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III 
 

Impactul culturii carpato-dunareano-pontice asupra 
Afrieuroasiei 

 
 
 
3.3.3. Rominii palestinieni si miscarea crestina. O importanta trasatura 

culturala a societatii este constituita de numele proprii aplicate membrilor 
acesteia, nume care dau o personalitate specifica acelui mediu. Daca vii de 
undeva din China te astepti sa intilnesti nume de genul "Floarea de mar adusa de 
zefir", nume care trebuie sa produca lacrimi de emotie celor carora esti 
prezentat. Indienii Americii isi aveau structura lor nomenclaturala specifica unde 
europenii au devenit Fata Palida iar localnicii erau viteji Picior De Caprioara sau 
Ochi De Vultur. In cultura Aramaica intilnesti nume cu semnificatii religioase 
sau sociale si sonoritati ciudate specifice cum ar fi numele Levi-Alipire, Iuda-
Laudat Fie Domnul, Neftali-Luptele Lui Dumnezeu, Gad-Noroc etc. 

Specific culturii rominesti sint numele care provin din substantive 
comune care pot coexista ca nume proprii si nume comune. Avem de exemplu 
numele de Violeta din "violet", Florin-Florina-Florica din "floare", Doru-
Dorina-Dorel din "dor", Steluta din "steaua", Sorin-Sorina din "soare", Petre-
Petra-Patricia din "piatra" etc. Observam cum cultura romineasca foloseste drept 
nume proprii elemente naturale, coloristice si astronomice specific culturii 
pastorale ariene. Din cauza acestor trasaturi culturale avem nume care pot fi clar 
identificabile ca fiind nume rominesti indiferent unde pe Tera sint intilnite. 

In cursul discutiilor istorice si etimologice pe marginea Evangheliei sa nu 
uitam nici un moment ca Isus este Mintuitorul, nascut prin Conceptia Imaculata, 
deci nu putem sa-i aplicam nici un fel de caracter etnic, cel putin pe linie 
paterna. Pe de alta parte Isus s-a nascut din fiinta paminteana ca si oricare dintre 
noi, Fecioara Maria, deci daca caracterul de neam este atribuibil lui Isus atunci 
acesta vine numai pe linie materna. 

Sa vedem ce informatii putem obtine despre mediul cultural al miscarii 
crestine prin prisma numelor proprii care apar in miscarea crestina conform 
relatarilor din scrierile evanghelice. 

 
 
3.3.3.1. Maria, nascatoarea Mintuitorului. Matei si Luca ne dau 

genealogia neamului lui Isus. Matei a impartit-o in trei parti egale a 
patrusprezece generatii fiecare considerate de la Avraam la David, de la David la 
robia babiloniana si de la robia babiloniana la nasterea lui Isus. Observam ca 
Isus apare in genealogie pe linia lui Avraam care a facut primul legamint cu 
Dumnezeu dar pe de alta parte stim ca neamul lui Isus erau aramaicii care in 
Geneza intrasera in relatii de familie cu evreii dar nu erau acelasi neam. Vom 
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analiza in continuare numele ultimelor patrusprezece generatii care sint 
relevante pentru miscarea crestina din Palestina. 

Citim din Evanghelia lui [Matei,12.16] urmatoarele nume incepind cu 
robia babiloniana, transliterate dupa scrierea facuta de Matei insusi: Iecionias, 
Salathieel, Zorobabel, Abioud, Eliakeim, Azoor, Sadook, Aceim, Elioud, 
Eleazar, Matthan, Iacoob, Iooseef sotul Mariei din care s-a nascut "ieesous" Isus 
nume tradus "ciristos" Cristos. 

Sa observam in acest mediu nomenclatural israelit o prima bresa, numele 
Mariei, mama Mintuitorului. 

De observat de la bun inceput ca numele de "Maria" nu apare niciunde in 
scrierile iudaice cuprinse in Vechiul Testament dar apar alte nume specifice 
culturii israelite: Sarai-Sara, Agar, Rebeca, Rahela, Lea etc. Din genealogia data 
de Matei observam ca aceasta este trasata pe linie barbateasca fara a spune nimic 
despre cea materna. Pe de alta parte stim din scrierile Vechiului Testament ca 
triburile arabe acceptau in rindul lor femei din toate neamurile si rasele 
pamintului. In [Geneza,16.1] citim "Sara avea o roaba egipteanca numita Agar" 
care va fi prima care sa-i faca un copil lui Avraam. Copilul roabei sotiei este 
parte din familie ca si copii proprii manifestindu-se intre ei conflicte pentru 
mostenire. In [Geneza,24.3] citim ca Avraam pune pe servitorul de incredere sa 
jure ca "nu vei lua fiului meu o nevasta din fetele cananitilor". Pentru ca trebuia 
sa jure deducem ca luarea unei fete de oriunde era obisnuita in rindul evreilor. 
Fiul lui Avraam, Isac, isi ia sotie din neamul Arameilor. Isac are doi fii pe Esau 
si Iacov. Esau isi ia sotii din Canan dar mama lui este satula pina peste cap de 
"femeile Cananite" asa ca Iacov este trimis sa-si ia sotie-verisoara din neamul 
Arameilor. 

Vedem de aici ca desi israelitii isi luau in general sotii din neamul lor si 
chiar din familia apropiata la nivel de verisori primari totusi se casatoreau si cu 
alte neamuri din zonele pe care le umblau. Nu era incurajat dar nu era nici 
neobisnuit de a-si lua sotii de alte neamuri. 

Incepind cu neamul lui Avraam de la care evreii isi considera originea 
observam ca pe linie materna cei care patrund in neamul lui Avraam sint toate 
neamurile pamintului. Pe de alta parte stim ca oamenii nu-si botezau copiii dupa 
nume din filme ca la ora actuala ci fiecare primea un nume din neamul in care se 
nastea. In [Geneza,30.8] citim "... am biruit si de aceea i-am pus numele Neftali 
... Cu noroc a zis Lea si de aceea i-a pus numele Gad ... Ce fericita sint a zis Lea 
si de aceea i-am pus numele Aser" etc. Vedem de aici ca numele date nu erau 
numele vecinilor ci erau nume culturale israelite. 

Pe vremea crestina obiceiul numelor culturale cu semnificatie profunda 
era la fel de puternic ca in vechime. Citim din [Matei,1.21] "Ea va naste un fiu 
si-i vei pune numele Isus pentru ca el va mintui pe poporul lui". Este absolut clar 
ca numele aveau aceeasi importanta culturalo-religioasa pe vremea crestina ca si 
in vechime, stabilite prin ideea prorocirilor. 

Din toate acestea devine clar ca Maria a putut primi numele "Maria" 
numai nascindu-se intr-o familie in care numele era acceptabil cultural. Singurul 
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mediu in care numele Maria este acceptabil cultural este o familie romineasca 
unde numele era deja vechi si stravechi de mii de ani. 

Numele "Maria" nu apare in Vechiul Testament dar este in schimb referit 
in rindul aristocratiei rominesti a Regatului Mitanni in plina inflorire inainte de 
1500 i.e.n. situat in nordul Sumeriei la zona de intersectie a celor doua mari 
directii de expansiune carpato-dunareana in jurul Marii Negre. Aceasta 
aristocratie se numea Marianna fiind inca de atunci o agregare intre 
"Maria+Ana". Aceasta aristocratie era romineasca prin origine, limba, 
nomenclatura si cultura. Pentru detalii vezi capitolul inchinat Regatului Mitanni. 
Mai exista peste tot in Afrieuroasia multime de nume "Mari" pentru localitati (o 
cetate faimoasa fiind localizata pe Eufrat). 

Pe linga faptul ca este atestat pentru prima data acum 3500 de ani in 
rindul unei comunitati rominesti, numele "Maria" este si etimologic tot rominesc 
pina in ziua de azi din "Cea Mare" sau "Cea Marita" deci "Maria" este "Marita". 
Poate proveni si din "mareata" caz in care rezulta numele derivat "Mariuta". 
Atestarea istorica ariano-romineasca impreuna cu trasarea etimologica la limba 
romina contemporana face numele Mariei inconfundabil rominesc. 

Nu stim prea multe despre familia Mariei dar se face referire la faptul ca 
era runda cu Elisabeta din care se naste Ioan Botezatorul, un alt nume 
inconfundabil rominesc. Pentru detalii vezi paragraful inchinat lui Ioan 
Botezatorul. Vedem cum se contureaza in jurul Mariei un mediu etnic rominesc. 

Din punct de vedere religios acesti romini palestinieni se inchinau la Unul 
Dumnezeu si chiar slujeau in Templu, cum a fost Zaharia, tatal lui Ioan. Tot din 
Templu pornise mai inainte si miscarea Macabeilor, alta familie vestita de 
romini palestinieni. Rominii palestinieni adoptasera religia iudaica, se ridicasera 
in apararea acesteia cind nimeni altul nu o facuse si asteptau venirea Mesiei. Nu 
numai ca asteptau venirea Mesiei ci si pregateau drumul Mintuitorului. 

Atestarea numelui Mariei in rindul poporului arian-romin preistoric, 
etimologia romineasca a acestui nume, natura culturala diferita a numelor 
israelite precum si lipsa acestui nume in comunitatea israelita subliniaza pe 
singura origine posibila a numelui "Maria" si a Mariei insasi, neamul rominilor 
palestinieni. 

 
 
3.3.3.2. Ioan Botezatorul. Este oare numele stravechi rominesc al 

Mariei, mama Mintuitorului, o exceptie in familia lui Isus si a mediului din care 
a pornit miscarea crestina sau putem gasi si alte dovezi ale rominismului 
mediului familial al lui Isus? 

Numele Mariei nu este singurul nume rominesc legat de miscarea crestina 
initiala. Mai gasim pe a doua "Maria", pe "Magdalena", pe "Ioana", pe "Marta", 
pe doi "Ioani", toti acestia strins legati de crestinismul incipient. Aceste nume 
rominesti nu ne surprind de fel prin prisma a aproape 2000 de ani de istorie a 
poporului arian-romin in Orientul Apropiat pe vremea crestina. Vom vedea mai 
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jos cum caracterul rominesc al acestor oameni este confirmat de Isus insusi in 
mod direct si de multe alte surse. 

Primul din cei doi "Ioani" ai miscarii crestine este cel ce va deveni 
cunoscut drept Ioan Botezatorul. Orientul Mijlociu a fost martorul a sute si mii 
de profeti in cei peste 1000 de ani care au precedat miscarea crestina deoarece 
profetia era parte din cultura Afrieuroasiei. In aceasta mare nesfirsita de profeti 
au existat figuri marete dintre care Ioan Botezatorul este poate cel mai vestit. 

Ioan Botezatorul a pregatit venirea Mesiei propovaduind oamenior 
pocainta si penitenta in vederea intimpinarii acestui eveniment. Ioan era 
perceput de multime ca un sfint prin atitudinea personala si prin invataturile 
propovaduite iar fariseii au trimis o delegatie care sa-l chestioneze daca el era 
Mesia sau nu. Mai tirziu Ioan este cel care l-a botezat pe Isus in apa Iordanului 
si care i-a anuntat sosirea mult asteptata de multime "Iata pe Mielul lui 
Dumnezeu". Tot Ioan face legatura dintre primii apostoli si Isus fiind practic 
scinteia miscarii crestine. 

O perioada de timp Ioan si Isus au continuat propovaduirea catre popor in 
paralel fara a o face de fapt impreuna, [Ioan,22-24]: "Isus a venit in tinutul 
Iudeii; statea acolo si boteza. Ioan boteza si el in Enon ... pentru ca acolo erau 
multime de ape ...". In cele din urma Ioan isi atrage atentia nedorita a lui Irod si 
ajunge la inchisoare dar glasul lui se auzea la fel ca mai inainte. Prin intrigi de 
curte Ioan sfirseste in cele din urma decapitat inainte de apogeul miscarii 
crestine. 

Cine este aceasta figura mareata din istoria crestinismului si de unde 
vine? Detalii despre originea lui Ioan Botezatorul gasim in Evanghelia De Cata 
Luca care ne spune ca pe vremea lui Irod exista un preot numit "zaciaria", 
Zaharia, din neamul lui Abia care avea o sotie "elisabet", Elisabeta, din neamul 
lui Aron. Numai din originea lor nu ne dam seama ce neam erau dar gasim in 
continuare detalii culturale care ne ajuta sa-i identificam. Zaharia si Elisabeta nu 
mai erau tineri si nu aveau copii dar destinul lor urmeaza sa se schimbe. 

Din [Luca,1.36] aflam din gura ingerului Gavril ca Maria, mama 
Mintuitorului, si Elisabeta erau neamuri "Elisabeta, rudenia ta, a zamislit si ea". 
Nu stim precis in ce relatii de rudenie erau dar Elisabeta era relativ in virsta pe 
cind Maria era o adolescenta deci puteau fi matusa-nepoata, surori sau verisoare. 
Din paragraful Maria, nascatoarea Mintuitorului stim ca Maria era din neam 
rominesc chiar daca intrase intr-o familie aramaica prin casatoria cu Iosiv. 
Exista oare vreo dovada ca si Elisabeta, rudenia Mariei, era de un alt neam decit 
aramaicii? 

Zaharia slujea la biserica intr-o zi cind ii s-a aratat un inger care i-a 
inginat vestea cea buna [Luca,1.13] "rugaciunea ta a fost ascultata si Elisabeta 
va naste un fiu caruia-i vei pune numele 'ioanen', Ioan. El va fi pentru tine un 
motiv de bucurie si veselie si la nasterea lui multi se vor bucura. El va fi mare 
inaintea Domnului ...". 

Ce ne surprinde in pasajul de mai sus este faptul ca numele Ioan sau 
Ioanea nu este explicat de catre Inginatorul in nici un fel. Am vazut mai sus ca 

5 



in cultura iudaica numele alese au semnificatii culturalo-religioase inca de pe 
vremea lui Avraam, Isaac si restul. Dintr-o data Ingerul vesteste nasterea lui 
Ioan, nume rominesc atunci vechi de mii de ani, fara a-i da nici o semnificatie 
culturala sau religioasa. Deducem deci ca numele "Ioan" era pur si simplu un 
nume ales de la Domnul pentru Botezatorul. Iata cum Ingerul de la Dumnezeu 
anunta nasterea Botezatorului caruia-i alege un nume rominesc stravechi, Ioan. 

Sa ne amintim acum din paragraful Infrastructura Culturala a Mesajului 
Divin ca felul in care Divinitatea isi transmite mesajele catre noi muritorii este 
pe masura intelegerii noastre si in cadrul cultural in care ne gasim altfel mesajul 
nu este inteligibil. Care este atunci mediul cultural al Elisabetei si al lui Zaharia 
din moment ce Ingerul vorbeste pe masura intelegerii lor? 

Anumite detalii semnificative gasim in relatarea nasterii lui Ioan, viitorul 
Botezator, in [Luca,1.59] "si voiau sa-i puna numele Zaharia dupa numele tatalui 
sau". Aceasta propozitie fundamentala demonstreaza fara nici un fel dubiu ca 
familia lui Ioan, cel ca va deveni Botezatorul, nu erau nici israeliti si nici 
aramaici. Cititi genealogia neamului lui Isus facuta de Matei "... Abioud, 
Eliakeim, Azoor, Sadook ...". Nici unul dintre aceste nume luate pe linie 
barbateasca nu se repeta de doua ori. Puteti parcurge cele de trei ori 
patrusprezece generatii si nu ve-ti gasi un nume repetat nici macar accidental. 

De unde vine cerinta culturala ca nascutul Elisabetei trebuia numit dupa 
tatal lui? Sa observam ca acest obicei este inca pastrat la romini care-si numesc 
copiii dupa propriile lor nume. Si eu am doua nume de botez din care unul este 
numele tatalui meu, Petre. Rominii au reusit sa imbine traditia cu lumea 
moderna si recurg la doua nume ca sa-l poata pastra si pe cel vechi si in acelasi 
timp sa poata primi si unul nou. Extrema este atinsa in Spania, tot popor din 
familia romineasca, unde numele parintilor, mosilor etc. sint cumulate. O 
persoana poarta nu numai numele parintilor dar si a parintilor parintilor si pe 
cele ale tuturor inaintasilor pe care familia i-a pastrat ajungind a avea un lung 
pomelnic de nume de dus prin viata si transmis mai departe, imbogatit cu fiecare 
generatie. Pe vremea crestina nu exista in Orientul Apropiat un alt neam cu 
asemenea trasaturi culturale in afara rominilor antici. Propozitia "sa-i puna 
numele Zaharia dupa numele tatalui sau" demonstreaza fara echivoc ca Ioan 
Botezatorul s-a nascut intr-o familie romineasca. 

Elisabeta voia sa implineasca profetia Ingerului asa ca s-a impotrivit 
numelui "Zaharia" zicind [Luca,1.60]: "Nu, se va numi Ioan". Vecinii si rudele 
venite la botez s-au mirat cu totii zicind "Nimeni din neamurile voastre nu 
poarta numele acesta" ceea ce demonstreaza ca intreaga comunitate in care 
traiau Zaharia si Elisabeta aveau aceeasi cultura straveche romineasca in care 
numele noului nascut merge pe linia familiei. Mai observam ca nimeni nu a zis 
ca "Ioan" ar fi un nume ciudat ci doar ca nu se gaseste in familia lui Zaharia. 
Zaharia care a fost pedepsit cu mutenie pina la implinirea profetiei Ingerului a 
scris pe o tablita "Numele lui este Ioan". 
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Prin prorocirea ingereasca si supunerea parinteasca Ioan Botezatorul care 
a pregatit calea Mesiei a fost botezat cu un nume rominesc stravechi patruns in 
cultura si constiinta universala. 

 
 
3.3.3.3. Ioan Evanghelistul. Ioan Evanghelistul era un om din popor, un 

simplu pescar care probabil ca nu putea banui schimbarile incredibile prin care 
va trece viata lui incepind cu ziua in care a dat ochii cu Isus. 

Ioan in sine nu ne spune despre acest eveniment dar aflam din 
[Matei,4.21]: "Deacolo (Isus) a mers mai departe si a vazut pe alti doi frati, pe 
Iacov si Ioan, fii lui Zebedeu care erau cu totii in corabie si cirpeau mrejile". 
Isus vorbeste cu ei si le promite ca-i va face "pescari de oameni" iar Ioan si 
fratele sau l-au urmat lasind totul in urma pentru a incepe o noua viata. 

Acest Ioan de care ne povesteste Matei se crede a fi tot una cu Ioan care a 
scris Evanghelia lui Ioan. Acelasi Ioan se crede a fi si autorul cartii Apocalipsa 
cu care se termina Noul Testament. Din punct de vedere al compozitiei, 
limbajului si expunerii Evanghelia lui Ioan este cartea cea mai simpla si in 
acelasi timp cea mai scurta din evangheliile recunoscute de biserica crestina. 
Aceasta ar fi in concordanta cu statutul social foarte modest al lui Ioan, de 
pescar pe Marea Galileii ajuns pescar de oameni prin Isus Cristos. 

Ioan va ramine cu Isus pe tot parcursul miscarii crestine fiind unul din cei 
doisprezece apostoli credinciosi. A urmat pe Isus peste tot prin Orientul 
Apropiat indeplinind sarcini cotidiene si propovaduind prin satele colindate. 

Gasim un pasaj interesant in Evanghelia Lui Ioan despre interactiunea lui 
Ioan Botezatorul cu mediul social din Palestina in [Ioan,3.25]: "Intre ucenicii lui 
Ioan si intre un iudeu s-a iscat o neintelegere cu privire la curatire". In aceasta 
propozitie care nu este singura de felul ei se face o distinctie clara intre "un 
iudeu" si intre "ucenicii lui Ioan" prin urmare ucenicii lui Ioan si iudeul in 
discutie, sau israelitii in general, nu era o identitate. Aceasta nu face decit sa 
confirme impreuna cu indicatiile culturale si lingvistice ca Ioan si mediul lui 
apropiat erau de origine romina. 

Apare un alt pasaj interesant in [Ioan,8.17] (precum si in alte locuri si 
contexte) care denota pozitia lui Isus fata de partida fariseilor care reprezenta 
extremismul legii iudaice. Isus le spune "Eu sint Lumina (sau Focul) lumii" la 
care Fariseii raspund "Tu marturisesti despre Tine insuti". Pe acest teren legea 
iudaica si Noua Lege sint pe pozitii diametral opuse si ireconciliabile. Isus insusi 
subliniaza pe aceasta opozitie detasindu-se de extremismul fariseilor zicind "In 
legea voastra este scris ca marturia a doi oameni este adevarata". Cuvintul 
"vostru" ca si opusul cuvintului "nostru" subliniaza detasarea lui Isus fata de 
legea fariseilor ca si exponenti ai iudaismului. 

Toate aceste relatari ne sint facute de catre un om simplu, un pescar de pe 
Marea Galileii. Oriunde in lume pescarul este asociat cu viata simpla si cu viata 
saraca. Marea a fost un izvor de bogatie de cind lumea si pamintul dar pescarul a 
fost intotdeauna un om sarac. Aici nu vorbesc de har si chemare care pot fi parte 
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atit a omului analfabet cit si a regelui educat asa cum crestinismul ne 
demonstreaza. Ma refer la cunostintele lingvistice ale lui Ioan pescarul, ajuns 
Ioan Evanghelistul. Ioan nu numai ca este capabil sa vorbeasca dialectul 
rominesc koine dar il vorbeste bine destul ca sa scrie Evanghelia. De unde 
cunostinte de limba straina la un pescar din Galilea? 

Imaginati-va un pescar din ziua de azi care traieste pe mare luptind cu 
valurile pentru asigurarea hranei. Sa spunem ca acest pescar este romin din 
Delta Dunarii si ca in urma unei experiente divine vrea sa-si scrie memoriile 
divine in limba imperiului contemporan, engleza. Acest pescar a fost educat in 
comunitatea religioasa din care face parte pentru ca la biserica copiii sint invatati 
sa scrie si sa citeasca. Li s-au predat si ceva cunostinte de engleza deoarece este 
limba lumii de azi dar nu are radio, televiziune si nici Internet deci singurul lui 
contact cu limba lumii este la scoala de duminica. Dupa ce creste mare se apuca 
de pescuit si apoi pe la o vreme decide sa scrie o carte in engleza. Cum vedeti 
aceasta carte posibila din punct de vedere lingvistic? 

Imaginati-va acum limba romina antica koine pe care Ioan trebuie s-o 
invete la nivelulul scrierii unei carti. Este o limba complexa precum limba 
romina de azi manifestind trei genuri pentru substantive, adjective, pronume 
etc., cinci declinari pentru substantive, pronume etc., trei persoane si doua 
numere pentru verbe, nenumarate timpuri verbale complexe etc. In ciuda acestor 
greutati inimaginabile Ioan si-a scris Evanghelia. Nu numai ca a scris-o dar 
Evanghelia lui nu are mai multe greseli gramaticale decit Evanghelia De Cata 
Luca care vorbea limba koine in mod nativ fiind ionian. 

Toate aceste observatii sint convergente, de la numele lui Ioan pina la 
mediul social in care traia si la limba pe care a scris-o in Evanghelie, dialectul 
rominesc koine-comun, convergente catre apartenenta lui Ioan apostolul si 
evanghelistul la comunitatea romina din Palestina antica. 

 
 
3.3.3.4. Andrei, Simion-Petru si Filip. Din moment ce Isus s-a nascut 

din mama rominca si era inrudit cu Ioan Botezatorul tot din familie romineasca, 
trebuie sa gasim urmele de rominitate si in mediul social al lui Isus. Raspunsul 
se gaseste tot in Evangheliile Crestine dupa cum aratam in continuare. 

Ioan Botezatorul isi incepuse munca de pregatire a drumului lui Isus 
propovaduind peste tot in Palestina si anuntind venirea celui caruia si Ioan insusi 
ii se va inchina. Ioan era deja faimos in zona si foarte respectat pe deasupra ceea 
ce trebuie apreciat din plin deoarece ne gasim intr-un loc in care prorocii erau o 
prezenta constanta in toate comunitatile mai mari sau mai mici. Practic nu exista 
nici o cetate fara prorocii ei din care unii erau respectati, altii huiduiti sau chiar 
aruncati cu pietre. Prorocii erau o prezenta culturala constanta de sute si mii de 
ani dar in aceasta masa nesfirsita de proroci Ioan este o figura aparte. 

Primii ucenici ai lui Isus sint facuti atenti de catre Ioan care vazind pe 
Isus trecind pe acolo legiuieste: "Ide o amnos tou zeou" adica "Uite mielul lui 
Dumnezeu". Niste ascultatori aflati pe acolo, simpatizanti de-ai lui Ioan, au auzit 
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afirmatia facuta de acesta si au pasit dupa Isus. Unul din cei doi era [Ioan,1.40] 
"andreas", Andrei. 

Andrei poarta un nume trasabil etimologic la limba romina, cuvint care 
apare si in limba antica koine sub forma generalizata "andras" cu sensul de 
"barbat", "sot" sau "oameni". Numele "Andrei" este de fapt "Cel Barbat" sau 
"Cel Barbatesc". Iata ca primul ucenic al lui Isus este tot un romin din Palestina, 
admirator de-al lui Ioan. Un barbat romin pregateste drumul lui Isus si un alt 
barbat romin este primul ucenic al lui Isus. Daca Andrei era romin-palestinian 
atunci si neamul lui Andrei trebuie sa fi fost tot romini. 

A doua zi Andrei fuge la fratele sau numit [Ioan,1.40] "simonos", Simion, 
si-i spune intr-un suflet "Noi am gasit pe Mesia". Simplitatea acestei afirmatii 
demonstreaza ca atit Andrei cit si Simion il asteptau pe Mesia ca pe ceva 
iminent. Aceasta mai demonstreaza ca Simion avea cunostinta si el de Ioan din 
moment ce nu are nevoie de explicatii despre Mesia. Tot aceasta mai 
demonstreaza ca Ioan si-a facut bine munca de pregatire a drumului lui Isus 
deoarece cei cu har il asteptau pe Isus cu nerabdare. A fost suficient ca Ioan sa 
spuna "Iata pe Mielul lui Dumnezeu" pentru ca doi barbati sa-i urmeze lui Isus 
pe loc, deci ei abia asteptau venirea Mintuitorului. 

Andrei il ia pe Simion si-l duce la Isus care-i spune pe loc [Ioan,1.42] "Tu 
esti Simion, fiul lui Iona". Nu poate exista o afirmatie mai clara decit cea facuta 
de Isus insusi despre originea romineasca a lui Simion, "fiul lui Iona". Numele 
"Iona" este numele generic folosit in toata literatura Vechiului Testament cu 
referire la neamul ionienilor, poporul Regelui Ion. Din acelasi popor al lui Ion 
este si prorocul Iona (ionianul), cel inghitit de balena incercind sa fuga de 
Dumnezeu, a carui carte este parte din Vechiul Testament. Originea lui Simion 
si Andrei din neamul lui Ion este afirmata clar si raspicat de Isus insusi. 

Isus schimba apoi numele lui Simion conform cu traditia aramaica prin 
numele prorocit "keefas" care inseamna "petros". Prin acest gest Simion este 
renascut catre o noua viata, cea a Sfintului Petru. 

[Ioan,1.43] "A doua zi El s-a zorit sa iasa in Galilea si gaseste pe 
'filippon', Filip". Cel de-al treilea ucenic al lui Isus este un alt barbat de neam 
rominesc pe numele Filip. Numele "Filip" era deja celebru la vremea respectiva 
prin marele Filip al Macedoniei care a pus bazele imperiului universal finalizat 
de Alexandru Macedonul. Filip a fost rege in Macedonia cam 400 de ani inainte 
de vremea crestina dar numele era deja raspindit in intreaga Afrieuroasie prin 
poporul arian-romin antic. Originea romineasca a numelui "Filip", "Cel Iubitor 
De Cai", este analizata in paragraful Nume Universale De Origine Romina. 

Avem o alta confirmare a originii rominesti a lui Filip si indirect si a lui 
Andrei si Simion care erau tot din Betsaida, satul lui Filip. Ne gasim acum in 
Saptamina Mare care marcheaza intrarea lui Isus in Ierusalim in vederea 
sarbatoririi Pastelor israelite, sarbatoare care atrage toate neamurile lumii antice 
din imprejurimi si din indepartare. [Ioan,12.20] "eesan de tines eleenes" sau 
"erau anumiti Elenei urcindu-se la sarbatoare ca sa se roage". Eleni era un alt 
termen generic pentru toti rominii Afrieuroasiei cu referire la regele Elen care 
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prin fii sai Doru, Xutus si Eolus precum si nepotul Ion vor pune baza multor 
popoare din sud-estul Europei si Afrieuroasia. Termenul "eleni" este cumva mai 
general decit "ionieni" deoarece Elen-bunicul a fost stramosul multor neamuri 
care si-au luat numele de la el. 

Acesti eleni, romini-arieni de origine carpato-dunareana, au aflat despre 
Mintuitorul care era vestit printre ei inca din timpul vietii sale. Vedem cum 
faima si invataturile lui Isus erau deja patrunse in cucernicul popor arian-romin 
antic inca din timpul miscarii crestine. Acesti eleni [Ioan,12.21] "s-au dus spre 
Filip cel din Betsaida Galileii si l-au rugat spunind marite dorim pe Isus sa-l 
vedem". Acest pasaj este o confirmare directa a originii rominesti a lui Filip: 
acei eleni nu se duc la oricine ca sa-i ajute sa ajunga la Isus ci se duc la Filip pe 
care-l stiau clar ca pe unul de-al lor. 

Exista acum mai multi factori care converg catre originea romineasca a 
lui Filip: originea numelui "Filip" trasabila la limba romina si prezenta acestui 
nume la nivel regal in Macedonia; Filip este din acelasi sat cu Andrei, fiul lui 
Iona, ionianul; Filip este rugat de catre eleni sa le faciliteze vizitarea lui Isus. 
Este dincolo de orice indoiala posibila ca Filip din anturajul lui Isus era tot de 
neam antic rominesc. 

In ordinea numirii lor prin Evanghelia lui Ioan primii trei ucenici ai lui 
Isus erau de neam rominesc: Andrei, Simion si Filip. Acesta nu era un accident 
istoric deoarece [Ioan,1.44] "Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei si Petru" 
prin urmare cei trei romini se stiau unul cu altul din satul lor undeva in Palestina. 
Deducem de aici ca nu numai cei trei dar multi altii daca nu majoritatea 
rominilor din Betsaida aveau cunostinta de Ioan Botezatorul si de Mesia 
propovaduit de acesta. 

Ce-i face pe cei trei romini sa devina primii ucenici ai lui Isus? Andrei era 
in primul rind un om credincios catre Dumnezeu care-l respecta pe Ioan 
Botezatorul si statea prin preajma acestuia. Ioan il cunosteape Andrei in mod 
sigur cind a afirmat in public "Iata pe Mielul lui Dumnezeu" exact cind Isus 
trecea pe acolo si cind Andrei era pe aproape incit acesta auzind l-a urmat pe 
Isus. Simon-Petru, fratele lui Andrei, avea cunostinta si astepta venirea Mesiei. 
Filip era din acelasi sat cu primii doi si Isus il alege el insusi pe Filip intre 
ucenicii initiali. Toate acestea demonstreaza ca neamul rominesc din Betsaida 
era un neam cucernic cu dragoste si iubire fata de Dumnezeu ceea ce-i aduce in 
primele rinduri ale miscarii crestine incipiente. 

Ioan Botezatorul care pregatea venire Mintuitorului i-a pregatit pe primii 
ucenici in asteptarea Mesiei, ucenici romini din Betsaida Palestinei, romini care 
se dovedesc oameni cu credinta catre Dumnezeu pina in zilele noastre. 

 
 
3.3.3.5. Alte nume evanghelice. Persoanele care poarta nume rominesti 

in Evanghelia lui Ioan sint mai multe decit cele analizate mai sus si facem aici o 
prezentare rapida a acestor nume. Multe detalii nu gasim despre ele dar ne 
putem raporta la nume similare mai bine conturate. 
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Numele "Maria-Magdalena" mai apare inca o data in Evanghelie si se 
refera la o femeie din comuna Betania. Maria avea o sora pe care o chema 
"marthas", Marta, si un frate numit "lazaros", Lazar. Acest Lazar este inviat din 
morti de catre Isus vazind ruperea de inima a Mariei si a Martei la moartea 
acestuia. 

Luca ne marturiseste ca Isus era urmat prin sate de o multime de oameni, 
barbati si femei deopotriva, care-l insoteau in munca lui proroceasca. Dintre 
acesti insotitori permanenti ai lui Isus faceau parte [Luca,8.3] " 'ioanna' Ioana 
sotia lui 'chouza' Cuza supraveghetor de-al lui 'eroodon' Irod si 'soosanna' 
Susana si multe alte (femei) care-i diaconiseau (lui Isus) cu toate posesiunile 
lor". Iata cum femei din neamul rominesc-latin care stapinea Palestina la data 
respectiva sint imprejurul lui Isus, urmindu-l, ajutindu-l cu tot ceea ce aveau.  

Imaginati-va o gloata mare si continua care-l urma pe Isus pas cu pas, 
care credeau in el, il respectau si-l serveau cu ce aveau mai bun. Pastorul isi 
pastorea turma dar si turma isi urma si iubea pastorul. In aceasta multime din 
jurul lui Isus stateau apostolii care probabil il inconjurau de aproape, apoi acesti 
credinciosi care se imbulzeau ca sa fie cu el, sa-i auda vorbele, sa-i vada 
infatisarea. Multi dintre apostoli erau romini, multi din multime erau romini de 
asemenea, apoi avem pe latini care si ei urmau lui Isus. Isus era urmat si de 
israeliti, mai ales partida extremista a fariseilor care incercau sa-i prinda o vorba 
vinovata in legea lor ca sa-l poata acuza si aresta. Toata aceasta procesiune 
trecea prin sate si cetati anuntind tuturor Legea Noua. 

Przentam acum sumarul numelor rominesti a celor care au fost martorii 
vietii si destinului Mintuitorului, ajunsi la noi prin Evangheliile Crestine: 

 
koine Nume Origine Explicatii 
ανδρεας Andrei andros In romina este un termen specific despre 

"barbati". In  koine are sensul generalizat de 
"barbat", "sot", "oameni". 

ιωνα Iona ionianul Tatal lui Andrei si Simion. 
ιωαννης Ioan preistorie Este Ioan Botezatorul, Ioan apostolul, Ioana din 

anturajul lui Isus. Nume atestat dupa 1900 i.e.n. 
timpul marii expansiuni ariene. 

 Ioan preistorie Este Apostolul Ioan si Evanghelistul Ioan. 
ιωαννα Ioana ion+ana Ioana, din "Ion+Ana", este sotia lui Cuza, 

supraveghetor roman. Ioana urmeaza pe Isus 
peste tot si ii slujeste cu tot ce are. 

φιλιππος Filip fiul+lui+iapa Filip este din Betsaida, satul lui Andrei, Simon 
si Iona, separat mentionat ca locuit de romini. 

µαριας Maria marita Este mama Mintuitorului care l-a adus pe lume 
si l-a privit parasind lumea. Numele "Maria" 
inseamna "Cea Marita". 

 Maria vezi Maria Este o femeie din Betania care s-a vindecat prin 
atingerea de Isus. Are o sora Marta. Amindoua 
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sint adeptele lui Isus care-l inviaza pe fratele lor 
Lazar vazindu-le ruperea inimii la moartea 
acestuia. 

µαρθας Marta vezi Maria Numele "Marta" este o alta forma de "Maria", 
din "marita, marta". La fel "Mariuta" si 
"Marius". De aici nu putem exclude stravechiul 
zeu arian-romin Marut. Toate aceste nume sint 
legate intre ele si toate au origine romineasca. 

σιµωνος Simion asemanare Numele "Simion" inseamna "Cel Care 
Seamana", "Asemanatul" sau 'ne-Asemanatul". 
Simion este fratele lui Andrei si fiul lui Iona, 
ionian din neamul lui Ion. 

σωσαννα Susana sus+ana Este pomenita de Luca in mediul lui Isus, parte 
din multimea care nu se despartea de El, 
urmindu-l peste tot unde propovaduia. 

 
Numele "nicodeemos", Nicodim, apare intr-un context ciudat deoarece 

are o morfologie romineasca dar este mentionat ca fiind unul dintre "fruntasii" 
fariseilor. Fariseii erau o grupare extremista israelita, cei care aplicau legea dupa 
litera ei fara a-i patrunde spiritul. Prezenta acestui nume in rindul fariseilor 
demonstreaza ca situatia de amalgamare dintre israeliti si rominii antici era deja 
avansata pe vremea crestina. Stim cu siguranta ca fariseii vorbeau limba koine 
deoarece au fost socati cind Pavel, dupa arestare, le-a vorbit pe ebraica, deci 
inainte numai koine puteau vorbi impreuna. 

Pentru referinta listam aici numele personajelor evanghelice in scrierea 
originala a lui Ioan in diverse forme declinate extrase din Evanghelie: “ανδρεας, 
andreas”, “ανδρεου, andreoiu”, “ανναν, annan”, “βαραββαν, barabban”, 
“βαραββας, barabbas”, “καιαφα, caiafa”, “καιαφαν, caiafan”, “καισαρα, 
caisara”, “κλωπα, cloopa”, “ησαιας, esaias”, “ησαιου, esaiou”, “φιλιππε, 
filippe”, “φιλιππον, filippon”, “φιλιππος, filippos", “φιλιππω, filipoo”, 
“γαλιλαιαν, galilaian”, “ιησου, ieesou”, “ιησους, ieesous”, “ιωνα, ioona”, 
“ιωσηφ, iooseef”, “ιουδα, iouda” care este oare un nume generic pentru 
“israeliti”, “ιουδας, ioudas”, “ισκαριωτου, iscariootou”, “ισκαριωτη, 
iscariootee”, “ισραηλ, israeel”, “ισραηλιτης, israeelitees”, “λαζαρον, lazaron”, 
“µαγδαληνη, magdaleenee”, “µαλχος, malcios”, “µωσης, moosees”, “ναθαναηλ, 
natanael”, “ναζαρεθ, nazareth”, “νικοδηµος, nicodeemos”, “πετρω, petroo”, 
“πετρου, petroiu”, “πιλατος, pilatos”, “πιλατω, pilatoo”, “σιµωνα, simoona”, 
“σιµων, simoon”, “σιµωνι, simooni”, “σιµωνος, simonos”, “θωµα, thooma”, 
“ζεβεδαιου, zebedaioiu”. 

Rominii palestinieni nu erau singurul neam din jurul lui Isus dar au fost 
acolo din prima clipa a manifestarii Mintuitorului pina la ultima, urmindu-i pasii 
chiar pina la a sfirsi pe crucea mintuirii. 

 
 

12 



3.3.3.6. Mituri pastorale rominesti in cultura crestina. Daca procesul 
de rominizare a israelitilor din Palestina in urma convietuirii cu rominii 
palestinieni este real ar trebui sa-i observam efectele culturale la nivelul 
Evangheliilor Crestine. O sa analizam acest aspect in continuare. 

Rominii-arieni au fost intotdeauna un popor sedentar traind din 
agricultura si pastorit in infratire cu natura si respingind total viata urbanizata 
sau puterea centralizata. Pe de alta parte israelitii erau nomazi desertici traind in 
urma turmelor pastorite. Deducem de aici ca orice influenta reciproca in 
domeniul pastoritului este imposibil de identificat ca directie de miscare 
amindoua culturile avind aceasta traditie. Putem identifica influentele la nivelul 
agricol stiind ca rominii erau sedentari pe cind israelitii erau doar culegatori. 

Ce ne surprinde in relatarea crestina este afirmarea nasterii mintuitorului. 
Cei care primesc mesajul si sarcina divina sa o faca sint magii. Ne-am astepta ca 
magii sa fie israeliti din moment ce neamul in sinul caruia se naste mintuitorul 
este israelit si tinutul este Iudea. Surpriza vine prin [Matei,2.1] "magoi apo 
anatoloon pare venonto eis ierosoluma" adica pe varianta literala de 2000 de ani 
mai tirziu "magi [in]apoi anatoliei prin venit la ierusalim". Deci magii vin inapoi 
din ... Anatolia ca sa caute nasterea Mesiei. Numele "anatolia", genitivul 
"anatoloon-anatoliei" poate fi si Anatolia poate fi si "Inalta" care este acelasi 
lucru dar poate semnifica "Inaltarea Soarelui" deci "Rasarit". Fie ca magii au 
venit din Anatolia fie ca au venit de la Rasarit, ei au venit de altundeva ca sa 
caute nasterea Mesiei in Iudea. Prin urmare si alte neamuri, chiar daca 
nespecificate, "magi din Anatolia" sau "magi din Rasarit", sint implicate in 
venirea pe lume a Mintuitorului. Crestinismul se bazeaza de la bun inceput pe 
Magi Anatolieni ca sa vesteasca lumii nasterea Mintuitorului. La vremea 
respectiva Ionia era inca centrul modial al oracolelor deci inclinam sa credem ca 
din Ionia (Anatolia) veneau magii care citeau viitorul in astre. 

Gasim in [Matei,3.12]: "Acela are lopata in mina si va curata aria si va 
stinge griul in grinar si va arde pleava in foc". La asemenea profetie graita de 
Ioan Botezatorul este bine sa fii de partea lui. Deci cel ce vine are lopata si 
desfasoara munca agricola. Pilda aceasta are un caracter agricol sedentar evident 
care nu are ce cauta in mediul nomad israelit. Ca singura origine a acestei pilde 
agricole este cultura ariano-romineasca care era parte integranta a mediului 
cultural rominesc in care s-a nascut si a crescut Ioan Botezatorul in Palestina. 
Ioan nu a inventat aceste trasaturi culturale ci pur si simplu s-a folosit de 
trasaturile culturale cu care el era familiar ca sa transmita Mesajul Divin. 

Un interesant aspect culturalo-social apare in [Matei,7.26]: "cine ... va fi 
asemenea celui ce-si zideste casa pe nisip ... a dat ploaia, au venit suvoaiele si au 
suflat vinturile ...". Inainte de orice, nu aveti impresia ca cititi o balada populara 
romineasca, poate Mesterul Manole si Ana credincioasa care se lupta cu 
elementele naturale, ploaia, suvoaiele si vinturile mentionate mai sus? Pe plan 
literar avem de a face cu cultura pastorala romineasca si infratirea cu natura 
specific ariana. Impresia nu este gresita deoarece aceste pilde sint rominesti-

13 



ariene rezultate din profunzimea simtirilor pastorale strabune. Daca [Britanica] 
ar fi interpretat aceste versuri ar fi spus ca Isus sigur l-a citit pe Plato ... 

In primul rind sa observam ca israelitii erau nomazi si stateau in corturi 
care nu conteaza ca sint pe nisip sau nu. Nu spun ca unii nu ajunsesera sa-si faca 
case dar trecerea de la cort la casa este departe de creatii filozofice bazate pe 
principiile construirii caselor. Rominii preistorici construiau case de nenumarate 
mii de ani pe vremea crestina. Originea acestor idei culturale si filozofice 
folosite de Isus drept infrastructura culturala a Mesajului Divin nu poate fi decit 
cultura straveche romineasca sedentara de milenii la aparitia crestinismului. 

Gasim un aspect culinar cu implicatii filozofice in [Matei,13.33]: 
"Imparatia cerurilor este asemenea unui aluat pe care femeia l-a ascuns in trei 
masuri de 'aleuro'-aluaturi pina s-a dospit totul". Este notoriu faptul ca israelitii 
nu isi dospesc aluatul, fiind interzis prin lege si ei coc lipii pina in ziua de azi 
cum au facut dintotdeauna. De unde vine atunci Isus cu aceasta parabola, 
semnificativa in sine dar straina culturii israelite? Originea acestor expresii 
culturale ca si infrastructura a Mesajului Divin poate fi numai cultura straveche 
ariano-romina raspindita in toata lumea inclusiv Palestina. 

Exista multe alte exemple printre bogatiile culturale ale Evangheliilor 
care demonstreaza clar ca infrastructura culturala a mesajului divin pe care Isus 
o foloseste ca sa se faca inteles oamenilor provine din stravechea cultura 
sedentara a rominismului pastoral stravechi. Inseamna ca si cei care ascultau 
aceste pilde ale Mintuitorului nu erau straini de aceasta cultura si nu puteau fi 
avind numele de Maria, Ioan si restul. 

Se adresa Mintuitorul doar neamului israelit care l-a crescut sau se adresa 
si neisraelitilor? 

 
 
3.3.3.7. Destinatarii mesajului crestin. Este o problema filozofica si 

concreta in acelasi timp raspunsul la intrebarea cui era destinat mesajul 
Mintuitorului in prima instanta? Cine era neamul sau poporul caruia se adresa 
acesta? 

Gasim un pasaj cumva unic in Evanghelie in [Matei,15.24] unde Isus se 
adreseaza femeii Cananeite ("elene", rominca) care-i cerea ajutor: "Nu este bine 
sa iei piinea copiilor si s-o arunci la catei" cu sensul ca cei care trebuie salvati 
sint israelitii si nu neamurile. Aceasta afirmatie este confirmata si de 
[Marcu,7.26] dar este infirmata de nenumarate ori de actele lui Isus pe care le 
discutam mai jos. 

In primul rind chiar aceasta femeie cananeita-rominca este ascultata de 
catre Mintuitorul care-i vindeca fiica pe loc pentru credinta ei deci nu face 
distictie israeliti-neisraeliti. 

Isus face apel la Cartea lui Iona (ionianul din neamul lui Ion) din Vechiul 
Testament de mai multe ori. In [Matei,12.41] Isus spune: "Barbatii din Ninive 
(romini-arieni) se vor scula alaturi de neamul acesta (israelitii) si-l vor osindi 
pentru ca ei s-au pocait la propovaduirea lui Iona (ionianul)". Iata cum Isus ii 
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pune pe rominii-arieni cucernici din Ninive deasupra israelitilor "cu inima 
impietrita" la ceasul de apoi. Deducem de aici ca Isus nu nega ci afirma 
egalitatea altor neamuri cu a israelitilor in fata lui Dumnezeu si chiar precedenta 
acestora fata de israelitii necredinciosi. Prin urmare izbavirea nu este o chestiune 
de apartenenta etnica ci una de credinta universala pentru toti. 

In [Matei,12,42] citim: "Imparateasa de la miazazi (regina din Saba) se va 
ridica alaturi de neamul acesta (israelitii) si-l va judeca pentru ca ... ea a crezut 
in Solomon". Neamul de la miazazi are precedenta si el fata de israelitii 
necredinciosi. [Matei,12.45]: " ... si starea lui (omul cu diavol) de pe urma va fi 
mai rea decit la inceput. Asa se va intimpla cu acest neam vicelan (israelitii)". 
Din nou israelitii nu sint asigurati salvarea Mintuitorului doar fiind israeliti ci 
trebuie sa fie credinciosi ca si restul neamurilor. Aceasta afirmatie a lui Isus sta 
inca o data pentru dreptul tuturor neamurilor de a fi mintuite. 

In [Matei,8.11] gasim: "Va spun ca multi (neisraeliti) vor veni de la 
rasarit si apus si se vor apleca sa manince ... in imparatia cerurilor". Este inca 
odata afirmat deschis de catre Mintuitorul insusi ca mintuirea este pentru toti cei 
credinciosi si nu numai pentru israeliti cum ar rezulta din [Matei,15.24]. 

In cele din urma, dupa miracolul invierii, Isus afirma clar deschiderea 
Noii Credinte catre toate neamurile imputernicindu-i pe Apostoli [Matei,28.19]: 
"Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile botezindu-i in numele Tatalui si 
al Fiului si al Sfintului Duh". 

Rominii au fost cu Mintuitorul din prima zi a infatisarii Lui catre lume 
fiind primul neam ca l-a urmat din prima clipa in care Ioan Botezatorul l-a 
prezentat lumii "Iata pe mielul lui Dumnezeu". 

 
 
3.3.4. Rominitatea Palestinei si crestinismul incipient. Trecerea in 

revista a aspectelelor sociale, de cultura, limba si nomenclatura romineasca din 
Evanghelia lui Ioan demonstreaza fara echivoc ca la mii de ani de la marea 
expansiune ariana-romineasca, carpato-dunareana, prezenta romineasca in 
Afrieuroasia si in particular in Palestina este deosebit de puternica. 

Numele faimos al Palestinei in sine se trage tot de la poporul carpato-
dunarean, Philistia si Philiestenii. Palestina este locuita de popoare rominesti din 
vremuri imemoriabile si este puternic intarita cu un suflu nou in mileniul II i.e.n. 
La aparitia tirzie a israelitilor pe scena istoriei Palestinei, dupa 1200 i.e.n. 
Palestina era deja botezata si locuita de stravechi popoare rominesti carpato-
dunarene. 

In Palestina de dupa 1100 i.e.n. traiesc si israelitii dar societatea israelita 
este puternic rominizata pina la nivelul familiei regale. Cind religia iudaica, 
credinta in Unul Dumnezeu, este amenintata prin secolul II i.e.n. cu disparitia 
sub Zeus Olimpicul cei care se ridica si-si dau viata pentru apararea acesteia sint 
rominii Macabei care lasa in urma lor trei carti scrise in limba romina antica. 

Limba cea mai vorbita si raspindita din Palestina era limba romina antica, 
israelitii insisi vorbind limba koine in mod curent, inclusiv partidele extremiste 
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si conservatoare ale fariseilor si saduceilor dupa cum Sfintul Pavel insusi 
marturiseste. Ca limba majora din Palestina, limba romina antica este prezenta 
in scrierile Vechiului Testament iudaic si este singura limba a Noului Testament. 

Numele rominesti ale persoanelor din mediul social-religios al lui Isus nu 
sint accidentale sau minore ci acestea au o prezenta masiva si esentiala in 
desfasurarea miscarii crestine. Nu-i putem exclude nici pe rominii sciti de la 
prezenta la evenimente din moment de Sfintul Pavel se refera la ei explicit. 

Mama Mintuitorului insasi poarta nume rominesc stravechi, Maria, nume 
atestat in rindul aristocratiei rominesti a Regatului Mitanni la 1500 i.e.n. Rudele 
Mariei, Elisabeta si Zaharia, primesc vestea nasterii unui fiu caruia Ingerul 
Gavril ii alege numele rominesc stravechi de Ioan. Elisabeta si Zaharia apartin 
culturii rominesti unde numele vine din familie si nu din expresii religioase. 
Ioan Botezatorul pregateste drumul lui Isus precum si pe primii ucenici Andrei 
si Simion-Petru, fii lui Iona ionianul, toate nume rominesti carpato-dunarene. 
Urmatorul ales este Filip, alt nume rominesc, tot din satul Betsaida. Cei care se 
lipesc de Isus ca o turma de Pastorul Cel Bun sint Maria-Magdalena, Marta, 
Ioana lui Cuza, Susana. Isus insusi face referiri de mai multe ori la profetul Iona-
ionianul al Vechiului Testament. La Ierusalim au venit si eleni, romini-arieni 
preistorici ai spatiului carpato-dunarean, care l-au rugat pe neamul lor Filip ca 
sa-l vada pe Isus. 

Din toate aceste exemple si multe altele neanalizate aici vedem ca 
prezenta rominilor palestinieni in jurul lui Isus este masiva si esentiala miscarii 
crestine. Deducem de aici ca rominii palestinieni erau oameni cucernici, cu frica 
si dragoste de Dumnezeu, asteptind venirea Mesiei si calcind pasii pe care 
Mintuitorul i-a calcat in susul si josul Palestinei. 

Acesti romini-palestinieni din jurul lui Isus si-au lasat amprenta asupra 
culturii lumii intregi pina in zilele noastre: Ion-Ioan-Ioana, Ianis, Ivan, Iohan, 
John etc.; Petros-Pietros-Petre-Petra, Papandreu, Piotr, Piere, Peter, Pedro etc.; 
Maria-Marius, Mary, Marika etc.; Andrei, Andrew, Andras etc.; Simion-
Simona, Simon, Simon etc. Lumea contemporana de pe cele cinci continente 
terestre poarta nume rominesti intrate in cultura universala. 

In acelasi timp sa nu uitam niciodata ca pe cei care au stat alaturi de 
Mintuitorul din prima pina in ultima clipa a revelarii Sale pamintene nu i-au 
chemat nici Iannis, nici John, nici Iohan si nici Ivan ci Ioan; nici Papandreu, nici 
Peter si nici Piotr ci Petre; nici Andros, nici Andrew si nici Andras ci Andrei; 
nici Mary, nici Mariska, nici Marika ci Maria. Sa nu uitam niciodata ca cei care 
l-au primit pe Mintuitorul cu bratele si sufletele deschise, care s-au bucurat si au 
suferit alaturi de El pina in utima clipa, cei care au murit pe cruce asemenea Lui, 
au fost rominii palestinieni. 

Nu este posibil a pune o eticheta etnica pe fruntea Mintuitorului, cel 
nascut prin Conceptia Imaculata din Fecioara Maria. Ceea ce se poate afirma 
fara tagada este ca prin Mama Mintuitorului numele rominesc stravechi Maria, 
Cea Marita, s-a inscris pentru totdeauna in constiinta lumii. 
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