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III 
 

Impactul culturii carpato-dunareano-pontice asupra 
Afrieuroasiei 

 
 
 
3.2. Impactul culturii carpato-dunarene asupra iudaismului antic. 

Cultura Veda a spatiului carpto-dunarean s-a extins in lumea antica peste tot in 
Europa, Afrieuroasia si Asia lasind in urma mosteniri culturale resimtite pina in 
ziua de azi. In India si China este inca religia celor multi sub bisericile Hinduse 
respectiv Budiste. Aceste biserici au un caracter local de netagaduit dar originea 
lor este faimoasa cultura ariana Veda. 

Influenta culturii Veda este de asemenea deosebit de puternica asupra 
intregului sud-est european. Ceea ce a ramas in aceasta zona sint faimoasele 
Legende ale Olimpului care nu sint decit varianta egeana a Vedei carpato-
dunarene. Prin Olimp cultura Veda a fost pentru milenii religia intregii zone 
Afrieuroasia cu adepti ai unor zei specifici in fiecare cetate de aici. 

Cultura Veda a ramas in continuare religia spatiului carpato-dunarean 
desi nu in formele pre-istorice imortalizate in Riga Veda. La origine a continuat 
sa se dezvolte ajungind a fi religia daca unde vedem o miscare timpurie catre 
monoteism. Zamolxe ajuns Mare Preot (eventual rege deoarece rolurile erau 
cumva suprapuse) cu citeva secole inainte de vremea crestina propovaduieste 
credinta in viata de apoi si crezul intr-un singur zeu. Zamolxe in sine ajunge 
zeificat dar noi stim ca restul panteonului Veda era inca prezent peste tot in 
Dacia Mare in perioada raspindirii crestinismului. Crestinismul a fost lovitura de 
gratie data credintei Veda veche si celei innoite prin Zamolxe. Cu toate acestea, 
mituri pre-crestine si rominesti-vedice au patruns in biserica crestina mai ales 
cea ortodoxa strins tegata de spatiul carpato-dunarean. 

La marginea de influenta a vedismului sud-estului Europei si in mijlocul 
popoarelor rominesti antice care au colonizat Orientul Apropiat, Libanul si 
Palestina fondind cetati faimoase, s-a dezvoltat o religie originata din Peninsula 
Arabica numita iudaism. Inca de la inceputurile sale iudaismul a coexistat cu 
vedismul rominesc in inteaga zona Afrieuroasia. Este oare posibil ca miscarea 
culturala majoritara Veda a rominilor antici sa nu se fi influentat reciproc cu 
miscarea culturala iudaica? Este oare cultura crestina de mai tirziu separabila de 
cultura Veda multimilenara si larg raspindita in Afrieuroasia? 

Delimitarea neta si perfecta a acestor religii una de alta este o 
imposibilitate culturala in momentul in care cei care le promoveaza coexista in 
acelasi spatiu georgrafic si lingvistic dominat de popoarele rominesti antice. 
Avem dovezi mai mult decit puternice ca devenirea atit a iudaismul vechi cit si a 
crestinismul nou nu pot fi nici separate si nici intelese in afara culturii vedice a 
spatiului carpato-dunarean. 
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3.2.1. Caracterul deschis al culturii iudaice antice. Ne intereseaza sa 

incadram temporal evenimentele relatate in scrierile crestine cu evenimente 
istorice cunoscute, considerind Biblia drept sursa istorica, ca sa putem deduce 
anumite concluzii de natura culturala care sa ne ajute in intelegrea acestor 
scrieri. 

Evangelia lui Matei este singura care ne spune despre neamul lui Isus si 
anume [Matei,1.17]: "De la Avraam pina la David sint patruseprezece neamuri 
de toate; de la David pina la captivitatea babiloniana sint patrusprezece neamuri; 
de la captivitatea babiloniana pina la Cristos sint patruseprezece neamuri". Care 
ar fi scara temporala a cestor evenimente vazuta prin prisma generatiilor insirate 
in Evanghelie? Cind putem localiza pe Avraam, stramosul tribului israelit, ca 
scara temporala? 

Sa observam pentru inceput ca durata unei generatii este complet diferita 
de durata de viata a unui om si este determinata de virsta medie de procreare si 
nu de multimea anilor traiti. 

De exemplu Maria o are pe Ioana la 20 de ani, Ioana o are pe Ileana la 20 
de ani, Ileana o are pe Ana la 20 de ani etc. Maria este strabunica, Ioana este 
bunica iar Ileana este mama Anei. Avem deci patru generatii separate de 20 de 
ani pe linie materna. Strabunica este acum de 60 de ani si daca mai traieste inca 
20 de ani isi va cunoaste si stra-nepoata. Cu cit strabunica traieste mai mult cu 
atit va cunoaste mai multe generatii dar prin virsta ei foarte inaintata nu va 
influenta cu nimic durata generatiilor care se pastreaza la 20 de ani chiar daca 
fiecare urmas al strabunicii traieste 100 de ani. 

Pentru a calcula durata unei generatii nu trebuie sa luam in considerare 
virsta la care traieste cineva ci virsta de procreare. Citez acum din 
[Geneza,11.12] care tine o genealogie a israelitilor pe linie masculina incepind 
cu Noe: "La virsta de trei zeci si cinci de ani Arpacshad a nascut pe Shelah ... 
Arpacshad a mai trait patru sute trei ani .... la virsta de trei zeci de ani Shelah a 
nascut pe Eber ... si a mai trait patru sute trei ani ... la virsta de trei zeci si patru 
de ani Eber a nascut pe Peleg ... si a mai trait patru sute trei zeci de ani ...". 
Conforma acestei relatari avem de la nasterea lui Arpacshad la moartea lui Eber 
peste 1200 de ani dar aceste trei generatii sint separate doar de 35+30+34=99 de 
ani. Cu alte cuvinte desi fiecare traieste sute de ani, o noua generatie apare la 
fiecare 30-35 de ani care este virsta medie de procreare. 

A fost oare posibil ca virsta de precreare in lumea veche sa fi fost 
fundamental diferita de ziua de azi sau de datele biblice in sine? Sa incercam un 
raspuns tot prin prisma Vechiului Testament. Stim din legendele biblice ca Sara 
cu care incepe sa se considere originea evreilor a nascut un fiu la virsta inaintata 
iar omul ei era de 100 de ani. Stim de asemenea ca Sara insasi a ris in sine cind 
ingerul i-a spus ca va naste un fiu, spunindu-si "trebuie oara sa am si placere in 
conceperea fiului?" ceea ce dovedeste ca Sara in sine era constienta de 
imposibilitatea biologica a procrearii la virsta ei si de faptul ca avea nevoie de o 
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minune cereasca pentru asa ceva. Avraam insusi a afirmat ca se simte batrin si 
nu mai spera intr-un urmas. Toate acestea ne dovedesc ca din punct de vedere 
biologic oamenii biblici in sine nu erau diferiti de oamenii contemporani. S-a 
intimplat ca Sara sa nasca in final la virsta inaintata dar ei erau constienti ca era 
o minune cereasca deci nicidecum o regula biologica. 

Virsta generatiilor este in general diferita pe linie materna fata de linia 
paterna pentru ca femeile tind sa procreeze la virsta mai tinara decit barbatii. 
Corespunzator, generatiile paterne tind sa aiba o durata mai lunga decit cele 
materne. Daca consideram durata medie a unei generatii la 20 de ani atunci 14 
generatii se intind pe o perioada de 280 de ani. Daca consideram durata unei 
generatii la 40 de ani, insemnind ca toti pe linia genealogica nu au avut copii 
inainte de virsta de 40 de ani, cele 14 generatii au durat 560 de ani. Durata 
medie a unei generatii este undeva la mijloc in sensul ca oamenii tind sa aiba 
copii nu mult inainte de virsta de 20 de ani si nu mult peste virsta de 40 de ani 
deci o virsta reprezentativa pentru pro-creere este cea de 30 de ani. La durata 
medie de 30 de ani a unei generatii, cele 14 generatii se desfasoara pe o durata 
de 14x30=420 de ani. 

Ajungem la concluzia ca indiferent de durata de viata a oamenilor durata 
a 14 generatii se intinde in jurul a 420 de ani. Daca cineva traieste 420 de ani 
ajunge sa cunoasca toate cele 14 generatii dar nu influenteaza durata acestor 
generatii. Aplicind aceste cifre la genealogia data de Evanghelie ajungem la 
concluzia ca vremea captivitatii babiloniene a fost in jur de 420 i.e.n., vremea lui 
David in jur de 840 i.e.n. Iar vremea lui Avraam pe la 1260 i.e.n. Ca sa nu ne 
legam de date fixe putem afirma cu precizie ca Avraam a trait dupa 1300 i.e.n. 

Observam ca israelitii au inceput sa-si inregistreze arborele genealogic 
cindva pe la sfirsitul mileniului II i.e.n. Sa nu uitam ca inceputul mileniului II 
i.e.n. inregistreaza marea expansiune ariana care a trecut peste Liban si Palestina 
ajungind in Egipt la 1730 i.e.n. Cu alte cuvinte inceputul neamului israelitilor pe 
linia lui Avraam este ulterioara valului arian asupra Orientului Mijlociu. Aceasta 
inseamna ca oriunde l-au dus pasii pe Avraam in zona de coasta a Mediteranei 
acesta s-a intilnit si interactionat cu preponderenta cu poporul romin-arian pre-
istoric al mileniului II i.e.n. 

Daca Avraam este primul pe linia genealogica a israelitilor care a facut 
legamint cu Dumnezeu atunci toate neamurile israelitilor de la Avraam la 
vremea lui Isus au trait intr-o mare nesfirsita de rominism pre-istoric si antic cu 
care au facut nu numai schimburi economice, culturale, religiase si lingvistice ci 
au preluat si fond genetic direct prin casatorii mixte asa cum o sa evidentiem in 
continuare. Din moment ce genealogia israelitilor este inregistrata pe linie 
paterna inseamna ca in casatoriile mixte au fost implicate mai multe femei 
romince decit barbati romini. Cu alte cuvinte era mai probabil sa intri prin 
casatorie in rindul israelitilor fiind femeie decit fiind barbat pentru ca in lumea 
antica femeia urma barbatul si nu invers. 

Rominismul nu este singura influenta asupra iudaismului antic dar este cu 
siguranta cea mai importanta. Mai considerati ca factorul matern intr-o familie 
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este intotdeauna cel esential pe cale psihologica, lingvistica si culturala deci 
incercati sa-i apreciati insemnatatea la nivelul pe care-l merita. In cele din urma 
este aproape imposibil de separat dezvoltarea culturala a iudaismului de factorul 
arian-rominesc pre-istoric si antic din Afrieuroasia. 

Un ultim considerent de facut este de natura psihologica si anume: este 
cultura iudaica antica deschisa catre lumea exterioara? face cultura iudaica 
shimburi cu mediul ? este influentabila sau nu de mediul in care a aparut si s-a 
dezvoltat? este adaptabila unui mediu in continua schimbare? Raspunsurile la 
aceste intrebari sint importante deoarece ne arata cit de probabil a fost sa avem 
cultura iudaica influentata de celelalte culturi si mai ales de catre Veda 
romineasca. Vom demonstra in continuare ca in antichitate cultura iudaica a 
preluat masiv din culturile inconjuratoare deci influenta romineasca asupra 
iudaismului nu este doar posibila ci a avut loc pe scara larga. 

 
 
3.2.2. Potopul biblic si tablitele lui Gilgamesh. Multa lume cunoaste 

varianta iudaica a mitului potopului deoarece s-a raspindit masiv dupa vremea 
crestina prin scrierile iudaice ale Vechiului Testament care au fost atasate noii 
invataturi crestine. Crestinismul s-a raspindit pe plan mondial prin Imperiul Dac 
si odata cu acesta s-au raspindit si scrierile vechi iudaice chiar in absenta 
evreilor. Daca in antichitate cartile Vechiului Testament erau limitate la nivelul 
anumitor triburi arabo-israelite in lumea moderna au devenit un bun cultural 
mondial prin noua biserica crestina. 

Nu la fel de raspindite sint scrierile sumeriene in sine care relateaza 
despre acelasi potop sumerian si care sint pe cale istorica mult mai vechi decit 
varianta iudaica. De remarcat o suita larga de referinte la un "potop catastrofal" 
intilnite la toate culturile europene, in Egipt si chiar in America de Sud. Mitul 
potopului exista si la poporul arian-romin dar este vorba despre cu totul alt 
potop, cel Atlantic. 

In Potopul Atlantic pamintul s-a scufundat si marea l-a inghitit pentru 
totdeauna. In [NNSL] noi am localizat Atlantida in zona egeana, sudul Marii 
Negre si inteaga zona dintre ele acoperita de Marea de Marmara la ora actuala. 
Arheologia va scoate la lumina in mod neindoielnic toate satele Atlantilor-
Oltenilor. Nicolae Densusianu in Dacia Preistorica localizeaza Atlantida pe 
valea Dunarii in zona Oltenia bazat pe etimologia numelui "Atlantida". Numele 
"Atlantida" este cu siguranta "Oltenia" pe linie etimologica dar relatia nu este 
"Atlantida" aplicata numelui "Oltenia" asa cum face Densusianu, ci "Oltenia" 
aplicata "Atlantei". Cu alte cuvinte exista in vechime zona numita Atlanta 
botezata dupa Oltenia dar localizata altundeva decit Oltenia si anume in zona 
egeana. Oltenia este evident nepotopita si nescufundata pe cind Atlanta egeana 
este evident scufundata si potopita. 

Potopul sumerian este de cu totul alta natura. Aici nu s-a scufundat 
pamintul ci s-au ridicat apele marii, a uscatului si baierile cerului. Potopul a fost 
total in zona Eufrat-Tigru dar nu a fost definitiv ca in cazul Atlantei. Apele s-au 
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retras in cele din urma si viata si-a reluat dreptul asupra namolului de mai multi 
metri grosime asezat pe distante kilometrice. In urma potopului avem inca doua 
documente mult mai vechi decit scrierile iudaice si anume tablitele lui 
Gilgamesh descoperite la Ninive si tablitele de la Babilon din vremea lui 
Hamurabi. Amindoua aceste scrieri dau dovada pe planul epicii ca cei care 
relateaza povestea potopului sint martori oculari ai potopului. 

Tablitele lui Gilgamesh au fost descoperite prin 1850 in ruinele bibliotecii 
din Ninive. Au fost scoase la lumina vreo 20.000 de tablite din care 12 contin 
legenda povestita de Gilgamesh. Tablitele sint scrise in limba acadiana dar o 
copie mai veche a fost descoperita ulterior la Babilon datata pe vremea lui 
Hamurabi. Chiar daca legenda a fost scrisa pe vremea lui Hamurabi care a trait 
inainte de 1700 i.e.n. este evident mult mai veche, atunci fiind doar inregistrata. 
(Hamurabi si-a extins regatul in jurul Babilonului care imediat dupa domnia lui 
va cadea in miinile rominilor-arieni cunoscuti sub numele local de Kasiti si care 
vor instura o dinastie romineasca pentru urmatorii 500 de ani. Tot in aceasta 
perioada Egiptul este cucerit de catre rominii-arieni cunoscuti drept Hyksos si 
care vor instaura o dinastie faraonica de 200 de ani). 

Poveste lui Gilgamesh este de genul Tinerete Fara Batrinete si Viata Fara 
De Moarte. Gilgamesh a pornit in cautarea unui stramos numit Utnapishtim care 
ar fi avut secretul Vietii Vesnice si l-a gasit pe o insula. Utnapishtim ii spune lui 
Gilgamesh ca in vechime el locuise la Shuruppak si se inchina zeitei Ea. Zeii au 
hotarit sa puna capat rasei umane asa ca au trimis un potop devastator. 
Utnapishtim a fost prevenit de catre Ea prin vorbele: "Omule din Shuruppak, fiu 
al lui Ubar-Tutu, demoleaza-ti casa si construieste o corabie; renunta la bogatie 
si cistiga viata vesnica; arunca avutiile si salveaza-ti viata; aduna semintele a tot 
ce-i viu si du-le in corabia pe care o vei construi dupa masuratori precise". 

Sa vedem povestea lui Gilgamesh: "In ziua a cincea am hotarit planul 
corabiei. Podeaua era de 200 picioare patrate. Peretii erau de 200 picioare inalti. 
Am construit inauntru sase punti (etaje) si fiecare era de-a latul impartit in sapte. 
Interiorul era impartit in noua. Sase masuri de bitum au fost turnate la 
incheieturi" Acum ca a terminat cu constructia corabiei a facut o mare petrecere 
cu vitei, miei, cidru, bere, ulei si vin curgind ca apa pentru toti cei ce l-au ajutat 
cu munca. Apoi Gilgamesh continua: "Tot ce aveam am incarcat pentru saminta 
celor vii. Am adus in corabie intreaga familie si rude. Vitele si salbaticiunile 
cimpului, meseriasii i-am facut sa intre in corabie. Am intrat si eu si am inchis 
poarta". Sintem acum in pragul Potopului. 

"Cum s-a crapat de ziua pe cer un nor negru veni de la radacinile raiului. 
In nor Adad a tunat. Minia lui Adad a ajuns la ceruri intorcind lumina in 
intuneric." Zeii Sumerieni se inghesuie si se imping catre zonele inalte ale 
raiului ca sa scape din zonele joase. "Sase zile si nopti vintul turbat, inundatia si 
ciclonul au devastat pamintul. In cea de-a saptea zi ciclonul, inundatia, batalia 
erau gata, care s-au luptat ca o armata. Marea s-a calmat, ciclonul s-a stimparat, 
inundatia a incetat. Toata umanitatea s-a transformat in lut si pamintul era plat 
ca un acoperis". Din punct de vedere psihologic este neindoielnic ca vorbele 
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ultimului vers provin de la un martor ocular care a vazut cu ochii lui lumea 
numai lut si totul lat ca in palma. 

Dezastrul potopului se vede mai clar sub lumina soarelui si parca se si 
estompeaza mai repede sub aceeasi lumina ... "Am deschis fereastra si lumina 
mi-a cazut pe fata. Corabia statea pe muntele Nisir. Muntele Nisir tinea corabia 
si n-o lasa sa miste". Iata cum stramosul lui Gilgamesh s-a impotmolit pe munte. 
Daca ei spuneau munte nu va ginditi la muntii Carpati si Virful Omul ca n-a 
ajuns potopul pina acolo. In vastitatea vaii Eufrat-Tigru ceva de talia Dealului 
Feleacului este munte impresionant si la baza unui asemenea "munte" s-a 
impotmolit corabia lui Gilgamesh. 

Arienii-Carpatini ajunsi in Sumeria inainte de 1700 i.e.n. au auzit si ei 
pentru prima data frumoasa poveste a lui Gilgamesh. Babilonienii or fi ascultat 
si ei pentru prima data la povestea Atlantidei desi contacte mult mai timpurii 
intre aceste doua culturi atunci vechi sint posibile si chiar probabile inca in 
mileniul III i.e.n. Cu sosirea rominilor pre-istorici la Babilon a inceput 
ingemanarea a doua culturi stravechi, cea Carpatina cu cea Sumeriana, care vor 
marca puternic noua cultura care dupa 1200 i.e.n. se va ridica din neamul lui 
Avraam si raspindi in peninsula Arabica, iudaismul. 

 
 
3.2.3. Legenda lui Gilgamesh si arheologia. Sapaturi arheologice facute 

in Sumeria prin 1930 intentionate a merge in urma pina la atingerea stratului 
virgin al cetatii Ur au dus la descoperirea accidentala a ... potopului universal 
relatat in toata zona Euro-Asia si patruns in cultura iudaica. La nivelul cetatii Ur 
exista un strat de sedimente catastrofale de aproape trei metri grosime sub care 
se gasesc prezente umane pre-potopice. 

Stratul al treilea din imaginea alaturata parea initial a fi fost fundamentul 
cetatii deoarece nu contine nici o singura urma de activitate umana si foarte 
putine urme de viata fosilizata. Sapaturile au continuat doar din dorinta de a 
vedea ce se gaseste sub stratul de lut de trei metri grosime. O surpriza de 
proportii istorice urmeaza prin descoperirea de cioburi de ceramica in stratul al 
patrulea din sectiunea de mai sus. 

Stratul de sedimente se gaseste peste tot in Sumeria avind grosimi 
variabile de la 20cm la peste 3m putindu-se face o reconstituire a distributiei 
potopului care a cuprins toata zona dintre Tigru si Eufrat precum si cimpiile 
imediat exterioare estice si vestice dupa cum se vede in figura alaturata. Zona 
hasurata cu linie valurita orizontala este zona acoperita de apele potopului 
conform cu stratul de sedimente lasat in urma. Zona hasurata cu linii continue 
verticale reprezinta pozitia pre-istorica a Golfului Persic care inainta in uscat 
mai adinc decit azi, zona care nu manifesta sedimente potopice fiind formata in 
ultimii 6000 de ani de dupa potop. 

Extensia spatiala a pototpului sumerian este de vreo 600km pe Tigru si 
Eufrat in sus si vreo 150km de-a latul vailor. Din punct de vedere al 
sumerienilor potopul a fost intr-adevar universal si a cuprins intreaga "lume" 
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cunoscuta lor. Datarile arheologice moderne plaseaza potopul sumerian la 4000 
i.e.n. 

Datarea arheologica a potopului sumerian, prezenta documentelor scrise 
despre potopul sumerian inaintea scrierilor israelite precum si prezenta mitului 
potopului in toata zona Afrieuroasia ne conduce la concluzia directa ca legenda 
potopului a fost doar preluata in cultura iudaica de la culturile anterioare si a fost 
adaptata mitului moralizator al lui Noe. 

Aceasta demonstreaza ca in antichitate cultura iudaica era deschisa catre 
lumea exterioara de unde prelua teme si motive culturale pe care le adapta 
propriilor sale cerinte morale si religioase. Incercam in continuare sa gasim 
influentele rominesti antice patrunse in cultura iudaica. 

 
 
3.2.4. Influente rominesti antice asupra iudaismului. Cultura iudaica 

inregistrata in Vechiul Testament a preluat masiv din cultura Sumerului, cum ar 
fi mitul potopului sau mitul cuvintului creator de genul "a zis sa fie lumina si s-a 
facut lumina" pe care-l gasim in religia Sumerului mult inainte de scrierile 
biblice iudaice. Preluarea mitului potopului universal de la culturile vechi 
sumeriene de catre cultura iudaica si scrierea acestui mit in cartile lor ne 
dovedeste ca cultura iudaica era deschisa catre exterior si catre preluarea de 
motive culturale straine chiar daca sint apoi adaptate la trasaturile iudaice. 

Vechiul Sumer, cel potopit intre Tigru si Eufrat, nu este singura influenta 
identificabila in iudaism. Intreaga Afrieuroasie isi aduce contributia la 
dezvoltarea culturala si religioasa a acestei zone. In continuare vom scoate in 
evidenta influentele ariene-rominesti asupra iudaismului fara a nega sau 
marginaliza alte influente. Aceste influente rominesti asupra iudaismului sint 
esentiale intelegerii istorice a ceea ce va deveni crestinismul. 

Rominii-carpatini cunoscuti sub numele regional de hititi joaca un rol 
important in cultura Orientului Apropiat inclusiv literatura iudaica din Vechiul 
Testament. Hititii sint referiti in Vechiul Testament sub numele generic de "fii 
lui Heth" care sint locuitorii Regatului Hitit. 

Interactiunea dintre iudaism si cultura vedica incepe inca cu stramosul 
israelitilor, Avraam, care fiind nomad de felul lui umbla peste tot in Afireuroasia 
si-l gasim chiar si in Tara Heth. La moartea Sarei Avraam vorbeste cu stapinii 
locurilor acelea [Geneza,23.3]: "Avraam s-a sculat dinaintea moartei sale si a 
vorbit astfel fiilor lui Heth" deci Avraam era undeva in Regatul Hitit. Limitele 
sudice ale Regatului Hitit erau vag precizate dar se invecinau cu Tara Canaan. In 
final Avraam cumpara loc de veci pentru Sara de la hititi "ca sa-mi slujeasca 
drept loc de ingropaciune in mijlocul vostru". Vedem ca Avraam se gindeste si 
la el insusi sa-i ramina locul de veci in Regatul Hitit. 

Interactiunea cu rominii hititi nu se opreste la Avraam ci doar incepe cu 
acesta. Mai tirziu nepotul lui Avraam, Esau, si-a luat doua sotii Hitite in ciuda 
protestelor parintilor sai Isaac si Rebecca profund nefericiti de aceasta alegere. 
Peste mai multe generatii avem pe regele David insusi care "a luat sotia lui 

8 



Uriah, hititul". Acestea sint doar citeva exemple despre interactiunea israelito-
romina in Afrieuroasia dar cartile Vechiului Testament sint pline de alte dovezi. 

Tara Canaan (Palestina) era invecinata la nord cu Regatul Hitit situat intre 
Marea Neagra si Marea Mediterana. Canaan ajunge pe vremea crestina Samaria, 
locuita din vechime tot de popoare carpato-dunarene care pe la 1730 i.e.n. au 
cucerit chiar Egiptul. Tot aici in Canaan scitii de mai tirziu vor lasa in urma lor 
orasul Scitopolis ca marturie posteritatii despre prezenta romineasca in 
Palestina. 

Tara Canaan intra in interactiuni cu triburile nomade israelite inca de pe 
vremea stramosului Avraam. Acesta fiind batrin si avind un singur fiu pune pe 
cel mai credincios dintre servitori sa jure [Geneza,24.3] "ca nu vei lua fiului meu 
nevasta din fetele cananitilor in mijlocul carora locuiesc". Iata-l pe Avraam "in 
mijlocul cananitilor" incercind sa stea de o parte de influenta lor deci aceasta 
influenta era activa si trebuia rezistat impotriva-i. Peste tot in Vechiul Testament 
interactiunea cananito-israelita este mentionata frecvent. 

Din Vechiul Testament aflam ca originea Ierusalimului insusi este tot 
romineasca pe latura hititilor [Ezechiel,16.3-45]: "Asa vorbeste Dumnezeu catre 
cetatea Ierusalimului (prin glasul profetului) prin obirsie si nasterea ta esti din 
tara Canaan, tatal tau era Amorit si mama ta era Hitita". Se compara apoi 
Ierusalimul cu o femeie desfrinata pentru ca intretinea relatii cu Egiptul, Asiria, 
Canaanul, Siria, Filistia etc. in loc de izolationismul specific israelit. In 
[Ezechiel,16.45] se repeta originea poporului Ierusalimului: "mama voastra era o 
Hitita si tatal vostru un Amorit". 

Este evident ca profetul nu face o simpla constatare ci este vehement si 
critic pentru originea Ierusalimului care nu se incadra in canoanele izraelite. 
Originea Ierusalimului este completata in [Ezechiel,16.46]: "Sora ta cea mare de 
la miazanoapte este Samaria (locuita tot de popoare rominesti) iar sora ta cea 
mica de la miazazi este Sodoma". Observam cum si prin legendele iudaice zona 
Liban-Palestina era tot de origine carpato-dunareana in timpul mileniului II i.e.n. 
avind cetati faimoase fondate de catre rominii Ragatului Hitit. 

Influenta rominismului asupra iudaismului nu este doar indirecta, de 
vecinatate si interactiune ci si directa la nivelul cartilor biblice. Ne oprim aici la 
cartea Iona din Vechiul Testament. Numele "Iona" este generic pentru "ionieni" 
la fel cum "Heth" se refera la hititi. Prin urmare profetul Iona este din neamul lui 
Ion, originar din Dacia, ionian care vorbea limba romina antica. Prin aspectele 
stilistice si prin particularitatile culturale si psihologice se recunoaste imediat o 
cultura a autorului diferita de cea israelita. 

 
Prorocul Iona. Iona este trimis de catre Dumnezeu sa proroceasca la 

Ninive dar Iona n-ar vrea sa se duca din motivele descrise mai jos. Iona nu era 
singular in lumea profetilor deoarece intregul Orient Apropiat era plin de proroci 
practic neexistind cetate fara prorocii ei proprii. Centrul mondial al prorocirilor 
era Ionia antica care cuprindea intreaga Anatolie invecinindu-se la vest cu 
Tracia. Centrele care au ajuns faimoase pe plan mondial erau Claros si Didima. 
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Nu exista loc in lumea antica mai bogat in proroci decit Ionia ultimului mileniu 
al erei noastre. Toti acesti proroci veneau din rindul poporul regelui Ion, 
ionienii. 

Unii din proroci erau respectati si temuti cum a fost mai tirziu Ioan 
Botezatorul dar altii erau huiduiti, loviti cu pietre sau chiar linsati. Trebuia sa ai 
curaj sa mergi in piata mare si sa prorocesti sfirsitul cetatii respective intr-o 
perioada in care religia era integrata in viata zilnica a societatii. Ca sa intelegeti 
curajul necesar lui Iona pentru a proroci imaginati-va cineva in Piata Unirii 
anului 1965 prorocind sfirsitul comunismului in public si cu glas mare. 

Iona hotaraste sa se ascunda de Dumnezeu ca sa iasa basma curata dar 
evident ca nu-i merge asa ca vine o furtuna, se trage la sorti si Iona este dovedit 
cel vinovat pentru nenorocirea comuna. Iona nu este curajos dar este cinstit asa 
ca spune celorlalti sa-l arunce in mare pentru ca ei sa se salveze. In cele din 
urma este inghitit de o balena care dupa pocainta si juruinta de indreptare il 
depune la mal. 

Numele lui Iona in sine este numele generic cu care israelitii se refereau 
la ionieni de genul "fii lui Iona" sau "tara lui Iona" etc. Unde s-a gindit Iona sa 
fuga? Daca ar fi fost egiptean ar fi fugit catre Egipt ca sa scape de a profeti. 
Daca ar fi fost arab ar fi fugit catre Arabia intre ai lui. Iona in schimb a fugit in 
Ionia! [Iona,1.3] "Iona s-a sculat sa fuga la Tars departe de Fata Domnului". 

Unde este Tarsul catre care fuge Iona? [Britanica,Tarsus]: "Tarsus, in 
sudul Anatoliei, locul de nastere a lui Sfintul Pavel ... capatul sudic al drumului 
dintre Anatolia si Siria ... precum alte cetati din Cilicia Tarsul isi reclama 
originea ioniana din Perseus si Heracles (nume atestat in rindul dorienilor) ... 
Cilicia a fost disputata intre Seleucizi si Ptolemeici ... pentru un scurt timp a fost 
numit Antiochus Epiphanes (cel care a anulat religia iudaica in Palestina si care 
a condus la miscarea rominilor-Macabei) ... ". De-a lungul istoriei Tarsus are o 
legatura strinsa cu originile sale carpato-dunarene si este locul unde Iona s-a 
gindit sa fuga de Dumnezeu imbarcindu-se pe o corabie. 

Cui a propovaduit Iona in Ninive? Iona fiind "ionianul" vorbea limba 
ioniana a regelui Ion deci cetatea Ninive era locuita tot de ionieni. 

Ninive era situata in Asiria pe malul Eufratului fata in fata cu cetatea 
Mosul. Ninive era capitala vechii Sumerii, cea potopita la 4000 i.e.n. Urmele 
cele mai vechi ale cetatii sint datate acum 9.000 de ani iar pe vremea lui Iona era 
deja straveche. Asirienii erau poporul vechi al Sumeriei de o etnicitate diferita 
de toate etnicitatile Euroasiei istorice si-i putem numi pur si simplu sumeriei. In 
timpul mileniului II i.e.n. zilele bune ale Sumeriei incep sa apuna deoarece zona 
devine tinta expansiunii ariene dinspre spatiul carpato-dunarean iar mai tirziu 
cea arabo-evreica de catre peninsula Arabica. Vechii sumerieni au rezistat 
cumva pina pe vremea crestina dar azi sint stinsi ca si neam. 

Prezenta rominilor antici la Ninive nu este o surpriza deoarece Asiria este 
cucerita pe la 1500 i.e.n. de catre arienii-carpatini cunoscuti drept casiti, apoi de 
rominii-mitanni si apoi de rominii-hititi. Babilonul in sine, la sud de Ninive, a 
avut o dinastie romineasca timp de 500 de ani. In jur de 1300 i.e.n. orasul era 
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dominat de aristocratia romineasca Marianna a regatului Mitanni. Regii Mitanni 
erau inruditi cu faraonii Egiptului prin printelese romince (din care se va naste 
Nefertiti). Templul zeitei Istar de la Ninive era vestit pina departe iar regele 
Tusratta al mitannilor trimite statuia zeitei Istar in Egipt ca sa-l vindece pe 
Faraon (ginerele sau). Vedem ca la Ninive domneau regii Mitanni daca-si 
permiteau sa scoata pe Istar insasi din Templu. 

Exista un pasaj in carte care conform traducerii ar trebui sa ne raspunda la 
intrebarea neamului lui Iona, daca numele lui generic nu ne este suficient. Fiind 
dovedit vinovat prin tragere la sorti (sortii erau incarcati cu valori oculte in 
antichitate, de genul "sa se arate sfinta dreptate") Iona este intrebat direct de 
catre ceilalti [Iona,1.8] "Spune-ne din cauza cui a venit aceasta nenorocire? Ce 
meserie ai si de unde vii? Care iti este tara si din ce popor esti?". La acestea Iona 
raspunde conform [BR,Iona,1.9]: "Sint evreu si ma tem de Domnul Dumnezeul 
ceruruilor care a facut marea si uscatul" iar conforma cu [NIV,Jonah,1.9]: "I am 
a Hebrew and I worship the Lord ...". 

Daca analizati oricare dintre Evangheliile din limba koine nu ve-ti gasi 
niciunde cuvintul "evreu" sau cuvintul "hebrew" asa cum sint traduse si de 
Biblia Romina si de [NIV]. Pe vremea lui Cristos exista un singur cuvint pentru 
toti cei ce se inchinau lui Dumnezeul Unic si anume cuvintul "ιουδαιοι, 
iuodaioi". Mai exista un cuvint etnic pentru evrei si anume "ισραηλ, israeel" sau 
israelit. Nu exista nici un singur cuvint in nici una dintre Evanghelii care sa 
aminteasca pe departe de "evreu" sau de "hebrew". Iona nu a putut spune despre 
el insusi sint "evreu" pentru ca acel cuvint nici nu exista in antichitate! 

Daca Iona era "evreu" nu ar fi fost evident pentru vecinii lui de calatorie 
ca ere evreu? Oare in antichitate nu se cunosteau oamenii intre ei dupa rasele din 
care faceau parte? Nu se putea deosebi un egiptean de un israelit, un ionian de 
un sumerian? Priviti imaginea alaturata a unui grup de prizonieri dusi in Egipt, si 
care se gaseste in templul Medinet-Habu si este descris in The Bible As History 
drept "o imagine corecta a caracteristicilor rasiale, de la stinga spre dreapta: un 
libian, un semit, un hitit, un filistean si un alt semit". Egiptenii antici cunosteau 
bine aceste caracteristici rasiale din moment ce le-au imortalizat. Noi 
recunoastem si azi aceste figuri ca fiind diferite intre ele. Cum se face atunci ca 
cei care calatoreau cu Iona nu stiau la ce neam apartinea acesta? 

Mai observam ca lui Iona ii se pun multe intrebari la care da un singur 
raspuns: "Sint iudeu si ma tem de Domnul Dumnezeul cerurilor". Prin urmare 
cuvintul "iudeu" a fost tradus "evreu" respectiv "hebrew". Asa cum cuvintul 
antic "elenes" este azi tradus "greci" (desi cuvintul "grec" nu exista in lumea 
antica) tot asa cuvintul "ioudaioi" este tradus "evrei". Este oare vreo diferenta 
intre "iudeu" ca si cuvint original si "evreu" respectiv "hebrew" ca si traducere? 

Sa observam ca religia antica este inclusa in "Biblia Iudaica" iar noua 
invatatura este inclusa in "Biblia Crestina". Prima religie se numeste "iudaism" 
pe cind cea de-a doua se numeste "crestinism". Prin urmare "iudeu" este cel care 
crede in "Biblia Iudaica" pe cind "crestin" este cel care crede in "Biblia 
Crestina". Iata cum sensul cuvintelor "iudeu" si "crestin" este de apartenenta 
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religioasa la un grup si nu de apartenenta etnica sau rasiala. Iudeu poate fi si un 
egiptean si un sumerian la fel cum crestin poate fi si un japonez si un englez. 
Prin traducerea incorecta de "evreu" Iona ne este infatisat ca un israelit pe cind 
el era un ionian de credinta iudaica. 

Desi cartea lui Iona este inclusa in Vechiul Testament (care este Biblia 
Iudaica), Iona era ionian si prorocirea lui era catre ionienii din Ninive. Faptul ca 
prorocirea lui Iona era catre neevrei este confirmat de Isus Cristos care se refera 
la Iona de mai multe ori deci avea relevanta [Matei,12.41]: "Barbatii din Ninive 
(romini-arieni) se vor scula alaturi de neamul acesta (evreii) si-l vor osindi 
(rominii pe evrei) pentru ca ei (rominii) s-au pocait la propovaduirea lui Iona 
(ionianul)". Iata cum Isus desi confirma ca cei din Ninive nu erau evrei tot nu le 
neaga dreptul la imparatia cerurilor. Prin vorbele Mintuitorului toate neamurile, 
incluzind ionienii, au dreptul la imparatia cerurilor care se cistiga prin credinta si 
nu prin apartenenta etnica sau rasiala. 

Sa observam acum ca Iona nu se duce la Ninive din propria lui vointa sau 
sub influenta culturii iudaice. Iona-ionianul este trimis la Ninive de catre 
Dumnezeu insusi [Iona,1.1]: "Cuvintul Domnului a vorbit lui Iona ...". Vedem 
de aici ca Dumnezeu nu se arata cu exclusivitate evreilor asa cum ar rezulta din 
Vechiul Testament ci se adresa si rominilor antici prin persoana lui Iona 
prorocul. Dumnezeu era indurerat de pacatele celor din Ninive, romini care 
vorbeau limba ioniana a lui Iona, asa ca hotaraste sa le dea o sansa de indreptare 
trimitindu-l pe Iona ca sa le deschida ochii. Iata cum Dumnezeu vorbeste si celor 
din neamul regelui Ion, ionienii din Ionia si Asiria, care la originea lor sint 
carpato-dunareni. 

Cum isi justifica Iona gestul disperat de a fugi de la fata lui Dumnezeu 
care l-a trimis la Ninive? [Iona,4.2]"Tocmai lucrul acesta (rusinea profetiei 
neindeplinite) voiam sa-l inlatur fugind la Tars. Caci stiam ca esti un Dumenzeu 
milos si plin de indurare, indelung rabdator si bogat in bunatate si ca te caiesti de 
rau". Dincolo de frumusetea acestor cuvinte a lui Iona care-l descrie pe 
Dumnezeu, sa observam cit de bine Iona cunoaste pe Unul Dumnezeu! Iona nu 
s-a mirat cind Dumnezeu ii s-a aratat, cunostea despre Dumnezeu, stia ce 
inseamna insarcinarea propovaduirii si chiar a incercat sa fuga deoarece "stiu ca 
esti un Dumnezeu milos". Prin urmare Iona cunostea de Dumnezeu si de valorile 
culturale si religioase ale iudaismului inainte de a primi insarcinarea. Iona era 
doar unul din multii ionieni care traiau in Ionia si valorile morale ale lui Iona 
erau valorile morale ale mediului social in care Iona traia. Prin urmare 
Dumnezeu era cunoscut ionienilor si chiar mai mult, Dumnezeu s-a revelat 
ionienilor si l-a ales pe Iona sa indeplineasca o insarcinare dumnezeiasca. Sa 
observam ca Iona nu se inchina la Dumnezeul Unic sub o influenta straina ci 
Dumnezeu s-a revelat lui Iona intr-o legatura directa. Iona nu a umblat cai 
despre care auzise de la altii ci a urmat caile pe care Dumnezeu le-a ales pentru 
Iona. 

In cele din urma Iona ajunge la Ninive ca sa indeplineasca lucrarea lui 
Dumnezeu. La vremea respectiva prorocii vorbeau cu glas mare si lalait, cum se 
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face in biserica ortodoxa pina azi (glasul cintat al preotilor ortodocsi este o 
trasatura culturala milenara). Locuitorii se pocaiesc, isi pun cenusa pe cap, se 
imbraca in saci, jura sa se indrepte din caile lor miselesti asa ca cetatea este 
iertata si profetia distrugerii aminata. La toate acestea Iona se supara pe 
Dumnezeu pentru ca nu i-a adeverit profetia [Iona,4.2]: "Lucrul acesta n-a placut 
de loc lui Iona si s-a miniat" asa ca Iona isi face un umbrar in afara cetatii si 
asteapta acolo distrugerea acesteia. 

Dumnezeu face sa creasca un curcubete care-i tine umbra lui Iona ca sa-l 
imbuneze dar apoi este uscat din radacina. Iona se supara iarasi ca Dumnezeu i-a 
luat curcubetele dar intelege lectia: asa cum el tine la curcubete tot asa si 
Dumnezeu tine la cei indreptati din rautati deci Ninive nu va fi rasa de pe Tera. 

Observam ca aceasta carte scurta a lui Iona este din punct de vedere 
stilistic si cultural total diferita de alte carti ale Vechiului Testament. Care profet 
pina la Iona a mai incercat sa fuga de Dumnezeu? Care profet s-a mai suparat pe 
Dumenzeu ca nu i-a indeplinit profetia? Carui profet i-a mai pasat de gura lumii 
si de obrazul pierdut prin neadeverirea profetiei? Care profet i-a mai spus lui 
Dumnezeu "tocmai asta (rusinea) voiam sa evit fugind (de tine) caci stiam ca 
esti un Dumenzeu milos"? Care profet s-a mai luat la cearta cu Dumnezeu: "Da, 
bine fac ca ma minii pina la moarte!"? Care profet l-a mai rugat pe Dumnezeu 
sa-i ia viata decit sa-l lase in rusinea profetiei neindeplinite? 

Observati cite intrebari poate ridica o carte de doua pagini din Vechiul 
Testament. Toate demonstreaza ca Iona apartinea unei cu totul alte culturi decit 
alti prorocii din Vechiul Testament, ca Iona era de alt neam decit israelit, ca era 
ceea ce numele lui ne spune adica ionian de-al lui Ion din Dacia strabuna. 

Isus insusi se refera de mai multe ori la Iona prorocul, referinte 
confirmate de mai multi dintre evanghelisti. Isus afirma ca scrierea lui Iona este 
o prevestire a misterului invierii, facind referinta la cele trei zile si trei nopti pe 
care Iona le-a petrecut in pintecele balenei dupa care s-a intors la viata bine si 
nevatamat. Mintuitorul insusi vede in Iona prevestirea misterului invierii 
Mintuitorului, prevestire venita prin neamul ionian al regelui Ion. 

Prin cartea lui Iona din Vechiul Testament avem o dovada clara si 
irefutabila a influentei directe a culturii rominesti asupra iudaismului antic. 
Chiar mai mult decit o influenta romineasca, o contributie activa si directa 
romineasca in munca sfinta de propovaduire a numelui lui Dumnezeu in lumea 
antica. 

Iona nu a fost singular in rindul profetilor romini pe care i-a ales 
Dumenzeu pentru munca Sa chiar daca cartile lor nu au fost incluse in Vechiul 
Testament. Sa nu uitam de neamul Macabeilor, rominii-palestinieni care si-au 
jertfit viata pentru apararea credintei in Dumnezeul Unic atunci cind Zeus 
Olimpicul a fost impus in Templu. Trei din cele patru Carti Macabeice sint 
scrise in limba romina antica. Sa nu uitam nici comunitatea rominilor-egipteni 
din Alexandria care se inchinau lui Dumnezeu in ciuda opresiunilor societatii 
politeiste egiptene. Acesti romini-egipteni au lasat posteritatii Septuaginta scrisa 
tot in limba romina antica. 
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Credinta rominilor antici in Dumnezeu este mai tirziu incununata prin 
prezenta rominilor-palestinieni in jurul lui Isus Cristos din prima clipa in care S-
a revelat lumii prin glasul altui proroc romin, Ioan Botezatorul: "uite pe mielul 
zeului" sau "ide o amnos tou zeou". 

 
Cele Zece Porunci. Un capitol deosebit de interesant pentru interactiunea 

dintre cultura ariana-carpatina si iudaismul antic este cartea inchinata celor Zece 
Porunci pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor prin tablele lui Moise. Ne vom 
opri la citeva din acestea pentru ca paralelismul dintre acestea si cultura Veda a 
spatiului carpato-dunarean trece dincolo de asemanarea accidentala devenind o 
influenta directa intre cele doua culturi. 

[Exodul,20.4]: "Sa nu-ti faci chip cioplit nici o infatisare a lucruruilor 
care sint sus in ceruri sau jos pe pamint sau in apele mai jos decit pamintul. Sa 
nu te inchini inaintea lor si sa nu le slujesti". De ce oare a cerut Dumnezeu prin 
Moise sa nu se faca chipuri cioplite? [Exodul,32.1]: "Poporul vazind ca Moise 
zaboveste pe munte s-au strins in jurul lui Aaron si i-a zis: haide sa ne facem un 
dumnezeu care sa mearga inaintea noastra". Drept urmare toti si-au donat 
bijuteriile care sa fie folosite la construirea unui vitel de aur. Porunca chipului 
cioplit nu este in van deoarece israelitii isi faceau idoli la care se inchinau. 

Aici nu se poate sa nu observam ca desi cultura Veda si-a lasat amprenta 
asupra lumii intregi nu exista pina in ziua de azi nici o singur idol care sa-l 
reprezinte pe Diaus Pitar, Agni, Dacia, Indra, Sureya, Apaya, Marut si restul 
panteonului vedic. Nu exista nici o singura imagine, nici o singura statueta, nici 
un singur ciob, nici un singur graunte care sa ne aduca chipul cioplit al acestor 
zei vedici din istoria multimilenara a poporului arian-carpatin. Chipuri cioplite 
ale zeilor vedici nu vor fi gasite niciodata pentru ca poporul arian-carpatin avea 
adinc inradacinata in credinta sa pacatul reprezentarii imagistice a zeilor. Daca 
exista un popor la care porunca impotriva chipului cioplit era adinc inradacinata 
in constiinta sa, acest popor a fost din zorii istoriei poporul arian-carpatin. 

Moise primeste si mai multe porunci de la Dumnezeu [Exodul,20.24]: 
"Sa-mi ridici un altar de pamint pe care sa-ti aduci arderile de tot si jerfele de 
multumire, oile si boii. Daca-mi vei ridica un altar de piatra sa nu-l zidesti din 
pietre cioplite caci dalta le va pingari. Sa nu te sui la altarul meu pe pietre ca sa 
nu ti se dezvaluie goliciunea inaintea lui". Dumnezeu nu cere temple si nu cere 
locuri construite pina la cer pentru rugaciune. Din moment ce porunca vine prin 
Moise deducem ca poporul lui Moise se abatea de la aceasta porunca altfel 
porunca nu ar avea nici un sens. Exista oare vre-un popor care nu se abatea de la 
puritatea, simplitatea si naturaletea altarului? 

Rominii-arieni care au creat nemuritoarea cultura Veda care sta la baza 
religiilor majore contamporane nu au lasat in urma nici un singur templu, nici o 
singura constructie de piatra, nici un altar ridicat de mina de om. [Britanica] 
vede aici lipsa de cucernicie a arienilor si nu adinca credinta ariana a altarului 
simplu integrat in natura [Britanica,Scytes]: "Scitii zeificau elementele dar nu 
erau oameni prea devotati si nu au simtit niciodata nevoia sa ridice temple". 

14 



Aceasta afirmatie este deplasata pina la incalificare. De unde stie [Britanica] ce 
simteau scitii? Aceasta no s-o aflam niciodata deoarece este o simpla alegatie 
care nu are ce cauta intr-o enciclopedie. 

Arienii-carpatini fie din Basarabia, Persia sau India credeau profund in 
legatura cu zeitatea prin intermediul lui Agni-Ignat, focul sacrificial pur si nu 
prin ridicarea de temple artificiale. Arienii nu au lasat in urma lor un singur 
templu, nici macar trei pietre puse una peste alta asa cum Moise va incerca sa 
invete pe poporului lui. Arienii faceau un altar nou, Vedi, de fiecare data cind se 
rugau alegind un loc nou si curat. Scoteau glia de pe pamint in forma patrulatera 
sau unde nu era posibil ridicau solul usor prin asezarea de pietre curate si 
naturale, necioplite de mina de om. Pe acest altar se ignea focul, Agni, care lua 
sacrificiile arienilor in forma de hrana si bautura. Acesta era altarul arienilor-
carpatini, intotdeuna la nivelul solului, niciodata inclus intr-o constructie 
artificiala. 

Citim in [Exodul,20.7]: "Sa nu iei in desert numele Domnului Dumnezeul 
tau". Aceasta porunca vine din nou pentru ca poporul lui Moise pronunta numele 
Dumnezeului in public altfel porunca nu ar avea sens. Porunca vine sa opreasca 
orice referire informala la Dumnezeu. Este oare vre-un popor la care numele 
zeilor era subiectul unui secret absolut? 

In cultura Veda numele zeilor erau rostite numai in slujba din jurul 
focului sacrificial in ceremonii solemne si niciodata cu alte ocazii. Numele 
zeilor Veda nu erau vreodata rostite in public iar scrierea numelor lor pe tablite 
sau piatra era un sacrilegiu niciodata facut. Religia Veda ajunsa in India si-a 
pierdut caracterul ocult la peste 1000 de ani de la sosirea in India ajungind a fi 
scrisa. Fara aceasta dezvoltare nu am fi stiut vreodata prea multe despre credinta 
veche a rominilor. Dupa cucerirea Indiei populatia locala nu avea acces la limba 
sau ritualul Veda care au fost pazite cu strictete spre a nu fi divulgate. Nici nu se 
punea problema scrierii sau reprezentarii numelor acestor zei ceea ce ar fi fost o 
blasfemie. 

Ceea ce poporul romin-arian aplica cu consecventa in viata de zi cu zi a 
trebuit impus asupra poporului lui Moise care a recurs la gestul extrem de a 
sparge Tablele Legii [Exodul,32.19]: "Moise ... a aruncat tablele din mina si le-a 
sfarimat de piciorul muntelui". Aceasta demonstreaza ca legile lui Moise in 
asamblul lor trebuiau impuse unui popor care nu avea aceste trasaturi culturale 
inradacinate in traditia sa. Cu alte cuvinte legile lui Moise vin de dinafara si nu 
de dinauntrul acelui popor. 

Fie ca este vorba despre chipul cioplit, altarul sacrificial sau pronuntarea 
numelor sfinte ale zeilor, cultura Veda a fost intruchiparea acestor porunci cu 
mult inainte ca Moise sa-si educe poporul sau in acest spirit. 

 
Misterul numarului patruzeci. Inca un aspect care demonstreaza o 

legatura intre cultura Veda, cea iudaica si cea crestina il gasim in [Geneza,7.12]: 
"Ploaia a cazut pe pamint patruzeci de zile si patruzeci de nopti". In varianta 
originala a lui Gilgamesh aflam ca cerul s-a luminat dupa sapte zile de dezastru 
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ciclonic si potopul s-a retras. Observam ca in varianta iudaica potopul tine 40 de 
zile si 40 de nopti. 

Sa ne reamintim ca la scitii din Basarabia antica era obiceiul ca cel 
decedat sa fie imbalsamat si purtat peste cimpuri, pe la vecini si prieteni timp de 
40 de zile si 40 de nopti. Inmormintarea avea loc numai dupa cele 40 de zile. 

La rominii de azi dupa inmormintare nu se merge la cimitir pentru 40 de 
zile si 40 de nopti pentru ca "sufletul decedatului este timp de 40 de zile si 40 de 
nopti prin preajma si trebuie sa se linisteasca". 

Tot la rominii de azi, daca da Dumnezeu ploaie de Sfintul Ilie atunci 
ploaia nu sta 40 de zile ... 

In Biserica Ortodoxa sint doua mari posturi peste an, postul pastelui si 
postul craciunului, amindoua posturile de aproximativ 40 de zile. 

Numarul 40 apare si in cultura crestina ceea ce dovedeste o legatura 
istorica irefutabila intre cultura araiana scita sau elena si cea crestina. Dupa 
misterul invierii din morti Isus Cristos s-a inaltat la cer dupa 40 de zile. In 
decursul celor 40 de zile au avut loc mai multe aparitii misterioase ale lui Isus in 
cele mai neasteptate locuri si momente. 

De la sciti, la israeliti, la crestinism si la rominii de azi cele 40 de zile si 
40 de nopti nu pot fi un accident cultural. 

Fie ca este vorba despre interdictia chipului cioplit, fie ca este vorba 
despre interdictia construirii unui altar artificial, fie ca este vorba despre rostirea 
numelor zeesti, fie ca e vorba de cele 40 de zile si nopti care au inteles, cultura 
iudaica nu poate fi inteleasa in afara culturii Veda a spatiului carpato-dunarean. 

 
Influentele rominesti tirzii asupra iudaismului. Influentele ariene-

rominesti asupra iudaismului nu sint sporadice si nici accidentale ci sint 
continue si masive de la inceputul neamului evreilor prin Avraam pina dupa 
vremurile crestine de-a lungul a peste 1500 de ani de istorie comuna in 
Afrieuroasia. 

Peste secole lumea iudaica a devenit tot mai rominizata pe tarim 
lingvistic, cultural si religios incit dupa 200 i.e.n. asistam la introducerea 
cultului lui Zeus Olimpicul (Diaus Pitar) in templele iudaice. Aceasta provoaca 
o revolta pornita de jos sub conducerea Macabeilor impotriva rominizarii 
iudaismului. Acestia [Britanica] "au salvat iudaismul dar statul independent 
rezultat a demonstrat trasaturi tot mai rominizate si a cunoscut un proces de 
secularizare culminat cu domnia lui Irod cel Mare". 

Literatura iudaica a inflorit "demonstrind influente rominesti in grade 
diferite" astfel incit trei din patru carti ale Macabeilor au fost scrise in dialectul 
rominesc antic koine, dialect care este subiectul acestei carti. La nivel de 
vocabular cartea Macabeilor, salvatorii iudaismului, a fost scrisa cu "este", 
"antropos", "trece", "fere", "diacon" etc. intregul vocabular rominesc antic. Alte 
carti au fost incluse in scrierile Vechiului Testament completat in aceasta 
perioada. Din moment ce scrierea s-a facut in koine inseamna ca cei care au 
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scris acele rinduri erau romini credinciosi in Dumenezeul Unic si nu israeliti 
care vorbeau o cu totul alta limba. 

Aici [Britanica] iarasi exceleaza prin neintelegera fenomenului 
rominismului mondial antic si anume "autorul Cartii Intelepciunilor ... poate sa-l 
fi citit pe Plato ... scepticismul si pesimismul Cartii Eclesiatului sint greu 
posibile fara filozofia romineasca ... Cintarea Cintarilor a lui Solomon este greu 
posibila fara poezia de dragoste romineasca". Toate aceste asemanari sint 
inexplicabile la [Britanica] care continua "totusi imprumutul direct este 
indoielnic ... factorul decisiv este faptul ca evreii si rominii antici erau 
contemporani in aceeasi lume". 

Dupa [Britanica] toate aceste carti din Vechiul Testatment au trebuit 
scrise in ultimele doua secole ale erei trecute pentru a explica asemanarea cu 
literatura si filozofia "elenistica", de fapt romineasca. De ce trebuie sa se fi 
inghesuit toate scrierile in ultimele doua secole? Pentru ca [Britanica] crede ca 
ca lumea s-a "elenizat" in ultimele II secole inainte de Cristos deci nefiind nici 
picior de "elen" in Palestina de mai inainte ingemanarea culturii ariene-rominesti 
cu cea iudaica trebuie fortata la ultimele doua secole. 

Nu exista o parere mai eronata si falsa decit aceasta. Ingemarea culturii 
ariano-romine cu cea iudaica a avut loc in mod constant dupa 1200 i.e.n. cind 
evreii-arabi din peninsula Araba au sosit in zona de coasta a Palestinei atunci 
deja locuita din vechime de catre rominii-arieni si vechii sumerieni raspinditi 
aici. Cartile iudaice nu sint rezultatul a 200 de ani de ingemanare eleno-iudaica 
ci sint rezultatul a 1200 de ani de ingemanare ariano-romineasca-iudaica, la 
nivel cultural, familial si lingvistic. Aceste enormitati din [Britanica] sint 
posibile prin ignorarea constienta a originii carpato-dunarene a lumii antice din 
Afrieuroasia. 

Daca autorii anonimi ai Cartii Intelepciunilor, Cartii Eclesiatului sau 
Cintarii Cintarilor par a-l fi "citit pe Plato" nu este pentru ca israelitii antici erau 
foarte impresionati de frumusetea logicii platoniene ci pentru ca acesti autori 
anonimi erau din acelasi popor si aceeasi cultura ca si Plato, adica romini 
palestinieni originati din Dacia vremurilor antice. 

Prin ignorarea prezentei masive a rominilor in Palestina antica [Britanica] 
isi continua fanteziile la adresa "elenizarii israelitilor" si anume "multi evrei si-
au luat nume 'grecesti' ... au imitat caile 'grecesti' ... multi au inceput sa se roage 
la Zeus Sabazius ... multi n-au mai stiut ebraica sau aramaica numai koine ... ". 
Aceasta imagine apocaliptica este o teorie stiintifico-fantastica ridicata de 
[Britanica] la rang de "profesionalism" si o discutam in continuare. 

Isus este primul care trece prin Samaria fara s-o ocoleasca si produce 
vilva prin urmare israelitii si samaritenii evitau contactul direct. Cum au ajuns 
atunci israelitii sa-si uite limba ebraica si sa vorbeasca koine, sa spuna "pateras" 
in loc de "aab" sau "este" in loc de "hayah" cind ei nici macar nu paseau pe 
acelasi drum cu vecinii lor? Exact in acelasi fel in care dacii si-au "uitat" limba 
ca sa invete latina Romei, ipoteza absurda a unui proces inexistent. Ce i-a facut 
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pe israeliti sa-si numeasca copiii "ioan" in loc de "iehova" sau "maria" in loc de 
"mirriam"? Intrebati la [Britanica] sa va explice daca poate. 

Daca exista un proces de ingemanare ariano-romino-iudaica acesta a avut 
loc prin casatorii mixte de ambele parti unde limba romina antica intra in familie 
prin parinti si nu prin faptul ca de dragul "elenilor" toti israelitii si-au uita limba 
materna. Daca un copil este botezat "Ioan, Ioana" este in general pentru ca 
numele era in familie si nu pentru ca "Rahelei" i-a picat cu tronc numele "Ioan". 
Mai luati in considerare ca rominismul antic era majoritar ca factor uman 
comparat cu prezenta modesta a israelitilor in lumea antica. 

Prin ignorarea prezentei masive a rominilor antici in Liban si Palestina 
[Britanica] se trezeste in fata unor paradoxuri ixeplicabile cum ar fi: o 
comunitate mare din Egipt care vorbeste romineste si care se inchina la 
Dumenezeul Unic; familia Macabeilor din Palestina care vorbesc romineste, 
slujesc intr-un templu al Unicului Dumnezeu si scriu carti in limba ... romina 
antica; familia regala a lui Irod cel Mare din Palestina care iarasi vorbesc 
romineste, sint in relatii strinse cu Roma dar apara interesele poporului lor 
inclusiv al israelitilor etc. 

Din motivul ignorarii rominilor [Britanica] face confuzia religie-
nationalitate ajungind la absurditatea hilara a "elenizarii israelitilor". Cu alte 
cuvinte daca te inchinai la Unul Dumnezeu erai in opinia [Britanicii] ... "israelit" 
chiar daca te chema "Ion" si chiar daca vorbeai romineste. Aplicind aceasta 
logica unor exemple contemporane ajungem la concluzia ca jumatate din 
albanezi sint "turci" pentru ca sint musulmani si toti maghiarii sint italieni pentru 
ca sint catolici! 

Asa s-a ajuns la confundarea comunitatii rominesti din Alexandria 
Egiptului care se inchinau la Dumnezeul Unic cu o comunitate "iudaica 
rominizata" pe motiv ca nu vorbeau ebraica ci vorbeau koine. Este oare pentru 
israeliti mai usor de pierdut limba ebraica si de insusit o limba noua decit pentru 
romini de insusit o credinta noua? Acestia nu erau "evrei rominizati" ci erau 
romini care adoptasera credinta in Unul Dumnezeu. Acesti romini-egipteni 
traduc Vechiul Testament din ebraica (pe care n-o intelegeau) in koine (pe care 
o vorbeau nativ) prin secolul II-III e.n. rezultind Septuaginta (Sapte Ginte). 

Nu am prezentat aici decit aspecte mai semnificative ale paralelei care 
poate fi trasata intre cultura Veda a spatiului carpato-dunarean si cultura iudaica 
care s-au intilnit si amalgamat in Afrieuroasia. Aceste exemple doar evidentiaza 
problema fara a o epuiza. Prin faptul ca rominii-palestinieni erau majoritari 
ajungem la concluzia ca dezvoltarea iudaismului antic precum si ridicarea 
crestinismului sint inseparabile de prezenta rominilor si a culturii pastorale-
ariene rominesti in Palestina antica. 

Cine vrea sa inteleaga originea si devenirea culturilor umane pe Tera de 
la hinduism, la budism, iudaism si crestinism trebuie sa-si inceapa periplul in 
Dacia preistorica. 
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3.2.5. Neamul aramaic. Miscarea crestina a inceput in Orientul Apropiat, 
zona Palestina, in rindul unei comunitati minore apartinind tribului numic 
Aramaic. Cine erau acestia, de unde veneau si care este destinul lor? 

Aramaicii erau o confederatie de triburi care intre 1100-800 i.e.n. erau 
asezati in regiunea Aram, de unde le si vine numele, situata in nordul Siriei. In 
cursul acestei perioade multe dintre triburi s-au raspindit catre est si sud-est 
ajungind sa fie localizate in multe parti ale Mesopotamiei. Date despre Aramaici 
ne provin din putine inscriptii din nordul Siriei in perioada 1200-1100 i.e.n., 
anumite referinte din inregistrarile Asiriene ale perioadei si apoi din scrierile 
iudaice (si nu numai) ale Vechiului Testament. 

Referiri la aramaici gasim in [Geneza,31] unde este vorba de Iacov, fiul 
lui Isac, fiul lui Avraam. Iacov este al doilea din gemenii avuti de Rebeca si Isac 
si este pus pe inselaciuni de tinar. Profitind de oboseala fratelui sau Esau dupa o 
zi nereusita de vinatoare, reuseste sa-i smulga renuntarea le pozitia de primul 
nascut al familiei pentru o farfurie de supa fierbinte, cel de-al doilea geaman 
devenind astfel primul. Mai tirziu inseala din nou pe tatal sau imbracindu-se in 
hainele lui Esau si obtine binecuvintarea pe care nu o merita fiind al doilea 
nascut. Fratele lui planuieste la razbunare dar Iacov este sfatuit de Isac si Rebeca 
sa plece [Geneza,28.2]: "du-te la Padam-Aram in casa lui Betuel, tatal mamei 
tale si ia-ti de acolo nevasta din fetele lui Laban, fratele mamei tale". Drept 
urmare [Geneza,28,5] "Iacov s-a dus la Padan-Aram, la Laban ... Arameul" care 
era unchiul sau dupa mama. Aici avem prima referinta la tinutul Aram si la 
aramaici reprezentati prin Laban Arameul. 

Israelitii si-au facut aparitia in Palestina dupa 1200 i.e.n. deci cam acum 
au loc intimplarile relatate aici. Prin urmare neamul aramaicilor si cel al evreilor 
timpurii, a treia generatie dupa Avraam, intrasera in relatii de familie, Isac fiind 
evreu iar Rebeca fiind aramaica. 

Ce fel de neam erau aramaicii la care se duce Iacov, el insusi fiind prin 
mama aramaic? Aflam multe detalii urmarind pasii lui Iacov. Acesta se duce cu 
miinile in buzunare la unchiul sau Laban care-l primeste ca pe un fiu. Laban are 
deja doua fete, pe Lea si Rahela, verisoarele primare dupa mama ale lui Iacov. 
Iacov se indragosteste de Rahela si se intelege cu Laban sa-i munceasca ca 
pastor sapte ani pentru Rahela. Stim de aici ca aramaicii traiau din pastorit. 
Iacov munceste bine sapte ani de zile dupa care este in sfirsit inselat de catre 
unchiul sau care in seara nuntii promise i-a impins-o in cort pe Lea. Acesti 
aramaici traiau in corturi deci nu erau o populatie sedentara. Iacov se intelege la 
inca sapte ani de munca pentru Rahela asa ca o primeste in dar la o saptamina de 
la nunta surpriza cu Lea. Trec asa inca sapte ani, Iacov avind amindoua surorile 
ca sotii, plus sclavele lor personale, care se intreceau intre ele sa-i faca copii 
multi si frumosi. Ca o trasatura culturala deducem caracterul poligamic al 
societatii aramaice de dinainte de 1000 i.e.n. 

Este interesant motivul pentru care Laban l-a inselat pe Iacov in noaptea 
nuntii dindu-i-o pe Lea in locul Rahelei [Geneza,29.26]: "in locul acesta nu-i 
obicei sa se dea cea mai tinara inaintea celei mai mari". Noua rominilor nu ne 
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este strain acest obicei cultural adinc inradacinat in cultura noastra 
multimilenara si care este inca in viata in multe locuri de la noi. Mai stim cu 
siguranta ca mediul evreiesc de unde provenea Iacov nu aveau acest obicei 
deoarece Iacov n-ar fi muncit sapte ani de zile pentru alta decit Rahela. Merita 
atentie si formularea propozitiei lui Laban, "in locul acesta nu-i obicei ...". Cu 
alte cuvinte ideea cu fetele de maritat in ordinea nasterii nu este a lui Laban sau 
a neamului lui Laban, aramaicii, ci este ideea "locului acesta". Aramaicii nu 
aveau in mod sigur acest obicei deoarece Iacov ar fi stiut de la mama sa, 
aramaica de felul ei, despre acest obicei. Prin urmare idea culturala a fetelor de 
maritat in ordine apartine locului unde aramaicii nomazi erau asezati. Care era 
acest loc? 

Noi stim ca Iacov a fost trimis in tara "Aram" dar acesti aramaici erau 
nomazi si raspinditi pe o zona larga din nordul Siriei. Mai avem un detaliu din 
[Geneza,28.1] cind Isac sfatuieste pe Iacov la plecare din tara hititilor "sa nu-ti 
iei nevasta dintre fetele lui Canaan". Din moment ce exista aceasta tentatie 
inseamna ca locul unde stateau rudele aramaice a lui Iacov era undeva in 
Canaan, numele mai vechi al nordului Palestinei. Zona nu este precis delimitata 
deoarece Orientul Apropiat trecea frecvent din dominatia unei puteri in a alteia, 
ca si intreaga Afrieuroasie de altfel, schimbindu-si numele, intinderea si 
semnificatia. Stim oricum ca locul este pe coasta vestica a Mediteranei, mai 
aproape de Anatolia decit de Egipt. Este zona peste care au stapinit-o rominii 
Hyksos intre 1700-1500 i.e.n., apoi rominii din Regatul Mitanni, apoi rominii 
din Regatul Hitit si altii intre timp. Acum devine de inteles idea culturala a 
maritarii fetelor in ordinea virstei avind in vedere influenta romineasca din zona. 

Alte detalii despre aramaici gasim in continuarea istoriei lui Iacov. Acesta 
munceste de doua ori sapte ani pentru Lea si Rahela si apoi ii impune lui Laban 
schimbarea intelegerii. Nu vrea bani pentru munca lui buna de patrusprezece ani 
care l-a imbogatit pe Laban aramaicul si mai mult, pentru ca avea in gind 
manipulari genetice nemarturisite prin care tinteste la averea lui Laban in sine. 
Propune lui Laban ca in continuare toate oile si caprele care vor fi baltate, 
pestrite si seine sa fie a lui insusi iar toate cele de culoare curata sa fie a lui 
Laban. Acesta se invoieste dar il inseala pe Iacov de la bun inceput deoarece 
separa turmele pe culoare si-i da lui Iacov numai culori curate din toate 
animalele deci practic Iacov incepe de la zero din nou. 

Iacov nu se lasa intimidat si pune la cale propria lui inselare a lui Laban 
prin prima manipulare genetica inregistrata in istorie din cite stiu eu, desi 
mecanismul in sine era cunoscut de mii de ani chiar in vechime. Anume, 
[Geneza,30.37] "Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal si de platan ... le-a 
descojit ca sa se vada albeata lemnului ... le-a pus in jgeaburi si adapatori sub 
ochii oilor ... care vazind numai dungi faceau miei baltati, seini si pestriti". Asta 
era pe partea psihologica dar in continuare genetica isi spune cuvintul prin 
mecanismul incrucisarii selectionate [Geneza,31.10]: "Pe vremea cind se 
infierbintau oile eu am ridicat ochii si am vazut in vis ca tapii si berbecii care 
sareau pe capre si pe oi erau baltati, pestriti si seini". Iacov nu era binenteles 
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vinovat cu nimic deoarece acesta era un vis pe care-l povestea sotiilor lui ca sa 
le convinga ca tatal lor era un inselator si ele sa-l urmeze pe el cu toate bogatiile 
adunate. Vis sau nevis in citiva ani de zile Laban nu mai avea din turmele date 
lui Iacov nici o singura oaie sau capra nebaltata sau neseina. Laban a devenit 
vizibil nemultumit de interventiile genetice a lui Iacov dar acesta si-a convins 
sotiile de nevinovatia lui si de interventia divina din vis care a tarcat oile si au 
hotarit impreuna sa o stearga pe furis. Asa se face ca la doua zeci de ani de la 
sosirea in Aram cu miinile in buzunare Iacov isi ia toate bogatiile, cele doua 
sotii si roabele lor, multime de copii avuti de la toate patru, camilele, turmele de 
oi si capre agonisite in Aram si a plecat inapoi catre Isac. 

Prin plecarea lui discreta Iacov il inseala pe Laban inca o data 
[Geneza,31.20] "si Iacov a inselat pe Laban Arameul". Lucrurile nu se termina 
aici deoarece Rahela "a furat idolii tatalui sau" inainte de apleca. Deducem de 
aici ca aramaicii aveau o religie politeista pe cind Iacov se inchina Dumnezeului 
lui Avraam [Geneza,31.5] "Dumnezeul tatalui meu a fost cu mine" cu referire la 
bogatiile adunate in Aram. Prin urmare Iacov credea in Dumnezeul lui Avraam 
pe cind Rahela in idolii aramaici din moment ce i-a furat la plecare. Laban ii 
ajunge din urma dar ostilitatile se transforma in pact de prietenie cu conditia ca 
Iacov sa aiba grija de fetele lui si sa nu-si mai ia alte sotii: "Te-asi fi lasat sa 
pleci in mijlocul veseliei si al cintecelor, in sunet de timpane si alauta". Toate cu 
toate Laban este multumit de cei douazeci de ani de munca a lui Iacov si de 
faptul ca i-a luat amindoua fetele (din care Lea "era slaba de ochi") si are grija 
de ele. Este ultima ocazie a Rahelei de a-si insela tatal inca o data prin 
ascunderea idolilor sub seaua camilei pe care statea. Iacov nu avea habar de 
povestea cu idolii asa ca deducem ca Rahela i-a furat confidential, poate pentru 
ca Iacov nu era incintat de religia ei politeista. Mai avem o dovada clara ca 
factorul cultural matern este cel esential intr-o familie. 

Din aceste citeva versete deducem concluzii relevante despre triburile 
aramaice si anume: aramaicii traiau din pastorit capre si oi; erau o populatie 
nomada care mutau corturile in urma turmelor; nu aveau un teritoriu cu caracter 
national; nu practicau nici un fel de forma relevanta de agricultura; aveau o 
societate poligamica in care familia era extinsa sa cuprinda si roabele personale 
ale sotiilor; aveau cultul rominesc al maritarii fetelor in ordinea virstei; aveau 
cintece si instrumente cum ar fi timpane si alaute; aveau o religie politeista si 
idoli sub forma de chip cioplit; erau cumva apreciati de evrei si invers. 

Din alte documente istorice si putine urme arheologice aramaicii 
[Britanica,Aramaic] afirma "practicau o forma de arta provinciala siriana sub 
puternice influente hitite si mitanniene". Amindoua regatele Hitit si Mitanni desi 
aveau un fond de populatie autohtona straveche factorul preponderent era cel 
rominesc-arian dupa 1900 i.e.n. Aceasta ar explica si trasaturile rominesti din 
"obiceiul locului" la care se supune Laban, socrul lui Iacov. 

Fiind nomazi de felul lor triburile aramaice bateau toata zona in lung si lat 
si sint gasite in timpul ultimului mileniu al erei trecute peste tot in Siria, 
Palestina, Babilon si Sumeria. Au intrat in conflicte cind cu unii cind cu altii 
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deoarece zonele de influenta din Afrieuroasia erau mai flexibile decit ne putem 
vreodata imagina: rominii-arieni, asirienii, arabii-evreii si egiptenii erau intr-un 
conflict continuu cu stabiliri si restabiliri de influente, frontiere, pretentii, 
coalitii, destramari, cetati cedate si cucerite, popoare deplasate si apoi re-
deplasate, etc. Daca Babilonul si turnul lui Babel are o semnificatie atunci locul 
acestei semnificatii este Afrieuroasia. 

In toata aceasta situatie fluida avem pe aramaici localizati la Babilonul 
anului 700 i.e.n. unde se asezasera cumva si rezistau presiunii asiriene care cauta 
controlul asupra cetatii. Inainte de 700 i.e.n. asirienii iau in robie 200.000 de 
aramaici care poate fi episodul la care se refera Evanghelia lui Matei cind face 
genealogia neamului lui Isus si numara patrusprezece genreratii de la robia 
babiloniana (desi o alta deprtare in masa a avut loc doua secole mai tirziu). 

La anul 689 i.e.n. asirienii au distrus Babilonul cu totul dar a fost din nou 
reconstruit. La anul 626 i.e.n. un general numit Nabopolassar s-a autoproclamat 
rege la Babilon atragindu-si atentia Asiriei. Drept urmare s-a asociat cu rominii 
cunoscuti drept medes si cu rominii sciti impotriva Asiriei. 

Conform Evangheliei lui Matei neamul lui Isus a fost din rindul poporului 
aramaic care a fost dus in robie de catre asirieni. 

 
(continuare) ... 
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