ionescu 

 
"…«Lumina Satelor»? Am cercetat-o întotdeauna cu bucurie şi plăcere. 

Nu ca cel care vrea să afle; ci doar ca cel cu ochiul critic. Impresia unei 

munci modeste, stăruitoare şi rodnice, de încreştinare nu s-a dezminţit 

niciodată. 

Acum «Lumina Satelor» a împlinit cinci ani de neîntreruptă apariţie. Ce a 

făcut ea în aceşti cinci ani se poate vedea uşor. Căci harnicul părinte I. 

Trifa, redactorul foii, a adunat în 12 cărţi toată şcoala sufletească a 

«Luminii Satelor». 

Le-am citit pe toate. Sunt cărţi bine şi potrivit tipărite, împodobite cu 

frumoase chipuri religioase – e adevărat, unele prea de-a dreptul luate din 

aşa-numitele Erbaungsbücher protestante; ele cuprind tâlcuiri din Vechiul Testament, 

istorioare morale, adânciri în Evanghelii şi viaţa Mântuitorului ş. a. Un scris care, în adevăr, 

poate să rămână; care nu se leagă de viaţa trecătoare a ziarului, ci e, în cel mai propriu înţeles 

al cuvântului, o şcoală; şi încă, una căreia e imposibil să-i lipsească succesul şi roadele. 

Munca Părintelui Trifa este o pildă. 

M-a oprit însă mai ales broşura intitulată Intraţi în Oastea Domnului. Oastea Domnului Iisus 

este o asociaţie absolut nouă la noi; ai cărei membri îşi iau obligaţia de a trăi creştineşte. 

Organizaţia este cu mult prea interesantă, ca idee; căci ea încearcă să soluţioneze problema 

căreia, în Apus – ba chiar şi la franciscanismul nostru – îi răspund terţiarii. 

Ea ar trebui urmărită mai îndeaproape şi sprijinită. Munca de încreştinare are destule lucruri 

de învăţat de la activitatea părintelui Trifa, de la «Lumina Satelor»."  

 

P. S. Irineu Bistriţeanul 

 

 “Părintele Iosif Trifa, un păstor luminat de lumina lui Hristos. Sfinţia 

Sa a fost, prin excelenţă, angajat în slujirea Cuvântului, pe care Sfântul 

Vasile cel Mare o numea «atelierul sufletelor şi farmacia plantelor 

duhovniceşti.» Dumnezeu l-a întărit pe acest apostol ilustru cu puterea 

Duhului Sfânt ca să fie în casa lui Dumnezeu, o călăuză spre Soarele 

Dreptăţii (Maleahi 3,20). Tot ce facea dânsul cu lucrarea, cu cuvântul şi 

cu rugăciunea avea neabătut un singur scop:  revelarea sensului primar 

al vieţii creştine, redescoperirea dimensiunii hristice a vieţii românilor 

de azi…” http://preotiosiftrifa.ro/?q=node/90 
 

 

 

 

 

Concluzie 

http://preotiosiftrifa.ro/?q=node/90
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Să revenim asupra observațiilor anterioare. 

Sectele despre care am discutat aveau niște trăsături în comun:  

 

• Lipsa totală de respect față de Biblie  
• Conducătorii ajung la bani și bunăstare  
• Au un alt crez și o altă Evanghelie 
• Au nesocotit istoria și tradițiile Bisericii 
• Au declarat că ei sunt calea către Dumnezeu  

• Nu au suferit pentru Hristos 
• Au căutat după plăceri trupești 

 
Având acum un termen de comparație, să trecem în revistă pe fondatorul pământesc al Oastei 

Domnului, și apoi urmașii părintelui Iosif Trifa. 

 

Preotul Iosif Trifa  

 

 

• A respectat Biblia întru totul 

• A dat toată averea pentru Lucrare și a murit în sărăcie 
• A avut același crez și aceeași Evanghelie 
• A prețuit istoria și      ț   Bisericii 
• A declarat că numai Iisus Hristos Dumnezeu este Calea 
• A suferit pentru Hristos (martir adevărat) 

• A căutat după plăceri duhovnicești 

 
 

Învățătorul Ioan Marini 

 

• A respectat Biblia întru totul 
• A dat toată averea pentru Lucrare și a murit în sărăcie 
• A avut același crez și aceeași Evanghelie 
• A prețuit istoria și      ț   Bisericii 

• A declarat că numai Iisus Hristos Dumnezeu este Calea 
• A suferit pentru Hristos (martir adevărat) 
• A căutat după plăceri duhovnicești 

 
 

Poetul Traian Dorz  

 

• A respectat Biblia întru totul  

• A dat toată averea pentru Lucrare și a murit în sărăcie 
• A avut același crez și aceeași Evanghelie 
• A prețuit istoria și      ț   Bisericii 
• A declarat că numai Iisus Hristos Dumnezeu este Calea  
• A suferit pentru Hristos (martir adevărat) 

• A căutat după plăceri duhovnicești 
 

 

 

 

 

Este Oastea Domnului o sectă?  
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1). Un indicator foarte important în a deosebi o sectă este atitudinea fondatorului în ceea ce 

privește relația între autoritatea Bibliei și scrierile lui. Părintele Iosif Trifa trece această probă 
fără nici o problema când spune: “Cărțile de la Oastea Domnului sunt numai mici călăuze 

pentru introducerea sufletelor în școala cea mare a Bibliei. Mai bine aruncați în foc toate 

cărțile mele, decât să vă lipsiți de Biblie, de Cartea Vieții!.” (Ce este Oastea Domnului pag. 

247) 

 

2). Un alt indicator este atitudinea lui față de biserica. Iată ce spune părintele Iosif Trifa.  

“Eu n‑ am ie it din biserică. Cei care s‑ au pornit împotriva mea  tiu un lucru: că am trecere în 

lumea osta ilor  i în popor. Şi atunci s‑ a căutat ceva care să poată speria poporul. Şi astfel s‑ a 

aruncat în popor sperietura, cică eu am ie it din biserică… că sunt sectar… Şi lup îmbrăcat în piele 

de oaie. Toate astea sunt sperieturi. Eu mi‑ am iubit  i‑ mi iubesc biserica. Şi nu numai cu vorba, 

ci  i cu fapta. Eu am făcut bisericii mele tot binele pe care îl putea face un slujitor al ei. Dovada îmi 

sunt fraţii osta i care umplu bisericile. Eu mi‑ am iubit  i‑ mi iubesc biserica, nu cu vorbe goale, ci 

cu muncă  i cu jertfă. EU SUNT ŞI VREAU SĂ RĂMÂN PÂNĂ LA SFÂRŞIT UN DEVOTAT 

SLUJITOR AL BISERICII.” 

3). Încă un indicător este atitudinea lui când trece prin prigoană și nedreptate.  

“Fraţii mei! … A trecut o lună de când stau închis într‑ o temniţă a tăcerii. Sunt oprit cu forţa 

publică să mai grăiesc despre Isus cel răstignit. Eu însă stau lini tit. Căci stau închis cu 

„Isus‑ Biruitorul”. Stau închis pentru „Isus‑ Biruitorul”,  i El va birui. 

Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu că m‑ a trecut mereu prin furtuni  i izbeli ti, ca să 
trăiesc aievea Scripturile. Am ajuns acum la un capitol nou, la capitolul cel mai greu: când 

sunt prigonit, acuzat  i batjocorit din toate părţile, iar eu trebuie să tac. Este acesta, desigur, 

cel mai greu examen. Dar Cuvântul lui Dumnezeu mă întăre te  i mă mângâie, arătându‑ mi 

mereu că a a trebuia să se întâmple.” (publicat în revista “Ostaşul Domnului” nr. 3‑ 4 din 

1‑ 15 februarie 1935, redactor pr. Vasile I. Ouatu, Bucuresti) 
 

Ce este Oastea Domnului? 

 

 “Oastea Domnului e o Mișcare de renaștere sufletească, e o Mișcare de pătrundere în 

adâncimile sufletești ale omului…” (Ce este Oastea Domnului pag. 20) 

 “Oastea Domnului este aflarea și vestirea lui Iisus Cel răstignit.” (Ibid. pag. 210) 

 “Oastea Domnului este a Domnului; El a pornit această Mișcare și El va avea grijă 
de ea…” (Ibid. pag. 222) 

 “Oastea Domnului este o inspirație și o creație spirituală, care a venit pe de-a-

ntregul de la Domnul de sus.” (Ibid. pag. 222) 

 “Oastea Domnului este un voluntariat duhovnicesc, care lucrează și activează în 

cadrele învățăturilor din Biblie și Biserică.” (Ibid. pag. 222-223) 

 “Oastea Domnului este, de la începutul ei, o minune.” (Ibid. pag. 226) 

 “N i, Ostașii Domnului, am i și  din suflarea vâ     i ceresc și trebuie  ă   ă  

  î       sub   vă       și bi    vâ         i ” (Vântul Cel Ceresc pag. 48) 

 

Țelul Oastei Domnului 

 

“Ț     Oastei Domnului este  â   i    prin Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, a 

î    g   i nostru popor și     ș       v  gh  i ă a Bisericii noastre și a multor altora prin 

       ” (Traian Dorz - Testament). 

 

Învățătura Oastei Domnului 

 

“Î văță     Oastei Domnului este î văță     Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Isus 

Hristos, a  fi ți    Apostoli și a  fi ți    Pă i ți,  ă     ă de Bi   i ă ” (Revista Oastea 

Domnului februarie 1995 pag. 5) 
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Conducătorul Oastei 

 

“      ă      Oastei este Domnul Isus Hristos – Capul Bi   i ii” (conf. Coloseni 1:18) 

  

 

Ce se mai poate spune despre Oastea Domnului? 

 

Oastea Domnului este cu totul de acord cu următoarea afirmație din documentul final de la 

Creta 18-26 iunie 2016 și își dorește să se împlice la îndeplinirea ei. 

 

II. Misiunea bisericii în lume 

6. “Reevanghelizarea poporului lui Dumnezeu în societăți contemporane secularizate, și 

evanghelizarea celor ce încă nu au ajuns să-L cunoască pe Hristos, este datoria neîncetată a 

bisericii.”   

 

Ce este atitudinea Oastei Domnului față de confesiunile neortodoxe? 

 

 Înainte de toate trebuie să ne purtăm față de ei cu dragoste; să cercăm a-i îndrepta 

prin puterea dragostei. 

 Sectarismul - și prinderea lui – trebuie privit ca o însetoșare a oamenilor după cele 

sufletești. 

 Să-i dăm poporului bogată pășune duhovnicească și atunci, desigur, nu o va căuta în 

altă parte! 

 Să ne ferim de prea multele discuții nefolositoare cu sectarii cei îndărătnici, 

ascultând cuvintele Apostolului Pavel: “iar de întrebările cele nebune și de certurile 

cele pentru lege te ferește, că sunt nefolositoare și deșarte! De omul eretic, 

(hairetizo) după întâia și a doua sfătuire, te ferește”. Tit 3:8-10 

 “Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte să se ferească de certurile de 

cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă… Un rob al 

Domnului nu trebuie să se certe, ci să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea 

că Dumnezeu le va da pocăință spre cunoașterea adevărului” II Timotei 2: 14 și 24 

 Noi ostașii Domnului, să ne vedem de zidirea noastră ce sufletească și de lucrul 

Domnului!  (Pă i      Iosif Trifa din Ce este Oastea Domnului pag. 238-242) 

  

Atitudinea bisericii Ortodoxe față de confesiunile neortodoxe:  
(din documentul final de la Creta 18-26 iunie 2016)    

 

VII. Biserica: mărturie în dialog 
20. Biserica se arată sensibilă față de cei care s-au despărțit de ea și își dă interesul pentru cei 

care nu îi înțeleg vocea. Conștientă de faptul că ea reprezintă prezența vie a lui Hristos în 

lume, Biserica transpune iconomia divină în fapte concrete, folosind orice mijloc care îi stă la 

dispoziție pentru a fi o mărturie de încredere adevărului, cu precizia credinței apostolice. În 

acest duh al recunoașterii nevoii unei mărturii și dăruiri, Biserica Ortodoxă a dat mereu mare 

importanță dialogului, în special aceluia cu creștinii neortodocși. 

https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-

council?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome                  

 

Amin!  Slăvit să fie Domnul! 

 

James Foster 
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