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III 
 

Impactul culturii carpato-dunareano-pontice asupra 
Afrieuroasiei 

 
 
 
3.3. Impactul culturii carpato-dunarene asupra crestinismului 

timpuriu. Miscarea crestina a avut loc in Orientul Apropiat zona Palestina in 
rindul tribului numic Aramaic. Cu toate acestea sa nu uitam ca Orientul 
Apropiat ca si intreaga Afrieuroasie de atlfel se aflau pe vremea crestina la peste 
2000 de ani de puternica presenta romineasca pe plan uman, cultural si 
lingvistic. 

Prezenta romineasca in Afrieuroasia incepe cu mileniul III i.e.n. cind 
primii proto-arieni dunareni incep sa se extinda catre Asia pe la sud de Marea 
Neagra peste Asia Mica. 

Prezenta romineasca in Afrieuroasia corespunzind Siriei, Libanului si 
Palestinei de azi devine masiva in mileniul II i.e.n. cind incepe marea 
expansiune ariana din zona carpato-dunareano-pontica catre toate colturile 
lumii. 

Inainte de 1700 i.e.n. Regii Pastori arieni stapinesc intregul Orient 
Mijlociu de la Anatolia la Egipt. Dupa 1500 i.e.n. Egiptul controleaza Orientul 
Mijlociu fiind tinut in balanta de catre regatele Hitit si Mitanni a regilor romini. 
Tot in aceasta perioada Babilonul se gaseste sub o dinastie romineasca care 
dureaza 500 de ani. 

Dupa 1500 i.e.n. Orientul Mijlociu devine teatru de confruntari intre 
Egipt, regatele rominesti-ariene si sumerienii-asirien care creaza in zona o 
situatie fluida unde rase, culturi, religii si limbi umane se amalgameaza si succed 
intr-un carusel babilonian la scara intercontinentala. 

Orientul Mijlociu cade sub influenta persana, a regilor arieni ajunsi in 
Persia care vor crea primul imperiu mondial al lumii dupa 700 i.e.n. Imperiul 
Persan cade in cele din urma in fata Imperiului Macedonian care aduce Orientul 
Mijlociu sub alti 3-400 de ani de influenta romineasca masiva la capatul celor 
2000 de ani de dominare romineasca. 

Vremea crestina are loc la capatul celor 300 de ani de prezenta masiva 
culturala si lingvistica romineasca in Orientul Apropiat conditii in care dialectul 
rominesc koine devine limba lumii, limba de comunicare intre nationalitati 
diferite, limba evanghelizarii crestine si limba Evangheliilor Crestine. 

Este oare posibil ca miscarea crestina in sine precum si cercul crestin 
restrins al lui Isus Cristos sa stea in afara influentelor familiale, culturale, 
lingvistice si religioase rominesti? 

Vom demonstra in continuare ca rominismul culturii crestine se manifesta 
la nivelul fundamental al familiei lui Isus Cristos insusi, familie care l-a crescut, 
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educat, urmat in misiunea lui istorica si asistat cu durere in suflet la sacrificiul 
suprem facut in numele tuturor. 

 
 
3.3.1 Infrastructura culturala a Mesajului Divin. Felul in care 

omenirea intelege si reprezinta notiunile abstracte nu este neomenesc in natura 
sa ci este determinat de natura materiala a lumii in care traim. Oamenii nu pot 
gindi in afara acestei sfere materiale care se manifesta prin nivelul de cunoastere 
contemporana la care omenirea a ajuns in dezvoltarea sa istorica. Virfurile 
intelectuale ale omenirii pot extrapola nivelul de cunoastere contemporana un 
pas mai departe decit cel curent dar nu pot nici ei gindi in afara acestuia. 

Incearca sa explici unei persoane de acum citeva milenii functionarea 
unui accelerator de particule. Va trebui sa incepi prin a-ti defini un limbaj 
comun deoarece acea persoana nu are notiunile de baza si nici un nume pentru 
acestea: electricitate, sarcini, cimpuri etc. Din moment ce-i lipsesc cuvintele ii 
lipsesc si gindurile care se ascund in spatele acelor cuvinte. In final realizezi ca 
nu poti comunica cu acea persoana in afara contextului cultural in care a crescut 
si care i-a definit vocabularul si valorile intelectuale reprezentate prin vocabular. 

In imaginea omenirii raiul este descris ca un loc cu lumina si verdeata 
deoarece aceasta este imaginea noastra paminteana despre perfectiunea unui loc. 
Iadul este un loc intunecat si urit mirositor deoarece aceasta este imaginea 
noastra paminteana despre mizerie. In Europa divinitatea este alba si opusul 
divinitatii este negru deoarece asa concepen noi viata paminteana. In Africa 
divinitatea este neagra si opusul acesteia este alb deoarece asa concep ei viata 
materiala. 

Europenii ajunsi in America de Sud s-au izbit de mediul cultural autohton 
american complet diferit de cel european. Prin prisma crestinismului european 
era de neconceput ritualul sacrificiilor umane practicate in cultura americana si 
chiar consumarea rituala a singelui sacrificatilor. Europenii au inceput munca de 
convertire a americanilor la valorile europene propovaduind crestinismul. Una 
dintre puntile initiale s-a realizat prin mitul Cinei Cea De Taina in care 
apostolilor li s-a oferit vinul si piinea ca fiind singele si trupul celui frint. Preotii 
indieni au simtit prima afinitate cu religia ciudata de peste ocean: "deci si voi ati 
baut singele zeului vostru ...". 

Deducem de aici ca este foarte greu daca nu imposibil de comunicat cu 
oamenii in afara contextului lor cultural reprezentat prin ideile sociale, morale, 
religioase etc. si prin vocabularul care descrie aceste idei, componente pe care le 
denumim aici infrastructura culturala a unei societati. De observat ca 
infrastructura culturala este intr-o dinamica continua in care dezvoltarea 
tehnologica a devenit factorul esential. Daca povestile trecutului erau despre Fat 
Frumos si Pegasul Nazdravan luptind cu Zmeul, povestile contemporane sint 
despre Fat Frumos si nava lui intergalactica care se lupta prin arme laser cu 
monstrii modificati genetic de catre Forta. 
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Cind divinitatea intra in legatura cu Omenirea foloseste mijloace specifice 
cum ar fi viziunea, semnele, profetia, numele si numirea, parabola, alegoria etc. 
De remarcat ca mesajul divin nu poate veni in afara contextului cultural uman 
deoarece ar fi neinteligibil si trebuie prin urmare sa se foloseasca de 
infrastructura culturala pentru a ajunge la cei vizati. Daca Ingerul se arata lui 
Vasile din Turda si-i spune ca va avea un fiu pe care-l va chema 
"purishuruparishaka" acest nume si mesajul pe care se presupune ca-l are nu va 
ajunge la Vasile niciodata deoarece este in afara contextului cultural al lui 
Vasile. Vom analiza in continuare infrastructura culturala a mesajului crestin asa 
cum rezulta din Evanghelia lui Ioan. 

Care este contextul cultural in care a aparut miscarea crestina? Este acest 
context inchistat in sine sau are legaturi vii cu mediul in care a aparut? Am 
descris anterior caracterul deschis al culturii iudaice vechi, de la Avraam 
incoace. Putem oare gasi caracterul cultural deschis si in cultura crestina iar 
daca-l gasim care ar fi sursa de care se leaga? Inca din numele scrierilor crestine, 
Noul Testament, aflam ca este ceva "nou" care ni se aduce la cunostinta abia 
acum. Daca mesajul evanghelic este "nou" dar totusi inteligibil cultural, care 
este cultura a carei infrastructura este folosita de noul mesaj crestin? 

Raspunsul la aceste intrebari se gaseste in scrierile evanghelice in sine pe 
care le analizam in continuare. 

 
 
3.3.2. Mediul socialo-cultural crestin. Este interesant de vazut cum era 

perceputa miscarea crestina de catre societatea din Palestina prin prisma 
scrierilor evanghelice in sine. Relatiile sociale sint reprezentative pentru mediul 
cultural al oricarei miscari religioase. 

Ca si element social activ in Palestina vremurilor crestine avem gruparea 
fariseilor, extremistii israeliti, care jucau si rolul de politie religioasa urmarind 
cine ce spune in relatie cu litera legii iudaice. Ei apar de la bun inceput in 
Evanghelie deoarece au fost sesizati de lucrarea lui Ioan Botezatorul care 
prorocea venirea Mesiei. Tot fariseii urmeaza pe Isus pas cu pas incercind sa 
prinda macar un cuvint impotriva legii iudaice ca sa-l poata aresta si inchide. Ei 
sint parte activa in sensul ca aduc provocari, intrebari cu doua taisuri, situatii 
paradoxale etc. ca sa-l poata prinde cu ceva pe Isus. 

Parte distincta sint comunitatile neisraelite din Palestina din care Samaria 
si samaritenii sint scosi in evidenta. Ca si neisraeliti samaritenii sint identificati 
cu tot ce este necurat si diavolesc pe Tera. Israelitii nu trec niciodata prin 
Samaria si daca au drum incolo merg de jur imprejur. Isus merge direct in inima 
Samariei unde si petrece doua zile ceea ce nu-l va face prea popular in rindul 
israelitilor. 

Vedem ca pe o alta parte distincta satele rominesti din Palestina dar care 
nu sint vazute de catre israeliti ca fiind diavolesti. Andrei, Simion si Filip sint 
din Betsaida, satul lui Iona ionianul. Acesti romini sint oameni credinciosi, 
asculta si cred in Ioan Botezatorul, asteapta venirea Mesiei si-i urmeaza lui Isus 
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din prima clipa a afirmarii acestuia pina la moarte. Simion-Petru sfirseste la 
Roma dindu-si viata pentru Isus si suferind cumplit pentru a nu fi fost la 
inaltimea Mintuitorului. Care altul ar fi putut fi? 

Parte din mediul social sint si israelitii ne-farisei, oamenii de rind, 
neincadrati in aceasta partida. Exista si Apostoli din rindul lor unul fiind Matei 
vamesul care ii urmeaza lui Isus dupa ce este chemat. Cei multi merg la 
sinagoga dupa rinduiala si devin masa de manevra intre farisei si noua miscare 
crestina care prinde amploare si-i ingrijoreaza pe mai marii fariseilor care 
pierdeau puterea vazind cu ochii. 

In afara acestor gupuri identificabile mai exista si Gloata adunata unde 
era inghesuiala mai mare, oamani de toate rasele, natiile si limbile lumii, arieni-
romini-eleni-latini-ionieni, israeliti, egipteni etc. La nivel de comunitati mici de 
tip sat sau comuna (comenes) erau distincti dar in marele oras Ierusalim era un 
fel de Babilon lingvistic. 

Ierusalimul este centrul atentiei generale pentru ca aici sint toate 
evenimentele majore si aici este impartita puterea si bogatia. Romanii stapinesc 
la nivelul cel mai inalt dar este acceptat ca peste tot in lumea romana un grad 
mare de autonomie locala reprezentata la Ierusalim de Irod cel Mare. Acesta nu 
numai ca isi pastreaza prerogativele sub puterea romana dar si le chiar intareste 
ducind la extinderea regatului lui la est de Iordan si la nord peste Liban si Siria. 

Irod cel Mare este cumva limitat in actiunile lui de partida fariseilor si 
saduceilor. Acestia aplica la litera legea lor iudaica a Vechiului Testament dar 
nu pot trece peste legea civila romana cu care se imbina cumva. Fariseii spionau, 
raportau, provocau, arestau si chiar executau pe cei vinovati de incalcarea legii 
iudaice, confiscau averi si restul avind rolul de politie religioasa. Pilda femeii 
desfrinate era o inscenare a fariseilor la adresa lui Isus ca sa-l provoace sa spuna 
"nu o omoriti cu pietre" ceea ce ar fi fost o dovada clara a incalcarii legii 
iudaice. Isus rezolva dilema spunind "sa arunce primul cel care n-a gresit 
niciodata". Tot fariseilor apartine si provocarea cu moneda purtind chipul lui 
Cezar cind li s-a spuns "Dati Cezarului ce este al Cezarului ...". 

Pe linga puterea oficiala duala romano-irodiana si civilo-religioasa exista 
si miscarea de rezistenta din Palestina provenind din rindul populatiei israelite 
care este o amenintare continua a puterii civile si militatre instaurata de Imperiul 
Roman: un focar de conflict se stinge numai ca sa apara altul nou altundeva. 
Peste aceasta situatie fluida si schimbatoare ca vintul vine acum Noul 
Testament, noua invatatura a Mintuitorului care propovaduieste Imparatia 
Cerurilor si care nefiind inteleasa in esenta ei ajunge sa intre in conflict atit cu 
legea civila romana cit si cu legea religioasa iudaica care aplica legea Talionului 
in afacerile interne. 

Vom analiza mai jos citeva aspecte din viata sociala in acest babilon 
palestinian care este Ierusalimul si zona inconjuratoare in timpul miscarii 
crestine vazuta prin prisma scrierilor evanghelice. Nu ne intereseaza 
minimizarea prezentei si impactului altor popoare din zona asupra noii miscari 
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culturalo-religioase ci evidentierea prezentei si contributiei rominilor 
palestinieni la miscarea crestina. 

 
 
3.3.2.1. Neamul Macabeilor, straini in propria lor tara. In urma 

prezentei masive si milenare a rominilor-arieni in zona Afrieuroasia preistorica 
si antica, in particular Palestina, lumea israelita a devenit treptat tot mai 
rominizata pe tarim lingvistic, cultural si religios. Prin secolul II i.e.n. iudaismul 
in sine este amenintat cu disparitia totala ca religie si inlocuirea lui cu religia 
Veda a spatiului carpato-dunarean reprezentata prin cultul lui Zeus Olimpianul 
care etimologic si culturalo-religios (panteonic) se trage din zeul arian-romin 
Diaus Pitar (ca si latinescul Jupiter de altfel). 

In aceasta situatie culturala disperata porneste o miscare de protest din 
rindul familiei unui preot obisnuit, miscare ajunsa a fi cunoscuta drept Revolta 
Macabeilor. Ca rezultat direct al revoltei Macabeilor iudaismul este reinstaurat 
in templele iudaice din Palestina iar Macabeii ajung sa detina pozitii regale si sa 
controloze o parte din Palestina care poate fi considerata un regat aparte, chiar 
daca nu pe deplin independent, numit Regatul Macabeilor. In urma Macabeilor 
ramin patru carti cunoscute drept Cartile Macabeilor, in care se descrie perioada 
luptelor impotriva regilor arieni din Siria. 

Cine sint acesti Macabei care salveaza iudaismul ca religie dar care sint 
priviti de catre israeliti drept "straini" in propria lor tara iar cartile lor despre 
salvarea iudaismului nici macar nu sint incluse in Biblia Iudaica? 

Antiochus IV Epiphanes, rege romin din Siria, cunoscut drept Seleucid, 
decreteaza vedismul ca religie oficiala in Palestina. In anul 168 i.e.n. un altar de 
idoli a fost ridicat peste altarul iudaic din Ierusalim si se aduceau arderi de tot lui 
Zeus Olimpicul. Inlocuirea iudaismului se desfasura fara tensiuni deosebite pina 
cind un edict a fost dat ca in intreaga Palestina toate templele iudaice sa aiba un 
altar de-al lui Zeus ridicat peste altarul iudaic. In acest moment se atinge 
probabilitatea maxima ca cineva, undeva sa se ridice impotriva acestei masuri 
generale. 

In comuna Modein un preot in virsta numit Matathias nu numai ca refuza 
sa aduca ofrande lui Zeus (desi altarul lui Zeus statea deja peste cel al 
Dumnezeului Unic) ci pune mina si-l omoara pe un credincios care era pe cale 
sa faca oferirea precum si pe trimisul lui Antiochus. Acest gest este semnalul de 
inceput al revotei Macabeilor. Matathias si cei cinci fii ai sai s-au refugiat in 
munti unde li s-au alaturat cei care credeau in Dumenzeul Unic si voiau sa 
reziste lui Zeus. 

Sa observam ca Matathias, desi preot intru-un templu iudaic, poarta un 
nume rominesc-arian ceea ce demonstreaza ca nu numai vedismul s-a raspindit 
in rindul israelitilor ci si iudaismul era raspindit in rindul rominilor. Aceasta nu 
este singular deoarece il avem pe Iona, ionianul din vechime, care este ales de 
Dumnezeu drept profet si este trimis la Ninive. Din acest punct de vedere noi 
avem grija sa nu cadem in cursa in care a cazut [Britanica] care-i considera pe 
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toti cei de religie iudaica evrei de parca religia are sau a avut vreodata frontiere 
nationale, lucru necunoscut inca de catre [EB]. 

Apar citeva confruntari militare in zona intre fii lui Matathias si seleucizii 
puternici, confruntari in care mica miscare de protest marcheaza victorii militare 
importante. Dupa o perioada de confruntari se inregistreaza victorii si infringeri 
de ambele parti dar generalii sirieni (ca loc si nu nationalitate, ei fiind eleno-
romino-macedonieni etc. din Siria) sint pe rind pusi la respect: Apolonius, 
Seron, Gorgias si Lisias. Cu acesta din urma se inregistreaza intoarcerea 
iudaismului in Templu. 

In urma luptelor grele de pina in 142 i.e.n. avem un singur supravietuitor 
din familia lui Matathias si anume Simion Macabeul ajuns conducator absolut in 
Palestina si adjudecindu-si functia de Mare Preot care in multe regate ale vremii 
era echivalenta cu a fi rege. Sub domnia lui Simion situatia politica si militara se 
echilibreaza si Palestina trece printr-o perioada de prosperitate care nu va dura 
pre mult, ca de altfel nimic altceva in fluiditatea Afrieuroasiei. 

La anul 135 i.e.n. Simion si doi din fii lui sint asasinati de ginerele lui 
Simion numit Ptolemeu, un alt nume rominesc in familia Macabeilor. In afara 
numelor lor rominesti este de asemenea evidenta atitudinea culturala de intriga 
si asasinate politice si pentru putere, identica cu ce se intimpla la aceeasi data in 
Egiptul regilor macedoneni, in Roma regilor latini sau in Dacia regilor romini: 
putini erau regii care mureau de batrinete in patul lor, majoritatea avind de 
infruntat disputele si intrigile interminabile. 

Fiind prevenit din timp de intriga lui Ptolemeu, cel de-al treilea fiu al lui 
Simion Macabeul care este numit nici mai mult nici mai putin decit Ion Urcanos 
reuseste sa-si revendice titlul ereditar de cap al statului Palestinian moment in 
care dinastia Macabeilor este bine instaurata. Incepind cu bunicul lor care a 
murit in luptele de eliberare religioasa avem pina acum urmatoarele persoane in 
aceasta dinastie: Matathias bunicul, Simion fiul, asasinat de Ptolemeu si Ion 
Urcanus. Sa vedem acum pozitia [Britanicii] fata de acesti romini palestinieni. 

[Britanica,Hyrcanus]: "Este un nume de familie 'grec' de origine 
necunsocuta purtat de mai multi evrei ai perioadei Macabeice". Sint inclinat sa 
cred ca [Britanica] depaseste totusi DEX-ul in privinta perlelor. Observati 
cineva facut "grec" la o perioada istorica cind numele "grec" in sine nu fusese 
inca inventat, singurele popoare din zona egeana numindu-se ionieni, eleni, 
dorieni si latini. Nu ni se spune cum au ajuns aceste nume "grecesti" in 
Palestina. Desi "grec" numele este de origine "necunoscuta". Aceste nume 
"grecesti" dar "necunoscute" sint purtate de "evrei". Aceste bazaconii sint 
publicate in cea mai raspindita enciclopedie din lume. 

Numele trebuie sa fie "grec" doarece [Britanica] este pusa pe grecizarea 
lumii antice cind de fapt este rominismul antic. Numele nefiind arabo-evreo-
asiatic este ghicit de [Britanica] "grec" pentru ca rominilor li se neaga prezenta 
in Palestina desi asezati acolo de milenii. Numele "urcanus" nu poate fi trasat 
etimologic la limba "greaca" asa ca este declarat "necunoscut". [Britanica] mai 
face si confuzia elementara dintre religie-nationalitate considerind pe cineva de 
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religie iudaica drept evreu la modul absolut de parca egiptenii de exemplu nu 
aveau dreptul de a avea religia iudaica. 

Ion Urcanus, fiul lui Simion, a ramas in istorie sub numele de Ion 
Urcanus I. A avut conflicte cu cumnatul sau Ptolemeu, cu Demetrius al Siriei, cu 
Samaria si cu Idumea dar in general Palestina a fost intarita sub domnia lui. Ion 
a murit in 104 i.e.n. si a fost urmat de primul din cei cinci fii ai lui care daca mai 
era nevoie de confirmarea rominitatii Macabeilor se numea Aristobulus I. 

Sub Aristobulus I Palestina a cunoscut o perioada de inflorire devenind 
un stat independent intr-o lume in care independenta era apanajul celor 
puternici. [Britanica] vede situatia prin prisma deformarii afirmind "Urcanos a 
lasat natiunea evreiasca intr-o pozitie independenta si influenta". A afirma ca 
Palestina anului I i.e.n. era statul national al evreilor ignorind intreaga istorie 
romineasca, egipteana si asiriana a acestei zone este o deformare grosolana 
infirmata de intreaga istorie precedenta si viitoare acelei perioade. 

Aristobulus I este urmat la tron de catre primul sau fiu Ioanes Alexandru 
al carui nume rominesc ne lasa fara comentarii. Ioanes se casatoreste cu 
Salomea Alexandra, alt nume rominesc fara comentarii. Pe plan intern Ioanes a 
favorizat partida saduceilor ceea ce i-a adus oprobiul public intimpinat cu o 
mina de fier. 

Din casatoria lor rezulta ... Ioan Urcanos II care ajunge Mare Preot in 
Ierusalim in 76 i.e.n. la moartea tatalui sau dar Alexandra este inca regina. 
Alexandra favorizeaza de data asta partidul fariseilor. La moartea Alexandrei in 
67 i.e.n. Ioan a preluat si functia de Rege al Palestinei. Prin intrigi politice 
interminabile si sub presiune militara Ioan Urcanos II abdica in favoarea fratelui 
sau Aristobulus II-lea. 

Ioan Urcanos II revine la functia de Mare Preot de mai multe ori dar este 
tot timpul detronat prin intrigi politice. Palestina este in final impartita de catre 
romani (care au ajuns sa domine zona) in cinci parti mai mici in 57 i.e.n. ca 
rezultat al infinitelor intrigi locale, fenomen prezent si in Egiptul macedonean si 
in Dacia pre si post-romana. 

Ultimul din dinastia Macabeilor este fiul lui Aristobulus II numit 
Antigonus, alt nume rominesc. Prin farimitarea Palestinei creste influenta 
Partianilor care-l ajuta pe Antigonus sa urce pe tron dar in final este executat de 
catre Marc Antoniu al romanilor in 37 i.e.n. Prin moartea lui Antigonus s-a stins 
dinastia Macabeilor care pornind din popor au salvat iudaismul ca religie si s-au 
ridicat la nivel regal pentru mai multe generatii. 

In urma dinastiei rominesti a Macabeilor palestinieni prezentati mai sus 
au ramas patru carti vestite numite Cartile Macabeilor. Acestea nu sint incluse in 
Biblia Iudaica nici in ziua de azi dar apar in Septuaginta, traducerea egipteana 
koine a Bibliei Iudaice, in Vulgata, traducerea latina si in Apocrifa Protestanta. 

Cartea I Macabei este scrisa in limba ebraica si da o descriere a mediului 
culturalo-religios al Palestinei incepind cu Alexandru Macedonul si politica lui 
de rominizare religioasa a Palestinei trecind prin revolta lui Matathias pina 
moartea lui Ion Urcanos care este mentionat la sfirsitul cartii. Aceasta carte nu 
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este scrisa de Macabei ci de un evreu palestinian, posibil un saduceu, devotat 
cauzei nationale a evreilor si iudaismului, care-i vede pe "eleni" sau rominii 
palestinieni cauza tuturor relelor din lume. 

Cartea II Macabei este scrisa in dialectul rominesc koine si se pare ca 
este opera unui profet. [Britanica] iar face confuzia religie-etnicitate si spune ca 
este adresata "evreilor din Alexandria (egipteana)" in loc de "credinciosilor 
religiei iudaice din Alexandria". Acestia nu puteau fi evrei din moment ce nu 
vorbeau ebraica ci dialectul rominesc koine. Aceasta comunitate de romini 
alexandrieni care practicau iudaismul au condus citeva secole mai tirziu la 
traducerea Bibliei Iudaice in ... koine rezultind Septuaginta care si prin numele 
ei este tot rominesc, Sspte Ginte. Cartea subliniaza pe taria iudaismului prin 
multiplele aparitii divine din Templul din Ierusalim si alte temple paginizate 
prin cultul lui Zeus. Cartea reafirma invierea mortilor si faptul ca prorocul 
Ieremia insusi se ruga pentru Ierusalim. 

Cartea III Macabei este scrisa tot in dialectul rominesc antic koine si se 
refera la domnia lui Ptolemeu IV Filopator, rege macedonean din Egipt, care a 
persecutat comunitatea credinciosilor romini din Alexandria (evident ca 
[Britanica] iar confunda religia cu nationalitatea). Cartea este destinata a intaririi 
credintei in Dumnezeu a comunitatii din Alexandria. Se pare ca pe linga 
Ierusalim ca centru antic al credintei iudaice se manifesta si Alexandria ca un 
astfel de centru. De remarcat intre Ierusalim si Alexandria se comunica in limba 
... koine. 

Cartea IV Macabei este de asemenea scrisa in koine. [Britanica] afirma 
ca "Autorul cartii care a scris in 'greceste' (!) era un 'evreu elenistic' (!!) care a 
studiat filozofia 'greaca' (!!!)". Doamne fereste, tocmai cind credeam ca mai rau 
nu se poate. Care evreu practicind iudaismul a studiat vreodata filozofia 'greaca' 
din moment ce elenismul-rominismul este vazut in Cartea I Macabei, scrisa de 
evrei, ca fiind "sursa tuturor relelor pamintului"? Cum ajunge [Britanica] la 
asemenea absurditati istorico-culturalo-lingvistice? Prin faptul ca trebuie sa 
imbine caracterul irefutabil rominesc al acestei carti cu caracterul credintei 
iudaice si prin confuzia de acum celebra dintre credinta si nationalitate. 

Absurditatea de mai sus este complet inlaturata prin acceptarea prezentei 
comunitatii rominesti de religie iudaica din Egipt, prezenta confirmata si 
reconfirmata la modul irefutabil de intreaga istorie a Afrieuroasiei din ultimii 
2000 de ani inainte de Cristos. Aceasta carte este un discurs filozofic despre 
suprematia religiei fata de pasiunile lumesti si a fost o referinta preferata a 
multor propovaduitori crestini de mai tirziu care scoteau in evidenta taria pe care 
au avut-o Macabeii chiar in lipsa invataturilor lui Cristos. 

Trasind acum dinastia Macabeilor de la primul la ultimul rege al 
Palestinei avem urmatoarele nume macabeice: Matathias bunicul care a pornit 
revolta; Simion Macabeul, cel mai mare fiu al lui Matathias, care aduce numele 
Macabeu in istorie si care este asasinat de Ptolemeu, ginerele sau; Ion Urcanos I; 
Aristobulus I; Ioanes Alexandru care se casatoreste cu Salomea Alexandra; Ion 
Urcanos II; Aristobulus II; Antigonus, ultimul Macabeu. 

9 



Rominii palestinieni care cred in Dumenzeu nu numai ca sint cucernici, 
nu numai ca furnizeaza profeti in Vechiul Testament dar se si ridica sub numele 
Macabeilor la apararea iudaismului in momentele grele in care este amenintat cu 
disparitia si isi sacrifica chiar viata. 

Daca mai era nevoie de inca o confirmare a prezentei rominilor in 
Palestina, avem cele patru Carti Macabeice din care trei sint scrise in limba 
romina antica si sint destinate dialogului cu un alt centru rominesc de credinta in 
Dumnezeu, Alexandria Egiptului. 

Fara ridicarea Macabeilor lumea de azi ar fi fost total diferita. Iudeii ii 
considera pe Macabei "gentili" sau "straini" iar restul lumii ii considera 
"israeliti" astfel incit Macabeii, vechi romini din Palestina, ajung a nu mai 
apartine nimanui. In cele din urma Cartile Macabeilor nu sint incluse nici in 
Biblia Iudaica si nici in Biblia Crestina. In ziua de azi nimeni nu se mai roaga 
pentru linistea sufletelor rominilor palestinieni care si-au dat viata pentru 
salvarea credintei in Dumnezeu. 

Stingerea dinastiei Macabeilor este urmata de ridicarea lui Irod cel Mare, 
tot din rindul rominilor palestinieni, in timpul domniei caruia se va naste 
Mintuitorul si Crestinismul. 

 
 
3.3.2.2. Irod Cel Mare, strain in propria lui tara. [Matei,2.1]: "Dupa ce 

s-a nascut Isus in Betleemul din Iudea in zilele imparatului 'eroodo'-Irod ...". 
Cine este acest Irod in timpul domniei caruia se naste Mintuitorul? 

Irod cel Mare a trait intre 73 i.e.n. la 4 i.e.n. si a fost rege in Iudea fara a fi 
independent ci sub suzeranitate romana. Cum se face ca sub puterea romana 
Iudea mentine un rege local care pe deasupra intretine relatii strinse cu Roma, 
dobindeste cetatenie romana si suportul nelimitat al Imperiului Roman? Cum se 
face ca Irod este pentru pentru romani un rege strain dar este vazut tot asa de 
catre israeliti, mai ales partida fariseilor, "un strain", precum au fost vazuti si 
Macabeii? De ce este Irod "strain" in propria lui tara? 

Pe tatal lui Irod il chema pur si simplu Antipater care este trasabil 
etimologic direct la limba romina. Antipater era contemporan cu Aritobulus II, 
penultimul dintre Macabei, in timpul caruia Palestina se farimiteaza si noi regi 
locali incep sa se afirme. Antipater era un Edomit din sudul Palestinei, o cetate 
locala care purta acest nume. Desi nu era un om de rind puterea lui Antipater a 
crescut substntial cind a luat pe fiica unui nobil din comuna Petra. Aceasta 
comuna are tot un nume rominesc care este astfel dovedit istoric inca inainte de 
botezarea lui Simion drept Petre de catre Isus. Aceste nume rominesti nu puteau 
fi acolo decit prin prezenta rominilor antici asezati peste tot in Liban si Palestina 
de mii de ani. 

[Britanica] il vede pe Antipater "desi evreu prin religie era arab pe ambele 
laturi". Aici [Britanica] recunoaste deschis confuzia religie-nationalitate pe care 
o face peste tot. A spune "evreu prin religie" este ca si cum ai spune "italian prin 
religie" cu referire la un polonez catolic! Acum sa ne explice [Britanica] daca 
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poate cum au ajuns niste "arabi" nu numai sa aiba nume rominesti dar sa si 
vorbeasca ca unica limba ... dialectul rominesc koine? Raspunsul n-o sa vina de 
pe Tamisa ci de mai jos. 

La venirea lui Pompei catre Palestina anului 63 i.e.n. Antipater s-a dat cu 
romanii de la bun inceput. Incepe acum o epoca de strinse legaturi cu Roma care 
merg mult dincolo de "bune relatii" dovedind o apropiere culturala si evident 
lingvistica cu Roma si romanii. Ridicarea lui Antipater reprezinta lovitura de 
gratie data dinastiei Macabeilor. 

Irod, fiul lui Antipater, a crescut la Petra unde se va intilni cu Marc 
Antoniu cu care vor ramine prieteni pe viata in ciuda greutatilor pe care Irod le 
facea tuturor spre batrinete. Urmatorul imparat roman, Iulius Cezar, a favorizat 
si el aceasta familie de "arabi" care aveau nume si limba romineasca. Antipater 
este numit "procurator" in Iudea in 47 i.e.n. deci primeste cea mai mare functie 
oficiala romana (desi el era rege in Iudea). Tot acum Antipater primeste 
cetatenia romana cu dreptul de mostenire catre familia imediata. 

Tot in 47 i.e.n. tinarul Irod intra pe scena politica devenind guvernatorul 
Galileii. Mai tirziu prietenul sau Marc Antoniu il va numi "tetrarh" al Galileii. 
Sub presiunea partianilor care invadeaza zona, Irod se refugiaza la ... Roma unde 
este bine primit, ii se confera titlul de "Rege al Iudeii" si ii se pune la indemina o 
armata ca sa-si ia inapoi locul pierdut. In anul 37 i.e.n. la virsta de 36 de ani Irod 
ajunge suveran nedisputat al Iudeii si va mentine aceasta pozitie pina la moarte 
in 4 i.e.n. Sub domnia lui Irod se va naste Mintuitorul in Iudea. 

In conflictul dintre Octavian si Antonius intervine si Irod care-l sprijina 
pe prietenul sau Antonius. Desi Octavin invinge in final accepta marturisirea lui 
Irod ca a fost de partea opusa si ... il confirma rege! In afara de asta Octavian 
face vizite de stat in Palestina si Irod merge la Roma de mai multe ori. Aceasta 
apropiere dintre Roma si Irod nu se explica numai prin colaborarea dintre 
metropola si colonie ci prin relatii dincolo de relatii oficiale bune. Romanii 
priveau pe israeliti ca pe niste triburi primitive dar regele Iudeii este vazut de 
romani de la egal la egal. Cu trecerea timpului Palestina lui Irod creste continuu 
sub protectia Romei ajungind sa cuprinda si malul estic al Iordanului iar la nord 
Libanul si Siria. 

Irod finalizeaza proiecte de constructii marete de temple, fotarete, 
infrastructura, Samaria de la Marea Mediterana etc. Influenta lui Irod in zona 
Palestina si dincolo creste treptat. Daca in secolul IV i.e.n. regele Macedoniei, 
Filip insusi, a trebuit sa raspindeasca o minciuna politica cum ca s-ar trage din 
Argos ca sa fie primit la jocurile din Olimpia (unde ionienii nu primeau decit pe 
ionienei, restul lumii fiind doar "barbari", inclusiv macedonenii) gasim acum pe 
Irod care patroneaza Jocurile Olimpice in calitate de ... presedinte. 

La el acasa Irod nu a si-a dat niciodata friu liber grandomaniei pentru ca 
era in relatii tensionate cu partida fariseilor iudaici care dupa [Britanica] "il 
priveau (pe Irod) ca pe un strain". Din punct de vedere al israelitilor Irod era un 
strain, dar el nu era strain de Palestina fiind din vechea populatie romineasca-
palestiniana asezata acolo de milenii, ci era strain doar de israeliti. Pamintul 
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Palestinei era promis israelitilor prin prorocii din vechine dar in tot acest timp 
alte popoare erau asezate acolo, inclusiv rominii-arieni. Prin urmare Irod era 
strain fata de israeliti si nu fata de Palestina care era pamintul lui natal. 

Apartenenta lui Irod la comunitatea romineasca din Palestina este in afara 
de orice indoiala. In tinerete Irod s-a casatorit cu Doris, nume de etimologie 
romineasca irefutabila. De la Doris el a avut un fiu pa care l-a botezat dupa tatal 
sau, Antipater, alt nume etimologic rominesc din "Pitar". In cele din urma Irod 
va avea zece neveste de la care ii se nasc patrusprezece copii dintre care amintim 
pe Archelaus, Filip si Antipas, toate nume rominesti. 

Intreaga familie si mediu social al lui Irod erau rominesc. Irod s-a nascut 
din Antipater al Palestinei. Antipater s-a casatorit cu o printesa din Petra si li s-a 
nascut Irod. Irod vorbeste dialectul rominesc koine si este crescut la Petra. In 
cele din urma se casatoreste cu Doris si are copii pe care-i cheama Antipater, 
Archelaus, Filip si Antipas. Dupa [Britanica] aceasta este o familie de "arabi" 
care poarta nume rominesti si vorbesc un dialect rominesc antic. Dupa cel mai 
elementar bun simt si chiar in absenta cunostintelor savante de limbi straine 
familia lui Irod este o familie de romini palestinieni. 

La urma urmei Irod a fost rege si pentru israeliti la care le-a reprezentat 
bine interesele dar sa nu uitam ca se tragea din neam rominesc si ca reprezenta si 
interesele rominilor in toata Afrieuroasia pina la Roma. Revolta Macabeilor a 
salvat iudaismul ca si religie dar societatea israelita era rominizata pina la virful 
piramidei, fundal pe care se naste Mintuitorul in timpul domniei lui Irod, inainte 
de 4 i.e.n. 

 
 
3.3.2.3. Samaria si samaritenii. Samaria este partea centrala a Palestinei 

antice situata pe malul Marii Mediterane. Coasta nu ofera porturi naturale asa ca 
un port artificial a fost construit mai tirziu prin 40 i.e.n. de catre Irod cel Mare la 
Cezarea, oras rominizat, care a devenit centrul politic al Palestinei. In cartile 
lumii veti citi ca Cezarea era un oras "elenizat" dar cuvintul "elenizat" este o 
forma fara fond care precum sabloanele verbale "grec-antic" sau "indo-
european" este destinat doar mascarii caracterului rominesc al lumii antice. 

Detalii despre sablonul "elenizat, elenizare" se gasesc in paragraful 
Elenismul, Masca Rominismului Antic. Pentru acum ne referim la termenul 
"elenism" fie prin "arianism" fie prin "rominism" fie prin "ariano-rominism". 

Cezareea era deci un oras romino-arianizat din Samaria. Samaria se 
invecineaza la nord cu Galilea de care o desparte cimpia Esdraelon. La est 
frontiera Samariei este pe riul Iordan de care o leaga multime de vai de-a lungul 
piraielor. La sud zona este muntoasa si trece treptat in Iudea. Acest tinut al 
Samariei era mindria tarii Canaan (vezi harta cu Regatul Macabeilor). 

Tinutul Samaria cade sub dominatie israelita pe la 800 i.e.n. cind capitala 
devine orasul Samaria. Acesta a fost distrus dupa caderea in miinile israelitilor 
pe la 700 i.e.n. si ramine distrus pentru secole pina este reconstruit de Irod cel 

12 

http://www.petremorar.com/carte_da/poza_regatul_macabeu.gif


Mare sub numele de Sebastus (Sebastian). Pina in ziua de azi este acolo un sat 
numit tot asa. 

Este interesant orasul Samarian numit nici mai mult nici mai putin 
"Scitopolis" asezat spre nord, catre Galilea si mentionat in Noul Testament de 
mai tirziu. Scitii, o ramura ariana-romineasca, aveau centrul de putere la nord de 
Marea Neagra zona Moldova-Basarabia. Ocolind Marea Neagra scitii sint 
prezenti peste Caucazia in nordul Mesopotamiei antice unde se confrunta cu 
Darius al Persiei dar numele lor in centrul Palestinei este cumva surprinzator. 
Gasim un alt oras in nordul Samariei numit pur si simplu Dor. 

Aceste orase Canaanite separa Samaria de Galilea si sint urme clare 
ariano-romine in aceasta zona. Inainte de invazia israelita tirzie de la 800 i.e.n. 
acest tinut se numea Canaan si este prezent peste tot in cultura iudaica a 
Vechiului Testament pentru ca nomazii israeliti mergeau in susul si josul 
Afrieuroasiei fiind cind in Canaan, cind in Regatul Hittit, cind in Sumeria, cind 
in Egipt. Gasim o referinta veche la Canaan in [Geneza,24.3] unde Avraam pune 
pe servitorul credincios sa jure ca "nu vei lua lui Isaac o nevasta dintre fetele 
Cananitilor in mijlocul carora traiesc". Unul din copii lui Isaac, Esau, s-a 
casatorit in Imperiul Hitti al rominilor-arieni pe unde l-au dus pasii lui nomazi 
asa ca mama lui spune [Geneza,27.46] "m-am scirbit de viata din pricina felelor 
lui Heth". Noi o intelegem pe Rebeca deoarece au fost regi hititi punindu-si 
sotiile sub domiciliu fortat din cauza independentei lor vestite care le ducea pina 
la semnarea de tratate internationale fara stirea ... regelui. Drept urmare Isaac la 
rindul lui sfatuieste pe Iacov [Geneza,28.1] "sa nu-ti iei nevasta din fetele lui 
Canaan". Vedem din toate acestea ca zona Canaan a rominilor-arieni din 
Palestina era in interactiune continua cu triburie nomade arabo-israelite. 

Sub imperiul roman Samaria a fost administrata impreuna cu Iudea si 
Idumea. In aceasta perioada are loc si miscarea crestina iar Samaria este descrisa 
in [Britanica,Samaria]: "In aceasta perioada Samaria a fost intr-o anumita 
masura un centru de viata romineasca ... Isus a avut putin de a face cu 
samaritenii [Luca, Ioan] ... in epoca apostolica crestini vorbind koine au 
propovaduit aici ... se marcheaza patrunderea bisericii (crestine) in lumea ne-
iudaica". 

Isus pleaca din Iudea, sud de Samaria, catre Galilea, nord de Samaria. 
Israelitii mergeau intotdeauna de jur imprejur pe la est de Iordan ca sa evite 
contactul cu samaritenii. Mintuitorul intra direct in inima Samariei vorbind cu o 
femeie care scotea apa. In cele din urma [Ioan, 4.40] "Cind au venit samaritenii 
la el l-au rugat sa ramina la ei". Singura limba posibila de comunicare dintre 
samariteni si Mintuitorul este limba romina antica, dialectul koine. 

Comunitatea ariano-romina din tinutul Samaria, tara Canaan, este martora 
miscarii crestine din Palestina care este propovaduita de catre Mintuitorul insusi. 

 
 
3.3.2.4. Elenismul, masca rominismului antic. La ora actuala termenul 

"elen" este un fel de gategorie generala, in mod sigur nestrain de interese 
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politice grecesti, care cuprinde la nivel semantic intreaga Grecie si grecismul la 
nivel national. Sa nu uitam ca pe vremea Imperiului Bizantin nascut din 
Imperiul Dac al lui Constantin aceeasi "greci" de azi se vor autonumi "romaioi" 
adica "Adevaratii Romani". In ziua de azi au devenit "eleni" adica "Adevaratii 
Eleni". Pe plan extern promoveaza ideea de "elenism al Macedoniei" care sa le 
permita sa distruga ultimele ramasite din limba romina a lui Alexandru 
neingaduindu-le arominilor, macedo-rominilor si vlahilor dreptul la scoli in 
limba romina. La ce ar avea novoie arominii de scoli in romineste din moment 
de Grecia a hotarit ca macedonenii ar fi "eleni"? Cind "eleni", cind "romani", 
acestia se pot numi la nevoie si "graioi" adica "Adevaratii Greci" dupa cum 
interesele cer cind istoria antica este eronat si abuziv catalogata "greaca" de 
catre [Britanica] si altii folosind un nume contemporan pentru o istorie antica. 

Termenul de "elen" este apoi extins de catre greci asupra Macedoniei 
contemporane si asupra Macedoniei antice incit Alexandru este pretins a fi fost 
"Elen" ceea ce el nu a sustinut niciodata, el fiind Macedonean si Regele 
Macedoniei fara a se trage din regele Elen, Doru sau Ion. 

Termenul "Elen" este apoi extins asupra lumii antice si Orientului 
Apropiat mai ales prin [Britanica] care considera intreaga lume antica ca fiind 
cind "greaca", cind "elena", cind "eleno-greaca" sau "greaco-elena" si vede 
elenismul la modul simplist, de repetent la istorie, ca incepind odata cu cucerirea 
lumii de catre Alexandru. Aceasta idee nu este mai breaza decit romanizarea 
Daciei odata cu cucerirea romana. In lipsa totala de directie istorica [Britanica] 
construieste pe acest esafodaj labil si ajunge la termenul gol de "latino-elen" si 
apoi "eleno-latin" de parca elenii, ionienii si latinii nu erau unul si acelasi popor 
ca si restul sud-estului european izvorit din Dacia strabuna. 

[Britanica] nu ne explica cum au ajuns elenii in toata Afrieuroasia dar se 
subintelge ca poate prin Imperiul Macedonean desi eu nu reusesc nici cum sa 
vad vre-o legatura macedo-elena care de fapt nici nu exista. La culmea puterii 
sale Alexandru aduna o armata de 50.000 de oameni din care o parte erau 
macedoneni, o parte traci si o parte ionieni. Cum au ajuns acestia sa fondeze 
sate, orase si cetati peste tot in Orientul Apropiat? La aceasta intrebare n-o sa 
gasiti raspuns in [Britanica] in schimb o sa vi se spuna ca "elenismul a influentat 
lumea antica pina in Persia si .... India". Fata de o asemnea bazaconie sa ne mai 
mire oare ca tot [Britanica] sustine ca limba romina "s-a format din latina si 
slavona refugiate pe pasunile carpatine" fara sa avem nici o singura dovada a 
prezentei slavonei in Europa de sud-est in secolul III? Dupa [Britanica] elenii au 
influentat India si slavii sint stramosii rominilor. 

Fenomenul cultural antic care este in mod eronat catalogat drept 
"elenism" exista de fapt nu numai in Afrieuroasia antica dar si cea preistorica si 
este fenomenul de rominism-arianism raspindit in lume in ultimii 3000 de ani ai 
erei trecute. Numai rominismul-arian poate explica istoria preistorica si antica 
fiind confirmat de toate dovezile istorice, documentare, lingvistice, culturale si 
arheologice fara a exista o singura dovada contrara. Aceste fenomen a fost viu si 
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impunator avind o durata de milenii si origini directe carpato-dunarene 
irefutabile. 

Cind ma refer la citate din [Britanica] voi traduce termenul "elenism" prin 
"rominism" deoarece este singurul termen care are sens istoric. Asi prefera 
termenul istoric de "arianism" dar acesta ar sugera ca este numai un fenomen 
antic cind de fapt este si contemporan. Daca altii cum sint grecii isi iau 
apelativul "eleni" cu sens contemporan desi regii preistorici Elen, Dorus, Xutus, 
Eolus si Ion veneau din Dacia, atunci nu putem nici noi renunta la ternemul 
contemporan de "rominism". Ca sa subliniez pe unitatea si lupta antitezei nou-
vechi folosesc de multe ori termenul compus "ariano-rominism" care este corect 
din punct de vedere istoric si contemporan. 

[Britanica] explica termenul "elenism" prin "din cuvintul 'ellenizein' care 
in vremea antica insemna 'a vorbi elena' sau 'a te purta ca un elen' ". Sa 
observam inainte de orice ca in limba romina cuvintul antic "ellenizein" nici nu 
trebuie tradus insemnind "elenizare". Sa nu va lasati inselati de cuvintul "antic" 
deoarece noi spunem azi "elenizare" pe cind in lumea antica nimeni nu vorbea 
de "elenizare". Singurul cuvint antic din aceasta radacina pe care l-am intilnit 
pina acum este "elenes" pentru "eleni" la care se refera si evanghelistii si 
apostolii cu sensul general de "rominitate" a lumii. 

Sa mai observam ca "elenizare" nu vine de la "ellenizein" ci "ellenizein" 
vine de la "Elen", regele romin preistoric care impreuna cu fii sai Dorus, Xutus 
si Eolus precum si nepotul Ion au dat numele unor popoare intregi. Indiferent 
din care dintre fii lui Elen te trageai tot "Elen" erai la urma urmei pentru ca Elen 
era tatal si bunicul acestora. Deci ionienii erau indubital si eleni, la fel cu 
eolienii. Din Elen, stramosul indepartat care venea din Dacia odata cu marea 
expansiune ariana, s-au numit limbi, popoare, culturi si religii in ultimii 4000 de 
ani de istorie romineasca pina in ziua de azi. 

A considera "elenismul" ca fiind un fenomen inceput cu Alexandru 
Macedonul (care nici macar nu se tragea din regele Elen, macedonii tragindu-se 
tot din Dacia dar in mileniul III i.e.n. deci cu mult inaintea lui Elen) este in 
termeni istorici un fel de repetentie la aceasta materie. Pe vremea Macedonului 
lumea avea in urma sa 3000 de ani de istorie ariano-romineasca revarsata din 
spatiul carpato-dunarean asupra intregii Europe si Afrieuroasiei. Alexandru a 
fost un factor unificator neindoielnic dar limba ariana-romina era raspindita in 
lume cu secole si milenii inaintea lui Alexandru. Vezi capitolele inchinate 
regilor arieni-romini numiti Regii Pastori, Regii Hititi, Regii Mitanni, Regii 
Persani si Regii Sciti care au fost prima prezenta activa in Afrieuroasia 
preistorica. 

Sursele istorice ale fenomenului lingvistic, cultural si religios numit 
elenism-rominism sint nenumarate. Trecem in revista citeva nume 
reprezentative fara a insista asupra naturii acelor lucrari: Diadochi, Diodorus, 
Plutarch, Arrian, Hieronimus, Timaeus, Appian, Plato, Aristotel, Pirrho, 
Heraclitus (care a creat termenul "logos" pentru "legea" cereasca), Epictetus etc. 
Ca un exercitiu incercati singuri sa identificati etimologia romineasca a acestor 
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nume. La nivel global observati sonoritatea romineasca a cestor nume care nu 
are de a face cu limba pasareasa incomprehensibila care este limba greaca de 
azi. 

Aceasta fenomenala miscare culturala, filozofica si religioasa nu avea 
cum sa nu-si lase amprenta asupra altor miscari ale epocii si este notoriu faptul 
ca miscarea crestina este ancorata in filozofia stoica care i-a pregatit drumul. 

In mod evident miscarea crestina nu se putea rupe de iudaismul activist al 
Palestinei mai ales in urma profetiilor fara numar care toate asteptau venirea 
unui Mesia. Rolul acestui Mesia nu era complet cristalizat dar trebuia sa faca 
ceva pentru poporul care suferea de dezorientare politica si religioasa: unii il 
vedeau ca pe un mare rege pamintean care sa-i izbaveasca de dusmani (dusmani 
care erau tot altii la alte momente istorice); altii doreau pe cineva care sa inlature 
nedreptatile sociale ale vremii; altii doreau ca Mesia sa duca la indreptarea 
moravurilor decazute. In linii mari dorintele oamenilor antici nu erau cu nimic 
diferite de dorintele oamenilor de azi. 

Miscarea crestina nu avea cum sa se rupa de noua miscare filozofica a 
Afrieuroasiei antice de natura romineasca. Prin prisma [Britanicii] "influenta lor 
reciproca (vedism-iudaism) a fost determinanta pentru aparitia crestinismului". 
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