
 
 

RÂNDUIALA LUI MELCHISEDEC SI MISCAREA ECUMENICA 
 
                    Moto:     Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc. 
                   André Malraux (1901-1976), umanist, ministru  
         al afacerilor culturale 1958-1969 
 
 Chiar dacă avântul tehnic la care asistăm a ridicat cotele de civilizaţie materială şi de 
confort la valori de nebănuit, nevoia de progres spiritual continuă să se manifeste pregnant, 
biserica rămânând cea mai importantă şi accesibilă cale spre împlinirea acestei aspiraţii pentru 
marea masă a oamenilor, care îi atribuie un mult mai mare coeficient de încredere decât oricărei 
alte instituţii. Iată însă că pe lângă tot ceea ce justifică încrederea în activitatea bisericii, persistă 
unele motive de insatisfacţie corelate mai ales cu divizarea continuă a Bisericilor care este 
considerată un scandal şi pentru că ea contribuie direct la secularizarea progresivă a lumii, aşa cum 
s-a arătat în comunicatul final al reuniunii Goslar VII [1] la care au participat Biserica Ortodoxă 
Română şi Bisericile Evanghelice din Germania. 
 Tot în legătură cu riscurile multiplicării sciziunilor, la cea de a doua Adunare Ecumenică 
Europeană consacrată căilor de urmat în vederea reconcilierii, care a avut loc la Graz, în Austria în 
iunie 1997, s-a mai remarcat faptul că tergiversarea împăcării Bisericilor creează noi goluri de 
credibilitate şi că responsabilităţile fiecărei Biserici în parte nu mai pot fi acoperite de „sosul 
reconcilierii” [2], acţiunile purtate în comun constituind etape necesare pe drumul de înfăptuire a 
unităţii Bisericii, dar nu şi suficiente, din moment ce unitatea Bisericii pe care o aşteaptă 
credincioşii de la ierarhi se va realiza numai printr-o deplină unitate în credinţă şi în învăţătură [3]. 
 Aşa dar, pentru a realiza unitatea Bisericii deschiderea ecumenică şi bunăvoinţa sunt 
necesare, dar nu sunt suficiente fiindcă unitatea Bisericii se întemeiază, nu pe relaţia orizontală 
om-om, ci pe relaţia verticală Dumnezeu-om guvernată exclusiv de legile date de Însuşi 
Dumnezeu, odată pentru totdeauna. Ele sunt imuabile şi nu mai pot face obiectul controverselor şi 
a târguielilor de tot felul drapate în inepuizabile subtilităţi oratorice.   
 Cu respectul cuvenit înţelesului clasic pe care îl au conceptele, mai subliniem că nici 
sintagma „diversitatea reconciliată” şi nici sintagma „reconcilierea Bisericilor” nu pot sugera ideea 
de unitate a Bisericii, tot aşa după cum sintagma „reconcilierea dintre clasele sociale” nu înseamnă 
unitatea claselor. Din acest motiv ar fi greşit să se mai creadă că unitatea Bisericii lui Iisus Hristos 
cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească se va realiza perseverând în urmărirea unei soluţii 
simplificatoare de tipul „mai lasă stăpâne, mai pune jupâne”, care s-a şi dovedit profund ineficientă 
după zeci de ani de reuniuni ecumenice.  
 Şi totuşi, drumul către unitatea Bisericii îşi va atinge scopul deoarece Biblia, care va trebui 
respectată fără rezerve, în întregul ei, prevede pentru Preoţia lui Iisus Hristos, doar o singură 
rânduială şi numai una, rânduială în numele căreia toate scindările, inclusiv marea schismă din 
anul 1054, devin de nejustificat. 
 Această rânduială unică este rânduiala lui Melchisedec despre care scris este: „Juratu-S-a 
Domnul şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.” (Ps. 109,4). 
Urmând memoria marii Tradiţii Iudaice, Sfântul Apostol Pavel, plin de toată învăţătura lui 
Gamaliel, dar trimis la propovăduire de Domnul nostru Iisus Hristos, de asemenea învederează că: 
„ … deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit. Şi desăvârşindu-Se, S-a făcut tuturor 
celor ce-L ascultă pricină de mântuire veşnică. Iar de Dumnezeu a fost numit: Arhiereu în veac 
după rânduiala lui Melchisedec” (Evr. 5,8-10; 7,17).  
 Neobservat a trecut şi faptul că Însuşi Iisus, întrebându-i pe farisei al cui fiu este Hristos (Mt. 
22,42-46), invocă înţelesurile aceluiaşi Psalm 109, numit al regelui David, consacrând definitiv 
rânduiala lui Melchisedec, ca unică rânduială în Biserica Sa.                     
 Aici mai trebuie invocat şi textul esenienilor de la Qumran, Midrash Malkizedeq, care a pus 
în evidenţă existenţa unei relaţii de excepţie între YHWH şi Melchisedec atunci când a arătat că 
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aleşii lui Yahweh sunt numiţi oamenii sorţilor lui Melchisedec, cu precizarea că timpul 
răscumpărării mesianice va fi „anul binecuvântării lui Melchisedec”, Melchisedec însuşi fiind 
prezent aici ca un locuitor ceresc, căpetenie a îngerilor veşnici având chiar funcţii eshatologice [4]. 
 Pe temeiul celor de mai sus, considerăm că Mişcarea Ecumenică va reuşi să îndrume multele 
forme de închinare, ale celor care Îl consideră pe Iisus Hristos capul bisericii lor, spre unitatea 
Bisericii cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească, numai în măsura în care va dezvolta 
teologia Tainei lui Melchisedec, cu numele său ca o criptogramă, evocat de mai multe ori de la 
începutul şi până la sfârşitul Sfintei Scripturi, în viziuni de mare tensiune mistică. 
 Din dorinţa de a ajunge să trăim, cu adevărat, în „anul binecuvântării lui Melchisedec” ca 
timp al răscumpărării mesianice, propunem Mişcării Ecumenice în întregul ei, dar şi fiecărui om în 
parte să se apropie cât mai mult de cunoaşterea lui Melchisedec. Deşi este prezent în cele mai 
importante momente, de la începutul la sfârşitul Bibliei, cei mai mulţi dintre noi abia am reţinut că 
Melchisedec este doar cel care a primit zeciuiala de la patriarhul Avraam, atunci când l-a 
binecuvântat în calitatea sa de preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt (Fac. 14,18), prea puţini sunt 
aceia care mai au în vedere că prin însemnarea numelui său, Melchisedec mai este şi „Împărat al 
neprihănirii” şi „Împărat al păcii”(Evr. 7,2-3) şi nu a remarcat nimeni că rânduiala sa este unicul 
model pentru preoţia lui Iisus Cristos, recunoscut de către toţi ca unic cap al Bisericii Sale.   
 Trist este şi faptul că nu s-a conştientizat la nivel de masă că încă din perioada biblică a 
existat un singur Dumnezeu, numit cel Prea-Înalt, atât pentru evreul Avraam şi descendenţii săi cât 
şi pentru neevereul Melchisedec. După patrusprezece generaţii de la Avraam, încă se mai păstra 
conştiinţa unui singur Dumnezeu pentru evrei şi neevrei, ceea ce i-a şi permis marelui rege David 
să invoce în Psalmul 109 consacrata autoritate a neevreului Melchisedec, după ce Însuşi YHWH   
l-a asigurat pe marele rege al neamului evreu că împărăţia unuia dintre urmaşii săi va dăinui 
veşnic. În egală măsură a fost trecut cu vederea şi faptul că Melchisedec fusese consacrat în 
numele lui YHWH ca Dumnezeu al Facerii lumii, pre-existent neamului ebraic.  
 Protagonist al unor momente de mare tensiune mistică, păstrând unul şi acelaşi statut de 
sacerdot arhetipal atât în Vechiului Testament cât şi în Noul Testament, Melchisedec dobândeşte 
în iconomia Sfintei Scripturi o mare importanţă şi cu toate acestea continuă să fie privit ca un 
necunoscut. Pentru a mai adăuga ceva la identitatea sa constituită încă din acele „timpuri asupra 
cărora orice tradiţie nemijlocită a amuţit”[5] doar interpretarea numelui său ne-ar mai putea furniza 
unele informaţii.  
 

Limba ca arhivă. 
 Urmând, în literă, textul biblic, se învederează că Melchisedec „era preot al Dumnezeului 
Celui Prea Înalt.” (Facerea 14,18), aşa încât luând în considerare că sedec îi desemna pe preoţii 
tradiţiei, rezultă că după nume el este Preotul, preotul Dumnezeului Celui Prea Înalt, Dumnezeu 
fiind desemnat de această dată cu numele de Melchi. Această denumire de excepţie nici nu ar fi 
greu de admis alături de cele 72 de nume atributive, pe care Kabbala I le-a recunoscut ulterior lui 
YHWH, socotind, pe bună dreptate, numele altor zei din perioada biblică drept simple atribute ale 
Sale [6]. 
 Dar, din această perspectivă, care consideră numele altor zei ca nume atributive ale lui 
YHWH,, teonimul Melchi nu putea face referire la altă divinitate decât la cea pe care a desemnat-o 
Zeul numit Meilichios, zeu al cărui simulacru reprezentat de o stâncă piramidală s-a aflat în nordul 
Peloponezului [7], adică în ţinutul tracic al lui Zamolxis. Or, asemănarea evidentă a celor două 
nume conduce la ipoteza că Melchi-sedec era, după numele ce i s-a atribuit în momentul preoţirii, 
preotul lui Za-molxis. Asocierea este încă şi mai  uşor de acceptat dacă se are în vedere faptul că 
atât Zamolxis cât şi Melchisedec reprezentau, fiecare în parte, religii monoteiste foarte apropiate 
ca ideal. Este de notorietate faptul că dintre toate cultele, cultul lui Zamolxis s-a pretat mai mult 
decât oricare altele la o creştinare aproape totală, aşa după cum a arătat, atât Mircea Eliade [8], cât 
mai ales Pr. Prof. Univ. Dr. I.G. Coman, conform căruia daco-geţii au trecut la îmbrăţişarea 
creştinismului cu convingerea că însuşi Zamolxe le dă acest sfat [9]. Afirmaţia s-ar putea să 
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surprindă având în vedere avertismentul unor exegeţi creştini de a nu compara ideea biblică de 
înviere cu ideea de nemurire din mitologie [10].  
 Dar credinţa în Zamolxe era credinţă în nemurire sau în înviere? 
 

Daco-geţii credeau, de fapt, în Înviere 
 Transmisă de Herodot, de Platon şi de Strabon [11], credinţa daco-geţilor în nemurire a 
fost, chiar, fapt de viaţă trăit concret şi nu mitologie. Trăită în mod real, chiar şi după perioada de 
început a creştinismului, această credinţă a daco-geţilor se apropia mai mult de Înviere decât de 
nemurire, din moment ce solul care murea, în mod vizibil, străpuns de cele trei suliţe ajungea să se 
prezinte în faţa Marelui Zamolxis spre a rosti mulţumirile şi rugăminţile semenilor săi, tocmai 
fiindcă aceştia credeau cu fervoare, la nivel de masă, în această trecere prin moarte la o nouă viaţă. 
Credinţa tuturor în înviere era atât de mare încât pentru drumul cel fără întoarcere al mesagerului, 
ales prin tragere la sorţi, se pregăteau iniţiatic pentru marea jertfă, nu doar unul, ci mai mulţi tineri 
dintre cei mai nobili, în admiraţia şi cu binecuvântările părinţilor, ale rudelor şi ale prietenilor lor. 
Altfel spus, întregul neam daco-getic credea cu adevărat şi fără rezerve în învierea de după moarte, 
datorită sufletului nepieritor care ajungea la Dumnezeu.  
 Chiar procedura tragerii la sorţi a mesagerului trimis la Zamolxe trebuie acceptată ca fiind 
o altă atribuţie preoţească similară cu a biblicului Melchisedec, atribuţie în legătură cu care textul 
de la Qumran precizează, zgâlţâind puţinătatea informaţiilor noastre, că aleşii lui YHWH sunt 
numiţi „oamenii sorţilor lui Melhisedek”. Profilul său de sacerdot arhetipal traversând mileniile 
urmând neabătut dreapta credinţă se întregeşte şi prin aceea că Melchisedec, preotul ne-evreu l-a 
întâmpinat pe Avraam cu pâine şi vin, spre a-l binecuvânta, prefigurând astfel Sfânta Euharistie.  

După cum am arătat mai sus, legătura tainică dintre Za-molxis şi Melchi-sedec o reprezintă 
chiar numele lor, care, amândouă se întemeiază pe aceeaşi importantă rădăcină teonimică melc. O 
altă legătură tainică ilustrată tot prin nume este legătura dintre numele lui Z-Amol-xis şi numele 
Omul atribuit vârfului pe care se află Sfinxul (Σφίγξ, 2000 î.Chr.) din munţii Bucegi. Înţeleasă, nu 
ca reprezentare a zeităţii numită „Sfinx”, ci ca „Întruchiparea” [12], arhaicul monument statuar din 
platoul Bucegilor reprezintă zeitatea, inconfundabilă prin unicitatea sa, pe care o numim Omul ca 
prescurtare pentru numele de Zamolxis. Abia în acest fel capătă sens şi expresia Fiul Omului 
considerată enigmatică [13], expresie care sugerează aspectul cel mai transcendent al 
Mântuitorului atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. 
 

Zamolxis, un alt nume al lui YHWH 
Pentru a depăşi senzaţia că asocierile de nume făcute ar aduce atingere învăţăturii despre 

Sfânta Treime, aşa cum a fost ea instituită de primele două Sinoade Ecumenice, vom arăta că, sub 
aspect fonetic, grupul de consoane ML substituie grupul de consoane VL [14], aşa încât Zamolxis 
ca juxtapunere a sintagmei Zeus Meilichios presupune sintagma iniţială Zeus Veilichios. Astfel se 
justifică pe deplin, şi motivul pentru care unii dintre geţi îi mai spuneau lui Zamolxis  „Zeveleizis” 
[15], adică Gebeleizis sau Beleizis [16]. Urmând această conexiune fonetică se ajunge de la numele 
lui Zamolxis la teonimul arhetipal Vilah-Vilah, care justifică în mare parte gândirea teologică a 
lumii [17].  

Dintre toţi, însă, numai caldeul Avram şi apoi tot neamul său au avut o atât de mare 
înţelepciune în credinţa lor, încât au ştiut să păstreze nestrămutat şi în mare sfinţenie taina 
teonimului arhetipal sub forma tetragramei sacre YHWH sau sub forma paradoxală ELOHIM. 
Numai prin tetragrama ebraică YHWH s-a spus lumii întregi pentru vecie „Eu sunt Cel ce sunt” 
(Exod 3,14), taină în care este cuprinsă desăvârşirea Dumnezeului celui Prea Înalt, al Cărui Fiu, 
Iisus Hristos – Logosul Întrupat, a pecetluit prin jertfa Sa pe cruce urmată de Învierea Sa Noul 
Legământ instituind credinţa în Înviere. 

În acest fel, toate cele arătate mai sus capătă consistenţa unei demonstraţii, prin care 
înţelesul sintagmei Arhiereu în veac după rânduiala lui Melchisedec” (Ps. 109,4; Evr. 5,8-10; 
7,17), a putut fi explicitat ca o contribuţie inedită la înţelesul Tainei lui Melchisedec. 
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Modelul poruncit pentru unitatea credinţei 
 Dar, dacă pentru Preoţia lui Iisus Hristos a fost dată o singură rânduială, atunci înseamnă că 
şi pentru ritual a fost dată tot numai o singură rânduială şi numai una, ceea ce obligă întreaga 
Mişcare Ecumenică să constate că Sfânta Scriptură, aflată mai presus de nevolnica noastră 
târguială pe orizontală, porunceşte tuturor cultelor creştine întoarcerea la una şi aceeaşi rânduială 
bisericească, la una şi aceeaşi preoţie, din moment ce Iisus Hristos este unicul cap al tuturor 
creştinilor. 
 Referindu-ne, acum, la calea de urmat pentru a se ajunge la unitatea credinţei, adică la 
unitatea prin ritual şi prin dogmă a Bisericii lui Iisus Hristos cea una, sfântă, sobornicească şi 
apostolească, vom arăta că în toate bisericile trebuie să existe doar o singură rânduială şi numai 
una, din moment ce şi pentru Preoţia Mântuitorului Hristos, Dumnezeu-Tatăl a poruncit prin 
înfricoşătorul Său jurământ o singură rânduială şi numai una. Ea este rânduiala lui Melchisedec, 
adică rânduiala creştinismului ortodox de esenţă apostolică trăit de vlahi în continuarea Tradiţiei 
Primordiale, pe pământurile valahice ale Daciei, sanctuarul originar al Unicului Ziditor, numit în 
acele timpuri şi Zamolxis.  
 

Speranţa  
 Printre puţinii, care nu au ezitat să afirme public că ortodoxia poate oferi cheia pentru multe 
din soluţiile de ameliorare necesare societăţii de supraconsum, este şi IPS Serafim, Mitropolitul 
pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord care în volumul „Drumul spre Bruxelles” afirmă fără 
echivoc că: „După o experienţă de aproape 20 de ani de contacte cu marile Confesiuni creştine, 
convingerea mea cea mai profundă este că Ortodoxia cu Liturghia şi mistica ei, cu arta icoanei şi 
celelalte valori duhovniceşti, reprezintă singurul răspuns la căutările omului contemporan.” 
 Cu totul remarcabil este faptul că la o aceeaşi convingere a ajuns şi Prof. Univ. H. Tristram 
Engelhardt, părintele fondator al bioeticii americane, care printr-o formulare şi mai categorică 
arată că „Este un act de ură a nu chema pe toţi la Biserica Ortodoxă”, după ce mai întâi constatase 
că „Biserica din Apus se află astăzi într-un haos profund”.  
http://analizesifapte2.blogspot.com/2006/09/buletin-arp-nr-252006.html .   
 Aşa dar, după cum s-a arătat, deja, întoarcerea la unitatea credinţei prin Ortodoxie, reprezintă 
nu numai opţiunea personală a unora dintre cele mai responsabile spirite ale timpului nostru, ci 
porunca reiterată de mai multe ori în Sfânta Scriptură, unde scris este, şi în Vechiul Testament, şi 
în Noul Testament „Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: Tu eşti preot în veac după rânduiala 
lui Melchisedec.”, ceea ce înseamnă că pentru Preoţia lui Iisus Hristos, Cel de o Fiinţă cu Tatăl, 
este admisă doar o singură rânduială şi numai una, care nu poate fi alta decât rânduiala dreptei 
credinţe, aşa cum a fost ea statuată de primele Sinoade Ecumenice ale Bisericii.  
 Prin faptul că înlocuieşte interminabilele controverse teologice cu respectarea 
necondiţionată şi de către toţi a cuvântului Sfintei Scripturi, această poruncă biblică plasează 
Mişcarea Ecumenică dincolo de limitele, interesele, dar mai ales, dincolo de orgoliile şefilor de 
biserici pentru a se ajunge la mult dorita unitate a credinţei. 
 Este o mare speranţă care poate deveni realitate dacă rugăciunilor liturgice făcute pentru 
„Unitatea credinţei şi-mpărtăşirea Sfântului Duh” vom adăuga cunoaşterea dobândită prin 
paideia.  
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