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SCRISOARE DESCHISĂ A PĂSTORULUI ADRIAN-MIHAI MATEAŞ  
 
 

Iosif Ţon, mişcarea carismatică şi provocarea foştilor studenţi 
 
În urma comunicatului, din luna noiembrie, a fratelui Paul Negruţ cu privire la asocierea lui Iosif Ţon 
la mişcarea „Străjerii” din România, am căutat portalul de pe internet al acestei asociaţii religioase 
unde am găsit până în prezent şase articole prin care fratele Iosif Ţon îşi exprimă adeziunea şi 
convingerile sale actuale. În ultimul articol, dânsul se adresează direct foştilor studenţi, într-un mod 
provocator. Fiind, eu însumi un fost student baptist, al Universităţii „Emanuel” din Oradea, găsesc de 
cuviinţă să răspund provocării făcute, într-o atitudine deschisă, polemică şi principială. 
 
În primul rând, în calitate de credincios baptist şi păstor de biserici baptiste, mă delimitez şi dezaprob 
ferm asocierea fratelui Iosif Ţon cu mişcarea carismatică. Mişcarea carismatică este o erezie în cadrul 
creştinismului şi baptiştii adevăraţi nu doresc să fie asociaţi cu aşa ceva, ci dimpotrivă trebuie să 
demaşte şi să arate concepţia greşită şi abătută de la Biblie a acestei mişcări. 
 
În al doilea rând vreau să expun, dintr-o perspectivă personală, cum înţeleg eu, ca baptist, teologia 
creştină, în general şi lucrarea şi persoana Duhului Sfânt, în particular. Prin aceasta doresc să contribui 
cu ceva la edificarea credincioşilor, prietenilor şi simpatizanţilor noştri, care aşteaptă luările de poziţie 
a fraţilor baptişti în acestă cauză, pentru apărarea şi promovarea crezului nostru, cât şi pentru a corecta 
înţelegerea deformată a celor care nu ne simpatizează aşa de mult, cu privire la aşa zisa, „sfâşiere a 
baptiştilor între ei”. 
 
 
Folosirea necumpănită a denumirilor cultice sau doctrinare şi importanţa asumării totale a unui 
crez definit 
 
Iosif Ţon se numeşte pe sine „baptist carismatic” şi lasă să se înţeleagă că toţi baptiştii ar fi bine să se 
numească aşa şi să creadă aşa, iar cei care nu vor asta, sunt etichetaţi, în mod peiorativ, „baptişti 
cesaţionişti”. Sigur, oricine se poate numi, pe sine oricum, dar eu nu accept, nici una, din cele două 
etichete. Eu sunt baptist.(punct) 
 
Eu cred că fratele Iosif Ţon, ar trebui mai degrabă să se numească pe sine, „penticostal carismatic”, 
deoarece carismaticii, provin, pe linie doctrinară, din penticostali şi nu din baptişti. Probabil că unii 
penticostali conservatori, ar obiecta, nevrând, nici ei, să fie asociaţi cu carismaticii. Că este penticostal, 
este evident, deoarece spune: „Pot spune, deci, folosind limbajul penticostal, că am fost botezat cu 
Duhul Sfânt.” Cine foloseşte limbajul penticostal, îşi asumă identitatea penticostală şi vrea să fie 
recunoscut ca atare de entitatea respectivă. 
 
Poate că îi este greu să renunţe dintr-o dată la numele de baptist, pentru că în atât de mulţi ani, cât l-a 
purtat, a devenit o „tradiţie”. Poate că nu este nici carismatic, get-beget, deoarece şi teologic este în 
evoluţie, în formare continuă, după cum mărturiseşte. Eu nici nu cred că este, încă, carismatic, ci cam 
schismatic, vrând să ne adune pe noi, baptiştii simpli, la un război de secesiune, între cesaţionişti şi 
carismatişti inventaţi de dânsul. Slavă Domnului! Baptiştii români sunt deja într-o uniune care nu are 
problemele acestea. 
 
Fratele Iosif Ţon, ne pune o întrebare dificilă, când întreabă dacă ne-am fi separat de dânsul, dacă ne-ar 
fi spus că a vorbit în limbi. Pentru dânsul, poate că este uşor să ne provoace cu o asemenea întrebare, 
având în vedere că a fost un tânăr baptist, apoi a fost seminarist baptist, apoi a fost liberal, sau cel puţin 
influenţat de teologia liberală până la pierderea credinţei, apoi a fost ateu, apoi a devenit din nou, 
baptist, apoi, plecând în Anglia, a devenit carismatic (dar pe ascuns, de parcă în Anglia nu era libertate 
de conştiinţă şi religioasă ci în România), apoi a devenit teolog baptist, profesor de seminar baptist, 
pastor baptist, conducător baptist de societate misionară, rector baptist de universitate baptistă, pastor 
itinerant baptist, scriitor baptist, consilier spiritual baptist şi în prezent a devenit baptist carismatic, 
după propria mărturisire, cu afinităţi penticostale declarate. 
 
Întreb şi eu: Când să fi spus, fratele Iosif Ţon, că a vorbit în limbi? Dacă ar fi spus în Anglia, la Oxford, 
ar fi primit licenţa în teologie pe care a primit-o? Dacă ar fi spus la reîntoarcerea în România din 
Anglia, ar mai fi devenit, profesorul, pastorul şi liderul baptist? L-ar fi acceptat şi l-ar fi ordinat, 
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baptiştii de atunci? Dacă ar fi spus la plecarea în Statele Unite ale Americii, lui Petru Truţa, l-ar fi pus 
director peste Societatea Misionară Română? Dacă ar fi spus la întoarcerea în România din S.U.A, 
după 1989, ar fi ajuns Rectorul Universităţii Emanuel? Să răspundă Iosif Ţon, cum ne-am fi separat de 
dânsul, dacă dânsul, nu era, toate acestea, la un loc? 
 
Eu îi răspund cu sinceritate, că am fost un tânăr baptist, cu părinţi şi bunici baptişti, educat în spirit 
baptist, care am urmat studiile Institutului Biblic Baptist de la Oradea, patronat de Biserica Baptistă 
Nr.2 din Oradea, unde conducătorii şi profesorii erau baptişti şi doar în plan secund, profesori asociaţi, 
de altă orientare cultică, dar declaraţi ca atare şi cu afinităţi baptiste. Eu răspund, că dacă ne-ar fi spus, 
în anul III de studii, ce ne declară acuma, m-aş fi separat de dânsul şi nu aş fi acceptat, coordonarea lui 
Iosif Ţon, pentru lucrarea mea de licenţă. 
 
No! Nu-i bai! vorba ardeleanului, noi să fim sănătoşi! Eu sunt fericit şi onorat că fac parte din prima 
promoţie de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie baptistă pastorală, a Universităţii Emanuel. În acelaşi 
an, 1994, al absolvirii, am fost ordinat ca păstor baptist la Bratca şi declar că sunt şi am rămas creştin 
baptist până în prezent. 
 
 
Folosirea uşuratică a Mărturisirii de Credinţă Baptistă nu îi poate apăra, pe cei care nu sunt baptişti 
sau care sunt baptişti recalcitranţi, de disciplinarea ei 
 
Fratele Iosif Ţon este o personalitate marcantă a spaţiului neoprotestant românesc şi de asemenea, 
cunoscut în Europa şi America. Erudiţia masivă, capacitatea pedagogică prodigioasă şi vârsta 
respectabilă, îl fac un combatant redutabil, în orice dispută, cu oricine. Discursul şi argumentarea 
dânsului urmează linii logice lungi şi impecabile. Cine citeşte cărţile dânsului, se poate delecta cu o 
lectură foarte plăcută şi coerentă cum rar le este dat, cititorilor pasionaţi, între care mă numesc şi pe 
mine, să aibă. Chiar şi când spune vreo prostie, o poate prezenta savant. (Noi, fiind protestanţi şi nu 
catolici, iar Iosif Ţon nefiind „papă”, nu credem că dânsul este infailibil şi nu poate greşi, la fel ca noi 
toţi). De aceea, nici nu vreau să mă refer mult la argumentarea discursului lui Iosif Ţon din site-ul 
străjerilor, ca un biet epigon ce sunt şi pigmeu în faţa uriaşului. Dar nici nu putem, să cădem, toţi, pe 
spate, „şocaţi, tulburaţi şi trădaţi” de schimbările din teologia domniei sale. Adevăraţii baptişti nu cad 
niciodată pe spate, nici în leşin, în prezenţa oricărui carismatic. Personal nu mă simt nici şocat, nici 
tulburat, şi nici trădat în această speţă, trădarea, dacă este, afectează tot cultul baptist din ţara noastră. 
Dar recunosc că „am căzut pe gânduri” şi mă gândesc că toţi baptiştii care-l cunosc pe Iosif Ţon, nu pot 
fi indiferenţi la ce se întâmplă. Pentru că unul dintre profesorii noştri, ne spunea, printre multe altele şi 
despre „rolul şi importanţa minţii în viaţa spirituală”, că trebuie să-l iubim pe Dumnezeu şi cu inima 
dar şi cu mintea şi încordând toate capacităţile noastre la maximum, adică şi cu toată puterea noastră. 
Oare cum îl iubesc pe Dumnezeu, cei „ucişi în spirit”, căzuţi pe spate, leşinaţi sau bolborosind în 
neştire, la manifestările grandioase ale carismaticilor? 
 
Nu argumentaţia este deficitară, la Iosif Ţon, ci poziţia, este, foarte precară. În momentul în care dânsul 
se poziţionează în tabăra adversă baptiştilor, nu mai este vorba despre „sfâşierea baptiştilor între ei” ci 
de lupta doctrinară între un baptist şi un carismatic. De ce se simte Iosif Ţon atacat pe nedrept de 
fratele Timotei Pop din Portland? De ani buni de zile, Timotei Pop, trage cu tot „armamentul” din 
dotare, din toate poziţiile, împotriva practicilor oculte infiltrate în creştinism şi unde carismaticii au 
„tranşeele” lor bine definite. Ce caută Iosif Ţon în „tranşeele” carismaticilor? Şi ce să facă Iosif  Ţon, 
dacă Timotei Pop, l-a „ciuruit” bine şi pe el, în două, trei pagini de ofensivă strategică baptistă? Încă 
din anul 2001 în cartea sa: „Tendinţe şi practici oculte în creştinismul contemporan” editată de Editura 
Agape, Timotei Pop „i-a ras bine” pe Bonnke, Yonggi Cho & comp., folosind eficient „artileria 
spirituală”. În cartea mai recentă, „Misticism şi creştinism autentic” de care se plânge Ţon, pe care 
recunosc că n-am citit-o încă, dar o voi procura cât de repede, însă citind şi alte cărţi ale lui Pop şi 
cunoscându-i deci stilul, cred că Timotei Pop face ce ştie el mai bine, trage cu „mitraliera” în toţi 
duşmanii baptiştilor, recte creştinilor autentici. 
 
În materialele „străjerilor”, Iosif Ţon, încearcă să se apere cu Mărturisirea de Credinţă Baptistă. Eroare 
fatală, chiar zilele trecute, Consiliul Uniunii Baptiste ne-a anunţat printr-un comunicat retragerea 
ordinării pentru slujire în bisericile baptiste a fratelui Iosif Ţon, din cauza raportării sale nepotrivite la 
bisericile baptiste şi din cauza afilierii sale la mişcarea carismatică. Măsura mi de pare bună, justă şi 
oportună. 
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Iată ce spune Iosif Ţon despre Mărturisirea noastră de credinţă: 
 
„Trebuie să subliniez acum că Mărturisirea de credință a cultului baptist din România nu ne spune 
altceva decât că credem în Duhul Sfânt și înșiră textele din Noul Testament care vorbesc despre El. Nu 

se vorbește nimic despre darurile Duhului Sfânt și nu se spune că unele dintre acestea ar fi încetat. 
Prin urmare mărturisirea noastră de credință baptistă nu este cesaționistă. Și tot ca o concluzie clară, 
a fi carismatic nu este o încălcare a mărturisirii noastre de credință. Cu alte cuvinte, a fi carismatic nu 

este o abatere de la mărturisirea noastră de credință. Orice comitet de biserică baptistă, sau orice 
consiliu teologic baptist Român care ar condamna pe cineva fiindcă este carismatic, ar face-o nu pe 
baza mărturisirii de credință, ci pe o ”tradiție” baptistă. Ori, noi, baptiștii, nu avem ”tradiție” și, cu 
atât mai mult, nu putem lua decizii atât de fundamentale și de drastice pe bază de ”tradiție.” 
 
În acest paragraf, fratele Ţon face cele mai multe greşeli, din toată apologia dânsului. Încep analiza 
mea, de la coada citatului şi spun că baptiştii au tradiţie, de un secol şi jumătate în România, atâta doar 
că noi nu considerăm tradiţia noastră (şi nici alte tradiţii) ca sfântă şi normativă. Forma de evlavie a 
existat întotdeauna în religie şi dacă este putere de la Dumnezeu în ea, totul este în regulă. Biblia nu 
deplânge lipsa formei (a tradiţiei) de evlavie ci lipsa puterii, din ea, la imitatorii făţarnici. Evlavia are 
întotdeauna o formă exterioară, vizibilă şi un conţinut spiritual, sau adevărat sau fals, în funcţie de ce 
fel de duh o animă. 
 
Comitetul Uniunii Baptiste, iată că a luat deja o decizie „drastică şi fundamentală”, în privinţa 
disciplinării lui Iosif Ţon, tocmai pe baza învăţăturii şi practicii baptiste încetăţenite. Învăţătura şi 
practica baptistă nu-i agreează pe carismatici, iar reciproca este la fel. Mărturisirea noastră de credinţă 
spune clar: Noi credem şi mărturisim că Biserica are dreptul de a exercita disciplina frăţească asupra 
membrilor care s-au abătut de la învăţătura creştină a Cuvântului lui Dumnezeu, prin atitudine, 
învăţătură şi faptele vieţii. Iosif Ţon s-a abătut prin  primele două: atitudine şi învăţătură. Textele 
biblice care-l incriminează, la atitudine, notate în Mărturisirea de credinţă sunt: Tit 3:10 ...cel ce aduce 
desbinări…, I Cor. 5:11 Să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice frate, este 
…defăimător… Despre abaterea prin învăţătura carismatică, voi vorbi mai încolo. 
 
Argumentul că mărturisirea de credinţă baptistă nu este cesaţionistă şi deci admite carismatismul nu 
este valabil, deoarece nu se numeşte „Mărturisirea de credinţă baptistă carismatică”. Dacă Iosif Ţon ar 
putea determina ca Mărturisirea de credinţă baptistă să se numească şi carismatică, atunci am discuta 
de pe, cu totul, alte poziţii. Deocamdată, noi, baptiştii suntem baptişti (fără adaosuri) şi deci 
Mărturisirea de credinţă ne aparţine nouă şi nu altora, oricum ar dori, dânşii, să se numească. 
 
Şi acum ajung la capul citatului, unde fratele Iosif Ţon subliniază ceva şi anume că mărturisirea noastră 
nu spune altceva despre Duhul Sfânt decât că credem în El şi că sunt doar câteva citate înşirate despre 
persoana Duhului Sfânt şi că nu se spune nimic despre darurile Duhului Sfânt, asta implicând libertatea 
cesaţionistă sau carismatistă după gustul fiecăruia. Atenţie, fratele Iosif Ţon subliniază asta (s.n). 
Ca răspuns, subliniez şi eu că aceste opinii sunt tendenţios şi insultător de neadevărate. Aceste 
neadevăruri sunt susţinute şi de o mulţime de neprieteni ai baptiştilor, care, pe blogul fratelui nostru, 
Marius Cruceru, în secţiunile de comentarii, exprimă cu un fel de aere de superioritate că baptiştii, cică, 
ar fi cam rămaşi în urmă şi cu adevărul şi cu doctrina şi cu prezenţa Duhului Sfânt şi în teorie şi în 
practică. Toţi simpatizanţii penticostalo-carismatici, în frunte, de data aceasta, cu Iosif Ţon, constată 
insuficienţa Duhului Sfânt la baptişti, pe diferite paliere. 
 
Ei, bine! Stimabililor şi stimate frate Iosif Ţon, n-aţi citit bine şi nici cu atenţie, Mărturisirea de 
credinţă a Cultului Creştin Baptist din România. Cum puteţi sublinia, ceva ce nici măcar nu v-aţi 
deranjat să citiţi cu atenţie? 
 
În realitate, Persoana şi Lucrarea Duhului Sfânt, sunt, pe larg şi armonios prezentate în tot cuprinsul 
competentei noastre Mărturisiri de credinţă, inclusiv o precizare biblică despre darurile Duhului Sfânt, 
chiar dacă o referinţă singulară. Astfel, Duhului Sfânt, apare menţionat de patruzeci de ori în cuprinsul 
a nouă capitole răspândite în toată mărturisirea, dintr-un total de 19 capitole. Duhul Sfânt apare în 
primul  şi al doilea paragraf din primul capitol, imediat după menţionarea Numelui lui Dumnezeu în 
titlu: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu şi de patru ori în citatele biblice despre inspiraţia Scripturii. 
Astfel primele menţionări cu referirie la Dumnezeu în textul doctrinar al Mărturisirii noastre de 
credinţă, îl menţionează şi onorează direct pe Duhul Sfânt. În capitolul al doilea, Despre Dumnezeu, 
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Duhul Sfânt este menţionat cel mai mult, de 17 ori. Apoi în capitolul şase, despre Naşterea din nou, 
Duhul Sfânt apare de patru ori, fiind subliniate rolurile prioritare ale Duhului în renaşterea spirituală şi 
în rodirea spirituală a credinciosului. În capitolul Despre Biserică apare o dată, apoi, tot o singură dată, 
apare, Duhul, menţionat, în capitolul Despre Slujitorii Bisericii şi tot o dată, apare, în capitolul despre 
Simbolurile Noului Testament. În capitolul despre Ziua Domnului, Duhul Sfânt este menţionat de două 
ori, în capitolul Despre Sfinţenie de cinci ori, subliniindu-se rolul Său, prioritar, în sfinţire şi în 
capitolul despre Păstrarea sfinţilor în har, Duhul, este scris, de trei ori, arătând lucrarea Duhului Sfânt 
în mângâierea, iluminarea, călăuzirea şi desăvârşirea credincioşilor. 
 
Uitaţi-vă, domnilor, bine! de câte ori altceva, decât că credem în El, se spune în Mărturisirea Baptistă, 
despre Duhul Sfânt!? Cu referire la darurile Duhului Sfânt, este menţionat, aşa cum am spus, un dar 
singular, dar excelent de bine plasat şi ales şi anume darul cârmuirii (I Corinteni 12:28) sau al păstoririi 
(Fapte 20:28) Aceste versete din Fapte 20:17 şi 28 „Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe presbiterii 
bisericii…şi le-a zis: Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt 
episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său:” sunt inserate 
la capitolul Despre Slujitorii Bisericii. Paragraful al doilea, din acest capitol spune clar: Titlul de 
episcop, presbiter şi păstor au fost date celui mai înalt slujitor din Bisericile Noului Testament. Toate 
aceste numiri sunt pentru una şi aceeaşi slujbă: supravegherea, păstorirea şi cârmuirea spirituală a 
Bisericii.(s.n.) 
 
Este evident că termenul „cârmuire” din lista darurilor din Corinteni este echivalent cu supravegherea 
episcopală şi slujba pastorală care mi-a fost dată mie şi colegilor mei devotaţi, chiar de Duhul Sfânt 
(Potrivit cu Biblia şi Mărturisirea noastră de credinţă) ca păstori baptişti, să apărăm Crezul şi Biserica 
Domnului de eretici şi înşelători, numiţi în contex, fără perdea, „lupi răpitori”. 
 
Recapitulând, ca să înţeleagă bine toţi, în Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din 
România se spune şi altceva, destul de consistent, edificator şi echilibrat procentual în economia 
Persoanelor şi lucrărilor Sfintei Treimi, despre Duhul Sfânt, decât că credem în El. De asemenea, se 
vorbeşte ceva şi despre darul Duhului Sfânt de cârmuire sau păstorire. 
 
Teologiile, mărturisirile de credinţă şi crezurile nu sunt, însă, sfinte şi nici infailibile şi pot suporta 
modificări şi îmbunătăţiri. Numai Dumnezeu şi Cuvântul Său, este sfânt şi infailibil. Teologiile, 
mărturisirile şi crezurile pot fi însă adevărate, când stau în lumina şi sub autoritatea Sfintelor Scripturi 
şi atunci sunt bune şi folositoare sau pot fi false, când deviază de la Biblie şi atunci sunt rele şi 
inducătoare în eroare. 
 
 
Teologia şi istoria creştină, în concepţia mea de păstor baptist 
 
Ceea ce voi spune în continuare nu reprezintă un punct de vedere oficial, al baptiştilor, cu privire la 
doctrinele noastre, asta o pot face, fraţii din conducerea cultului nostru, într-un cadru organizat, ci este 
o înţelegere proprie asupra teologiei şi istoriei. Baptiştii, fiind, promotorii libertăţii de conştiinţă, nu 
îngrădesc manifestarea particulară a studiului şi creativităţii teologice, precum nici a liberei exprimări. 
Din punct de vedere istoric şi ideologic, noi, baptiştii, ne plasăm, undeva la mijloc între, catolici şi 
ortodocşi, pe de o parte şi penticostali şi carismatici, pe de altă parte. 
 
 
a) Păgânismul bisericilor bazate pe tradiţie  

 
Catolicii şi ortodocşii pot fi numiţi semipăgâni, din cauza faptului că au permis păgânismului să 
infiltreze biserica mai ales în perioada de după împăratul Constantin când mase mari de oameni şi chiar 
popoare, au fost declarate creştine, din interese politice şi sociale şi nu printr-o convertire reală. În 
momentul când şi în conducerea bisericii au ajuns episcopi neconvertiţi, atunci şi teologia şi învăţătura 
creştină au fost pervertite.  
 
Cea mai gravă abatere, care-i caracterizează până în prezent pe catolici şi ortodocşi este închinarea la 
idoli. Ei au pus alături de Dumnezeu şi de Cristos, pe împărăteasa cerului, idol ancestral din Babilon, 
de închinarea căreia s-au făcut vinovaţi şi evreii din vechime cu consecinţe tragice, conform cu 
relatarea lui Ieremia în capitolul 44. Suprapunerea numelui Mariei, mama Domnului Isus, peste acest 
idol străvechi, este evidentă şi chiar asumată, creştinii tradiţionali numind-o pe Maria, împărăteasa 
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cerului şi atribuindu-i puteri şi demnităţi egale chiar şi lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. În 
manualele de religie ortodoxă din România, după capitolul despre „Cinstirea lui Dumnezeu”, apare 
imediat capitolul despre „Preacinstirea Maicii Domnului”. Dacă „preacinstirea” este mai mare decât 
„cinstirea” şi noi aşa considerăm, atunci nu Dumnezeu este pe primul loc în bisericile tradiţionale şi 
deci păgânismul prevalează. Catolicii şi ortodocşii sunt ca samaritenii din Biblie, sincretici, ei se 
închină la toţi zeii care le vin la îndemână. Ceilalţi „sfinţi” aşezaţi ierarhic în închinare sunt adunaţi 
dintre eroii mai vechi şi mai noi ai popoarelor care au fost „creştinaţi”, împreună cu personaje biblice 
marcante. Credincioşii, astfel, pot alege sfântul preferat la care să se roage. Degeaba spun prelaţii lor, 
că sfântul este doar „adorat”, şi numai Dumnezeu „închinat”. Când omul se închină, sărutând sau nu 
icoana şi se roagă „sfântului” sau „sfintei”, aşteptând răspuns „din ceruri”, acesta este act de cult, de 
închinare, care nu se cuvine decât divinităţii. Este o chemare a morţilor, involuntară, pentru că cei 
chemaţi în rugăciune sunt oameni morţi şi chiar dacă au fost credincioşi, practic ei nu ne pot auzi şi noi 
nu le putem vorbi, acest fapt fiind interzis în Biblie şi considerat o urâciune. 
 
A doua abatere gravă, a catolicilor şi ortodocşilor este nesocotirea autorităţii Sfintei Scripturi şi punerea 
alături de Biblie, a aşa zisei „Sfânta Tradiţie”, cu putere normativă egală cu a Bibliei. Prin aceasta 
Cuvântul lui Dumnezeu este subminat, pentru a face loc la grave şi numeroase erezii, care nimicesc 
închinarea adevărată şi zădărnicesc mântuirea oamenilor. Misticismul păgânesc a fost introdus în 
biserică şi monasticismul de sorginte păgână, orientală, a acaparat treptat, teologia şi conducerea 
eclesială la catolici şi ortodocşi. Impunerea ascetismului şi celibatului, pentru toţi conducătorii bisericii, 
este o monstruozitate, afurisită pe drept de Sfânta Scriptură în I Timotei 4:1-3. În realitate, cei 
necăsătoriţi nu sunt mai caşti, nici mai sfinţi şi nici superiori, celor căsătoriţi, aşa cum ar vrea să dea de 
înţeles călugării. Cine se căsătoreşte nu păcătuieşte (I Corint. 7:28a) iar celibatul trebuie să fie benevol 
asumat. Biblia cere ca episcopii să fie căsătoriţi şi să-şi administreze bine casele şi familiile, pentru a 
avea o bună experienţă şi în administrarea eclesială. (I Timotei 3:2-5) Câţi episcopi căsătoriţi, conform 
cu Biblia, sunt între catolici şi ortodocşi? Şi dacă nu sunt, atunci sunt călcători ai Bibliei şi cine 
nesocoteşte Biblia nu este vrednic să fie ascultat. Aşa că preoţii ortodocşi ar putea să-şi pună episcopi 
pe cineva dintre ei sau să se considere pe ei înşişi episcopi, renunţând la ierarhie, iar preoţii catolici ar 
putea liniştiţi să se însoare ca să nu-i mai suspecteze presa de scandal şi nu numai, de păcate din lista 
aceea, cu păcate grave, întocmită de ei. 
 
O altă abatere gravă a catolicilor şi ortodocşilor este ignorarea cinstirii corespunzătoare a Domnului 
Isus Cristos, ca Domn şi Dumnezeu. Închinarea creştină veritabilă îl are în centru pe Fiul lui 
Dumnezeu, într-un mod absolut exclusiv. Domnul Isus Cristos, a doua persoană din Sfânta Treime este 
mântuitorul şi mijlocitorul unic, al oamenilor, înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Cunoaşterea Tatălui ceresc 
se face prin Fiul (Luca 10:22; Ioan 1:18). Cinstirea Tatălui ceresc, se face, cinstindu-l pe Fiul cu o 
cinstire egală cu a Tatălui (Ioan 5: 23). Rugăciunile către Tatăl ceresc, se fac în Numele Fiului (Ioan 
14:13). Cine ajunge să-l cunoască pe Domnul Isus cu adevărat nu mai poate să se închine altcuiva. De 
fapt, catolicii şi ortodocşii din cauza întunecimii spirituale în care zac s-au întors la închinarea formală 
şi legalistă a Vechiului Testament, pentru că numai pe asta o pot înţelege întrucâtva, revenind la 
preoţie, odăjdii, cădelniţe, altare şi biserici ca nişte temple, într-o închinare pseudo patrocentrică 
(centrată în Dumnezeu Tatăl) într-o dimensiune mai degrabă transcendentă şi îndepărtată, prin 
simbolistica turlelor şi bolţilor înălţate până la ceruri. Ei nu l-au cunoscut niciodată, prin credinţa din 
inimă, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om, cald, viu şi apropiat de oameni, prin Evanghelie, care s-a 
dat la moarte de bunăvoie, a înviat şi s-a înălţat la cer, ca Fiu al Omului glorificat, tot prin Evanghelie. 
Cristosul lor este piatră, lemn, icoană, inert, rece şi impasibil aşa cum de fapt, le convine, clericilor, să 
fie. I-au luat locul ei, considerându-se vicarii lui Cristos şi s-au împopoţonat cu coroane de aur şi 
odăjdii imperiale şi în est şi în vest, închipuindu-şi că merită să le sărute oamenii mâinile şi să-i 
numească sfinţi părinţi. N-au citit niciodată în Biblie că nu-i voie să numeşti pe nimeni „Tată” sau 
„Părinte” decât pe Dumnezeu sau, dacă au citit, nici nu le pasă. (Matei 23:9).  
 
 
b) Reforma şi reabilitarea închinării creştine  
 
Odată cu Reforma protestantă, închinarea creştină a fost curăţită de păgânism şi repusă în funcţie pe 
baze scripturale. Baptiştii ca reformişti radicali, au adus nou, în planul general al Reformei, reabilitarea 
eclesiologiei prin botezul oamenilor mari, care au discernământ, şi care mărturisesc personal credinţa şi 
formează astfel „Biserica credincioşilor”. Deviza Reformei : „Numai Scriptura!, Numai Harul!, Numai 
Credinţa!” însuşită şi aplicată de toţi reformatorii, a vindecat crezul creştin de adăugirile tradiţionale şi 
lumeşti, dar biserica a rămas tot parohială şi teritorială legată prea mult de conducătorii politici şi nu 
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numai de cei religioşi. Aşa că teologia cea nouă şi adevărată a creştinismului, era ca vinul cel nou în 
burdufuri vechi. Degeaba a devenit chiar şi Martin Luther, intolerant faţă de reformatorii radicali şi 
părtinitor cu politicienii care l-au ajutat să scape de la pieire. Mişcarea novatoare, în plan social, uman, 
a Reformei, a fost desăvârşită de baptişti care au spus clar că o credinţă reală poate fi manifestată 
numai de o biserică reală, formată numai din credincioşi născuţi din nou prin mărturisirea publică a 
credinţei în botezul asumat personal şi conştient de fiecare. Ce valoare are credinţa bună a lui Luther, 
pentru germanii care până la el au fost catolici, şi de la el devin reformaţi sau lutherani, pentru că aşa 
vrea el şi prinţul Saxoniei!? Chiar dacă mulţi germani au trecut conştient de partea lui, copiii acestora 
au fost botezaţi la fel ca înainte şi au devenit involuntar, membri ai noilor biserici. Războaiele ţărăneşti 
au arătat că politica nu garantează acurateţea religioasă pentru nimeni. Oamenii pot fi determinaţi prin 
frică sau prin interese materiale să accepte tutele spirituale dar fără convingeri personale concrete în 
plan spiritual. Credinţa baptistă a demonstrat şi aplicat în plan practic că şi oamenii trebuie reformaţi, la 
nivel practic, nu numai credinţa, la nivel teoretic. Când toţi credincioşii din biserică au făcut personal 
declaraţia de credinţă creştină şi s-au botezat, atunci şi numai atunci biserica este separată de lume şi 
lumea este afară din biserică.  
 
Teologia baptistă, la fel ca toate teologiile evanghelice neoprotestante, este o teologie cristocentrică, 
păstrând un echilibru sobru şi elevat în prezentarea Persoanelor şi lucrărilor din Sfânta Treime. 
Adevăraţii evanghelici asumând deviza Reformei, „Sola Scriptura, Sola Gratiae şi Sola Fide”, ştiu că 
adevărul mântuitor ne-a fost revelat în forma finală şi supremă prin Fiul lui Dumnezeu şi Evanghelia 
Sa, în Noul Testament al Sfintei Scripturi (Evrei 1:1-3; Luca 16:16; Romani 1:16-17.)  
Noi susţinem că accesul la Dumnezeu (Tatăl), precum şi cunoaşterea lui Dumnezeu, mântuirea de la 
Dumnezeu şi relaţia cu Dumnezeu, toate acestea ne sunt mediate, exclusiv de Domnul Isus Cristos, a 
doua Persoană a divinităţii, prin întruparea şi lucrarea Sa Mântuitoare (Ioan 14:6; Matei 11:27; Fapte 
4:12; I Ioan 1:1-7).  
 
Noi susţinem că primirea Duhului Sfânt este mediată de Cristos şi în Numele Lui Cristos (Ioan 16:7; 
14:26). Noi susţinem că toată călăuzirea spirituală a Duhului Sfânt, în epoca actuală, are în vedere 
numai Persoana lui Cristos şi proslăvirea lui Cristos. Ioan (16:13-15) [Duhul adevărului are să vă 
călăuzească în tot adevărul (s.n.) Care este „adevărul”? Răspuns: Isus Cristos! (Ioan 14:6)] 
Noi susţinem că Revelaţia specială a lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi este focalizată şi desăvărşită 
sau ajunsă la plinătate ( nu mai are nevoie de completări), pentru epoca Bisericii, în Evanghelia 
Domnului Nostru Isus Cristos expusă şi cuprinsă în toate cele 27 de cărţi canonice ale Noului 
Testament. Evanghelia cuprinde, într-un tot unitar, atât istoria vieţii şi lucrării Domnului Isus, cât şi 
istoria vieţii şi lucrării apostolilor în Biserica primară, consemnate în Noul Testament.  
Noi credem în Duhul Sfânt că este a treia Persoană din Sfânta Treime, credem în prezenţa lui în 
Biserică, de la Rusalii şi până în veac şi credem în toate lucrările Lui aşa cum sunt prezentate în tot 
Noul Testament. Duhul Sfânt este cu noi şi în noi (Ioan 14:17), în toţi creştinii adevăraţi, pentru că 
toată călăuzirea spirituală şi toată lucrarea mântuirii săvârşită de Isus Cristos pentru noi, se aplică în 
viaţa tuturor membrilor bisericii prin Duhul Sfânt. Astfel, prin Duhul Sfânt suntem mântuiţi, prin el 
trăim, ne rugăm şi slujim lui Dumnezeu (I Corint. 6:11; Galateni 5:25; Efes.6:18; Filipeni 3:3.)  
 
 
c) Ereziile moderne 
 
Cea mai activă şi masivă erezie, în creştinism, din timpurile actuale, este „Mişcarea carismatică”. 
Părinţii fondatori ai acestei mişcări sunt penticostalii. Chiar dacă nu toţi penticostalii sunt de acord cu 
asocierea aceasta, în plan ideologic, conexiunea şi derivarea este reală. Penticostalii sunt consideraţi 
primul val al mişcării penticostalo-carismatice, cu debutul în Statele Unite ale Americii la începutul 
secolului XX. Se consideră că mişcarea carismatică mai cuprinde valul al doilea începând din anii 60, 
ai secolului trecut şi valul al treilea începând în anii 80-90 şi până în prezent. 
 
Perfidia acestei erezii creştine, constă în faptul că mişcarea penticostală a început în biserici 
neoprotestante foarte bune şi sănătoase din punct de vedere doctrinar. Probabil că cei mai afectaţi de 
penticostalism au fost baptiştii, în România acest lucru fiind de notorietate. Deoarece penticostalii se 
aseamănă foarte mult cu baptiştii, împrumutând de la aceştia doctrina şi sistemul de închinare aproape 
integral, ei au aparenţa unui cult evanghelic sănătos. După circa un secol de existenţă (în România au  
cu ceva mai puţin de un secol) penticostalii formează un cult şi biserici recunoscute şi respectate în 
plan social. Vrând-nevrând, noi baptiştii convieţuim cu ei şi, mai mult sau mai puţin, ne tolerăm 
reciproc şi ne considerăm fraţi creştini. În plan social şi religios se acceptă colaborarea şi există multe 
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cazuri de căsătorii mixte între baptişti şi penticostali. Prin Alianţa Evanghelică din România, rapoartele 
reciproce s-au ameliorat, păstorii şi evangheliştii celor două culte fiind acceptaţi să predice în Bisericile 
celorlalţi la diferite evenimente şi chiar la evanghelizări. Accesul la educaţie teologică în condiţii mult 
mai bune, după 1989, a crescut numărul de lucrători cu educaţie teologică în ambele biserici, facilitând 
şi aceasta o apropiere între păstorii baptişti şi penticostali. Personal sunt bucuros că penticostalii de la 
noi din comună, au tendinţa de a deveni evanghelici, apropiindu-se mai mult de Scriptură şi evaluând 
mai atent extremismele care apar. Eu predau, Religie, la Liceul Teoretic din Bratca, de mulţi ani şi la 
orele mele vin atât copiii baptiştilor cât şi ai penticostalilor. M-am ferit cu străşnicie, în şcoală, de 
prozelitism şi de derutarea, în vreun fel, a copiilor penticostali. Am căutat în tot timpul să fiu principial 
şi să predau numai doctrinele care ne unesc, lăsând în seama părinţilor şi a bisericilor respective să 
explice doctrinele specifice în cadru cultic şi privat. 
 
Doctrinele şi credinţa, diferite, dintre baptişti şi penticostali, totuşi există şi de aceea suntem separaţi în 
biserici diferite, cu ritualuri şi concepţii diferite. Cea mai gravă acuzaţie pe care, o aduc, penticostalii, 
baptiştilor este că, baptiştii, nu ar avea, Duhul Sfânt. Concepţia penticostală susţine că, Duhul Sfânt, se 
primeşte, prin stăruinţa în rugăciune a credinciosului. În urma credinţei şi a rugăciunii stăruitoare, 
Duhul Sfânt îl botează pe credincios şi acest fapt este vizibil şi demonstrabil, prin vorbirea în limbi a 
celui în cauză. De aceea, penticostalii spun că primirea Duhului Sfânt este tot una cu botezul cu Duhul 
Sfânt. Penticostalii cred că în felul acesta, credincioşii care vorbesc în limbi, în urma botezului cu 
Duhul Sfânt, participă în mod personal la Rusalii, Rusaliile repetându-se din nou şi din nou, în 
adunările penticostale atunci când credincioşii se roagă pentru primirea Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt 
se coboară din nou şi din nou, oridecâteori „faptul” se întâmplă, adică, credincioşii, vorbesc în limbi, 
spre autentificare. De aceea şi numele cultului este revendicat de la sărbătoarea Rusaliilor sau Ziua 
Cincizecimii, „pentecost” fiind cuvântul grecesc pentru cincizecime.  
 
La Rusaliile Creştine, într-adevăr, după cum scrie în Biblie, s-a petrecut Coborârea Duhului Sfânt, 
vorbirea în limbi a ucenicilor umpluţi de Duhul Sfânt şi apariţia bisericii creştine. Noi, baptiştii, nu 
suntem de loc de acord cu credinţa penticostală şi nici cu desconsiderarea flagrantă că noi, nu am avea, 
botezul cu Duhul Sfânt. Dacă nu am avea, Duhul Sfânt, atunci nu am putea fi creştini şi nu am putea fi 
mântuiţi (Romani 8:9). Noi, baptiştii nu spunem că penticostalii nu au Duhul Sfânt. Ei pot să-l aibă sau 
pot să nu-l aibă. Dar noi îi suspectăm pe penticostali că au mai multe duhuri şi din păcate, acestea sunt 
duhuri rătăcitoare, care nu vin de la Dumnezeu. Noi credem că penticosalii, în felul cum susţin doctrina 
despre Duhul Sfânt, au devenit eretici, deviaţi de la interpretarea corectă a Sfintei Scripturi, cu 
consecinţele cele mai grave în ce priveşte mântuirea sufletului. Din cauza faptului că penticostalii 
provin în principal dintre baptişti şi alţi neoprotestanţi, ei acceptă botezul adulţilor, la fel ca baptiştii şi 
teologia acestora, cu deosebire doar, la doctrina despre Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt. Ei predică 
Evanghelia lui Cristos, acceptă lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu şi le cer oamenilor să se 
pocăiască şi să creadă în Isus, iar în urma credinţei să facă mărturisirea publică prin botezul în apă în 
Numele Sfintei Treimi. Abia după evanghelizare, credinţă şi botez, ei cer credinciosului să acepte şi să 
ceară botezul cu Duhul Sfânt, după procedura descrisă mai înainte (deşi sunt semnalate cazuri de 
vorbire în limbi şi fără etapele amintite). De aceea, toţi credincioşii penticostali, prin credinţa în Cristos 
şi prin botezul în apă, devin de fapt baptişti şi pot fi consideraţi baptişti, până la acceptarea ritualului 
„botezul cu Duhul Sfânt”. Practic ei devin penticostali numai dacă trec în mod pozitiv prin procedura 
botezării cu Duhul, aşa cum o înţeleg şi o practică ei. De aceea, fiindcă sunt baptişti la bază, am spus că 
ei pot avea Duhul Sfânt. 
 
Însă penticostalii prin crezul lor sofisticat, în privinţa Duhului Sfânt, devin eretici faţă de doctrina 
biblică a mântuirii. Penticostalii se întâlnesc, în eroare, cu ortodocşii, la doctrina mântuirii. Ortodocşii, 
susţin, conform cu Catehismul ortodox, că mântuirea se obţine prin har, credinţă şi fapte bune. 
Penticostalii spun că mântuirea se obţine prin har, credinţă şi stăruinţă. Ambele concepţii greşesc prin 
adăugare şi mistificare.  
 
Baptiştii spun, la fel ca toţi reformaţii serioşi, că mântuirea se obţine prin har şi credinţă. Atât şi nimic 
mai mult. Faptele şi eforturile omului, de orice fel, nu au ce căuta în doctrina autentică a mântuirii.  
Ortodoxul crede că omul credincios, primeşte harul şi apoi trebuie să se nevoiască să urce până la 
Dumnezeu pe scara virtuţilor şi a înfrânărilor iar mântuirea este un efort continuu, fără siguranţă şi fără 
claritate. Mântuirea asta neagă puterea şi cuprinderea harului şi desconsideră, prin limitare şi crasă 
neînţelegere, lucrarea atotsuficientă a Mântuitorului Isus Cristos, decăzând la concepţia legalistă a 
mântuirii prin faptele proprii. Dumnezeu pune un pic, Cristos mai pune încă un pic şi omul pune ce mai 
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rămâne şi uite, aşa, avem o mântuire completă. Omul se poate mântui, prin ce poate face el cu o 
oarecare susţinere şi de la Dumnezeu. 
 
Penticostalul crede că omul credincios primeste harul şi apoi trebuie să ceară prin rugăciune stăruitoare 
„botezul cu Duhul Sfânt”. Înţelegând într-un mod denaturat, textele despre Duhul Sfânt din Cartea 
Faptele Apostolilor, penticostalii fac din vorbirea în limbi, condiţie şi dovadă a mântuirii, lucru care nu 
se cere nicăieri în Noul Testament. În realitate, în practica lor, ei nu au nici o legătură cu vorbirea în 
limbi de la Rusalii, care erau limbi înţelese, ci cu vorbirea în limbi de la Corint, care erau limbi 
extatice, neînţelese. Glosolalia penticostală li se poate induce participanţilor printr-o stare de extaz, în 
adunări în care tensiunea emoţională a subiecţilor este ridicată la cote înalte prin diferite tehnici, mai 
mult sau mai puţin, religioase. Oamenii sugestionabili şi care au fost făcuţi să creadă că doctrina 
penticostală este adevărată, acceptă manipularea psihologică din dorinţa de a da satisfacţie grupului şi 
conducătorilor acestuia. Spiritul de turmă şi dorinţa după apreciere, precum şi bucuria şi delectarea 
extazului religios, care odată experimentat aduce un relativ confort psihic şi chiar crează dependenţă la 
unii oameni, a făcut ca vorbirea în limbi extatice să devină un fenomen tipic pentru un întreg cult 
religios. Însă se poate dovedi medical şi ştiinţific că acest fel de manifestări ţin aproape în totalitate de 
psihicul uman şi manifestarea propriului duh al persoanei în cauză, fără intervenţia unor duhuri 
exterioare. Dacă un om vrea, cu tot dinadinsul, să spună cuvinte fără să-şi folosească mintea, 
suspendându-şi, temporar, facultăţile raţionale, lăsându-se pradă unui sentimentalism religios, poate 
obţine aşa ceva, fără ca să fie posedat nici de Duhul Sfânt şi nici de Diavolul. Creştinii evanghelici din 
Germania, au observat bine şi judicios acest fenomen şi au menţionat în „Declaraţia de la Berlin” din 
anul 1909, când s-au dezis public şi oficial de penticostali, că întreaga rătăcire este cauzată de un „duh 
de jos”. Penticostalii şi carismaticii de mai târziu au făcut mare caz, de asta, cu multă supărare, însă 
verdictul pus de baptiştii şi evanghelicii germani încă de la începutul mişcării penticostale, este 
adevărat şi destul de blând. Ei nu au spus că este produs de un „duh de dedesupt” (adică demonic) ci un 
„duh de jos” (adică uman). Supărarea penticostalilor este că ei ţin, morţiş, că este un „duh de sus” 
(adică divin). 
 
Aşa că penticostalii de rând, participă benevol la o manifestare de psihoză colectivă şi încearcă să fie şi 
ei buni creştini, după cum se pricep mai bine. Însă pionierii lor şi începătorii acestei mişcări au fost 
stăpâniţi de un duh străin de Dumnezeu, când au introdus o erezie perfidă în creştinism şi au dezbinat 
bisericile lui Cristos. 
 
O problemă majoră, pe care penticostalii o ţin ascunsă este că bisericile lor nu au unitate deplină, există 
oameni care, nu sunt sugestionabili, în nici un fel şi aceştia, nu pot vorbi, în limbi extatice. Omul poate 
fi convins să creadă toată doctrina penticostală, dar să nu o poată îndeplini niciodată în practică. Eu 
cunosc un caz de penticostal, om foarte credincios şi serios în cultul penticostal, dedicat şi activ în 
lucrarea penticostală, dar care nu a vorbit în limbi niciodată, deşi a dorit şi a stăruit mult pentru aceasta. 
El a fost un pocăit bun şi om de treabă în societate (el a trecut în veşnicie). Dar nu a fost botezat cu 
Duhul Sfânt, potrivit canoanelor penticostale. Ce fac penticostalii, cu astfel de membri? Îi ţin ca şi 
credincioşi „second hand” şi îi suspectează mereu de mica şi slaba sau poate lipsa lor de credinţă? 
Glosolalia chiar este testul unic şi indispensabil al credinţei mântuitoare? Unde scrie asta în Biblie? 
 
Problema majoră în penticostalism şi exacerbată în mişcarea carismatică, este obsesia faţă de „putere”, 
faţă de darurile miraculoase şi puternice ale Duhului Sfânt. Penticostalii şi carismaticii sunt fascinaţi de 
minuni, de vindecări şi de orice fel de manifestări grandioase. Doresc aceste daruri şi luptă ca să le 
obţină. Scopul lor este puterea şi posesia acestor calităţi ieşite din comun, care conferă celui ce le 
posedă o aură de om superior, puternic şi stimabil. 
 
De aceea teologia penticostalo-carismatică este pneumatocentrică (centrată în Duhul). Este o deviere 
subtilă de la centralitatea lui Cristos necesară şi corectă în creştinism. Mârşăvia incomensurabilă, căreia 
i-au căzut pradă mii de creştini naivi, este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este luat ca pretext pentru 
cea mai grosolană şi perfidă erezie din creştinism. Adică să-l pună pe Duhul Sfânt în centrul închinării 
şi interesului religios, într-o poziţie pe care Biblia nicăieri nu o prezintă cu privire la El. Duhul Sfânt 
este totdeauna în slujba lui Cristos şi să-l înalţe pe Cristos. Dumnezeu Duhul Sfânt este totdeauna în 
plan secund, pentru a lăsa ca în prim plan să fie Dumnezeu Fiul. Dacă îl cinstim pe Dumnezeu Fiul, 
atât Dumnezeu Tatăl cât şi Dumnezeu Duhul Sfânt este mulţumit. Duhul Sfânt este prezent în toate 
lucrările lui Cristos, la fel ca şi Tatăl. Ceea ce spune şi face Tatăl, spune şi face şi Fiul întocmai şi tot ce 
are şi face Fiul, ne dă şi ne face nouă Duhul ( Ioan 5:23; 14:10; 5:19; 16:13-15). 
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Dacă penticostalii oscilează între teologia cristocentrică şi teologia pneumatocentrică, carismaticii duc 
la extremă teologia pneumatocentrică, mizând totul pe „duhul” şi manifestând puterea „duhului”. Ce ar 
mai rămâne, din carismatici, dacă ar renunţa la grandomanie? Cred că nimic. Folosind, cu perfidie, 
terminologia creştină, ei predică un alt Isus şi o altă Evanghelie fiind ei înşişi călăuziţi de alt duh, 
ducând în eroare pe creştinii mai slabi în credinţă şi cu mai puţine cunoştinţe din Scripturi. Lucrarea de 
rătăcire este îngăduită de Dumnezeu şi pregăteşte terenul pentru înşelarea masivă, a lumii, în vremurile 
din urmă (II Tesaloniceni 2:11-12). Mişcarea carismatică are toate caracteristicile unei mişcări oculte. 
Şi, nici penticostalii, nu sunt nevinovaţi, de această cumplită rătăcire.  
 
Primul semn al rătăcirii este dezordinea şi lipsa bunei rânduieli în biserică. Petru Lascău, pastor 
penticostal şi „admirator” al lui Iosif Ţon ne face un serviciu, definind, în articolul de susţinere al lui 
Iosif Ţon de pe site-ul de internet al „Străjerilor”, intitulat „Ne trezim sau murim?”, manifestarea 
caracteristică a duhului în adunările penticostale. Când Duhul preia conducerea, ne spune Lascău, 
atunci oamenii nu mai pot controla nimic în biserică şi trebuie să se supună şi să accepte tot ce Duhul 
dă şi produce. Există „produse principale” ale trezirii, pe care, Lascău, nu le defineşte aici, dar le 
pomeneşte pe cele „secundare” cum ar fi: „dezordinea, căzutul pe jos (pe faţă sau pe spate), 
tremuratul”. Apoi Petru Lascău spune, cităm:  
 
„Când Duhul lui Dumnezeu cercetează biserica, unii strigă, alţii plâng, alţii sar în sus de bucurie, cad 
pe jos, şi lista ar putea continua… Nu toţi o fac cu sinceritate, ci sunt şi destui imitatori. Cert este că 
aceste reacţii emoţionale care însoţesc o trezire spirituală, scapă de sub controlul organizatorilor. O 
trezire nu mai poate fi gestionată în cuminţenia programelor noastre. Pierdem solemnitatea şi 
sobrietatea întâlnirii. Pierdem controlul timpului…De ce vrem să impunem standarde de cuminţenie şi 
sobrietate? Vrem să fim solemni?” 
 
Ceea ce spune Lascău aici este tipic pentru starea de extaz indusă în adunările penticostale şi 
carismatice. Când controlul este pierdut, când mintea este pierdută (cuvântul cuminte are două sensuri, 
liniştit şi cu judecată, iar opusul lui este nu numai neastâmpărul ci şi a fi nebunatic şi zălud) şi când 
sensul timpului este pierdut, atunci se poate întâmpla orice. Cînd adunarea creştină pierde solemnitatea 
şi sobrietatea întâlnirii, atunci îşi pierde caracterul de „creştină” şi devine o adunare de oameni care 
hotărând să nu îşi folosească mintea se numesc oameni ……..minte. Adevăratul creştinism este 
departe, foarte departe de acest fel de manifestări şi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu produce niciodată 
aşa ceva. Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, al ordinii şi deci Duhul Lui nu poate produce niciodată 
dezordine. (I Corint. 14:33). Dumnezeu ne cere să-l iubim cu mintea (cugetul) şi de aceea Duhul Sfânt 
nu ne poate cere şi nu ne poate lăsa să fim necugetaţi. Conform cu I Corinteni 14, orice manifestare 
creştină trebuie făcută „cu minte”. Duhul Sfânt nu anulează autoritatea păstorului creştin, ci dimpotrivă 
el ne dă autoritatea specifică să supraveghem şi să păstorim Biserica Domnului (Fapte. 20:28). „S-a 
părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă” ne spun apostolii (Fapte 15:28), adică Duhul călăuzeşte dar nu 
înlocuieşte oamenii din biserică. Duhul Sfânt, măcar că este Dumnezeu, este modest şi se supune 
cercetării omeneşti, pentru că aşa a decis Dumnezeu, potrivit cu Epistola lui Ioan: „Prea iubiţilor, să 
nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit 
mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care 
mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe 
Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în 
lume acum.” (1 Ioan 4:1-4). 
 
Cea mai mare nenorocire pe care penticostalii au adus-o în biserici, iar carismaticii o duc pe culmi 
nebănuite, este tocmai dezonorarea închinării creştine şi pierderea aspectului solemn, sobru şi decent, 
pe care biserica adevărată trebuie să-l păstreze neîncetat în închinare. 
 
Închei analiza textului lui Lascău, întrebând: Dacă nu toţi o fac cu sinceritate, [manifestarea trezirii] 
atunci cum putem să ştim dacă bărbaţii zdraveni la trup, care cad seceraţi de „umbra” carismaticului 
Chris, din Africa de Sud, că nu sunt puşi tocmai de acesta să joace teatru şi să-i facă numărul? Şi când 
„dumnezeul Chris” suflă peste ei cu „duhul dumnezeului Chris” şi astfel omul (oamenii) se face „un 
suflet viu” ridicându-se, este vorba despre „un dumnezeu” care lucrează cu sinceritate sau este „un 
dumnezeu” imitator? 
 
Credinţa baptistă susţine că Rusaliile creştine sunt unice şi irepetabile, la fel ca şi Paştele creştine, că 
Coborârea Duhului Sfânt este un eveniment unic şi irepetabil, eveniment care s-a petrecut doar atunci 
la întemeierea Bisericii, şi că Duhul Sfânt nu mai coboară, pentru că El este de atunci permanent în 
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Biserică cu cei credincioşi, („să rămână cu voi în veac” a spus Isus), că Duhul Sfânt nu vine din când în 
când, ca „să conducă” Biserica şi să producă „treziri” incontrolabile, ci Duhul Sfânt este în permanenţă 
conducătorul bisericii, mai bine zis călăuzitorul ei, pentru că Domnul Isus este Capul Bisericii. 
 
Credinţa baptistă susţine că Biserica primară din Ierusalim a fost o biserică baptistă şi nu penticostală 
(în accepţiunea doctrinară actuală). Scrie clar în Fapte 2:41  „Cei ce au primit propovăduirea lui, au 
fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.”(s.n.) Dar 
nu scrie nicăieri că cei trei mii de baptişti au vorbit în limbi, nici limbi rusaliene nici limbi corintene. ( 
De aceea, penticostalii, dacă ar fi oneşti, după cum a susţinut şi fratele Liviu Olah, ar trebui să se 
numească „corintineni” nu „rusalieni” pentru că ei nu pot vorbi în limbile străine, coerente, de la 
Rusalii, ci doar în limbile extatice neînţelese de la Corint.) 
 
Credinţa baptistă susţine că primirea Duhului Sfânt se face prin credinţă, în momentul mântuirii, pe 
baza învăţăturii apostolilor: Galateni 3:2  „Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi 
primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?” Efeseni 1:13  „Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul 
adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care 
fusese făgăduit”, Această concepţie este în acord perfect cu pretenţia Scripturii, pusă omului, în 
privinţa mântuirii. Singura condiţie pusă omului ca să fie mântuit este credinţa (credinţa adevărată 
subînţelege şi include şi pocăinţa, de aceea există texte biblice care avansează pocăinţa ca şi condiţie, 
pentru că în limba greacă, pocăinţa înseamnă schimbarea gândirii şi este o noţiune complementară cu 
acceptarea, în primul rând, la nivel raţional a mesajului, pe care îl incumbă credinţa). Dacă omul crede, 
pur şi simplu, fără să mai facă nimic altceva, atunci tot, dar absolut tot ce trebuie făcut pentru 
mântuirea lui, face Dumnezeu. Ioan 6:29; Fapte 8:36-37; 16:30-31; Fapte 2: 37-38; Fapte 20:21) Toate 
faptele bune ale credinciosului, inclusiv rugăciunea şi stăruinţa în rugăciune, făcute după convertire, 
sunt un rezultat al mântuirii şi nu pot fi (n-au fost nici înainte) o condiţie a mântuirii. Un creştin nu 
trebuie să ceară Duhul Sfânt (ca persoană), pentru că el, îl are deja, prin credinţă. Creştinul poate să 
ceară să fie umplut de Duhul Sfânt, care este în el, dar aceasta este cu totul altă problemă. 
 
 
Abaterea lui Iosif Ţon de la credinţa adevărată 
 
Acum, mă întorc, la erezia carismatică a lui Iosif Ţon, pentru a arăta greşeala doctrinară pe care o 
susţine. Toate semnele noii teologii a lui Iosif Ţon indică spre un alt Isus şi o altă Evanghelie, potrivit 
cu avertizarea apostolului Pavel din II Corinteni 11:4, „ În adevăr, dacă vine cineva să vă 
propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh 
pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!”  Mă 
mir şi eu de Iosif Ţon, aşa cum s-a mirat Pavel de galateni, Galateni 1:6-7  „Mă mir că treceţi aşa de 
repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă 
Evanghelie; dar Sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos”. Cu 
specificaţia inversată la Iosif Ţon, „că treceţi aşa de târziu”. 
 
A spune că Evanghelia este doar înregistrarea celor patru variante prin Matei, Marcu, Luca şi Ioan şi că 
Faptele, Epistolele şi Apocalipsa sunt altceva, este un nonsens, pentru că la Rusalii, în momentul de 
debut al Bisericii, Evanghelia era doar în inima şi în gura ucenicilor şi nu exista nici o carte scrisă din 
Noul Testament (exista însă Vechiul Testament, folosit şi de Isus Cristos şi de apostolii Săi cu deplină 
autoritate). Aşa că toată doctrina Bisericii Primare in primele zile şi deci toată Evanghelia şi Revelaţia 
cea nouă şi binecuvîntată se numea simplu: „învăţătura apostolilor” (Fapte 2:42) Domnul Isus a făcut 
multe şi a spus multe, dar nu a scris nimic. Apostolii, după Rusalii şi nu imediat, au început să scrie sau 
au încredinţat unor colaboratori foarte apropiaţi şi vrednici de încredere, dincolo de orice dubiu, 
scrierea  textelor sacre. Ioan specifică că nu s-a scris tot ce a făcut Isus, ci doar ce era necesar pentru 
credinţa mântuitoare. (Ioan 21:25; 20:30-31) 
 
A te întoarce la „Isus” cel, numai, din Evanghelie şi a pune în plan secund pe „Isus” al apostolilor din 
celelalte cărţi biblice, este lucrarea unui duh străin de Dumnezeu. Toată teologia şi doctrina bisericii 
primare se rezumă la: „ei stăruiau în învăţătura apostolilor”. Iosif Ţon, acum, „stăruieşte în învăţătura 
lui Isus”. Aşa cum am mai spus, mârşăvia mişcării carismatice constă în faptul că foloseşte numai 
terminologie biblică şi spre deosebire de adventişti sau martorii lui Iehova, care pot fi consideraţi destul 
de diletanţi în mistificare, carismaticii produc o teologie foarte fin acordată cerinţelor biblice, ca să 
înşele, dacă ar putea şi atenţia celor mai sinceri şi devotaţi creştini. 
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Iosif Ţon are obiceiul să polarizeze domeniile de referinţă şi să supraliciteze un pol în detrimentul 
celuilalt. El îi polarizează pe baptişti între carismatici şi cesaţionişti şi ne spune care sunt buni şi care 
sunt răi. El polarizează Noul Testament şi ne spune că Isus din Evanghelie este preferabil lui Isus din 
Epistole. În cartea „Umblarea cu Dumnezeu în Unire cu Domnul Isus sub călăuzirea Duhului Sfânt” 
Iosif Ţon afirmă că partea morală a epistolelor este mai importantă decât partea doctrinară. Părerea mea 
este că putem lăsa aceste domenii întregi, în echilibru şi să le preţuim în totalitate şi integralitate.  
În această carte, care este, cu excepţia introducerii, o succesiune de predici personale ale autorului sau 
studii ţinute în public, Iosif Ţon, forţează limbajul teologic până la limita concepţiei triteiste despre 
Dumnezeu. Fără să intru în multe detalii, cred că fratele Iosif Ţon greşeşte când spune că Domnul Isus 
trebuie să trăiască în noi nu numai prin Duhul Sfînt ci El însuşi într-o relaţie mistică. Noi credem că 
Domnul Isus locuieşte în inimile noastre, potrivit cu Efeseni 3:17 „aşa încât Cristos să locuiască în 
inimile voastre prin credinţă” dar nu prin mistică, ci prin credinţă, aşa cum scrie. Punând accentul mult 
pe sentimentalism, experienţe personale şi păreri proprii despre relaţia cu Dumnezeu, fără o 
argumentare biblică precisă, în dreptul fiecărei aserţiuni cu implicaţii spirituale atât de mari, expunerea 
sofisticată din această carte creează confuzie. 
 
Dacă relaţia cu Domnul Isus, merge până la o unire fizică, organică, palpabilă după cum susţin 
carismaticii, atunci înseamnă că Domnul Isus a coborât deja din cer, în trup, cel puţin la aceste 
„întâlniri intime”,ca să se poată realiza „atingerea”. Nu sunt primii care au susţinut o asemenea 
aberaţie. Pavel îi contrează pe acest gen de utopişti, în II Tesaloniceni 2:1-3, „Cât priveşte venirea 
Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi 
clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de 
vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă 
amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se 
descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,”. Astfel, carismaticii se alătură în rătăcire, adventiştilor şi 
martorilor lui Iehova care spun că Domnul Isus a venit deja, într-un fel sau altul. Unirea noastră cu 
Domnul Isus nu este în trup, nici în trupul nostru, nici în trupul Său, ci este în prezent, o unire numai în 
duh, realizată numai prin Duhul Sfânt. Este o relaţie spirituală (nonmaterială) bazată pe credinţă, care 
se bazează pe Scriptură (I Corint.6:17). Domnul nu poate fi sub nici o formă cu noi în trup, acum, ci 
numai prin Duhul Sfânt, în duh. Cu trupul, el este dus la ceruri, prin Înălţare şi numai pentru că „este 
dus”, Duhul Sfînt poate să „ne vină” conform cu Ioan 16:7 „Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos 
să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, mângîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimite.” Că Sfânta Treime nu poate fi divizată şi că Tatăl şi Fiul vor veni la cel credincios şi vor avea 
părtăşie cu el, este adevărat (Ioan 14:23; I Ioan 1:3) Dar interesant este că, strict aici (versetele citate 
anterior), Domnul Isus nu îl pomeneşte personal pe Duhul Sfînt.  Oare numai cei doi vin la noi, în 
părtăşie? Unde este Duhul? Iar în textul benedicţiei pauline, II Corint.13:14 părtăşia Duhului Sfânt este 
singulară. Oare numai părtăşia Duhului să fie cu noi şi a Tatălui şi a Fiului, nu?  
 
Consider că rezolvarea dilemei constă în a susţine că, concret, părtăşia noastră cu divinitatea este 
realizată, real, în prezent, numai prin Duhul Sfânt. Tatăl şi Fiul, locuiesc în noi prin Duhul. Trupul 
nostru este templul Duhului Sfânt şi El ne „atinge” trupul nostru, cam în acelaşi fel cum şi propriul 
nostru duh ne „atinge” trupul propriu. Mai departe, cine ştie, cum este asta, exact, să ne spună? Nimeni 
nu ştie şi nici Iosif Ţon nu ştie şi nici nu e nevoie să ştim asta, alte lucruri, mult mai importante, trebuie 
să ştim. Ca să dovedesc, că nici Iosif Ţon nu ştie, am să citez un singur paragraf din cartea dânsului: 
„Această prezenţă a lui Cristos în inimă este ceva real, ea nu înseamnă numai că El este prezent prin 
Duhul, sau prezent în sensul că El ne influenţează într-un mod general şi că ne dă haruri şi că ne face 
în stare să ne simţim siguri de influenţa Lui. Ea înseamnă că El Însuşi, într-un anumit sens mistic, pe 
care nici măcar nu putem începe să-l înţelegem, realmente locuieşte în noi.” (pag.69) Acest citat este 
luat de Iosif Ţon dintr-o carte a lui Martin Lloyd-Jones cu care vedem că este de acord. Dacă ce spun ei 
aici este adevărat că, nici măcar nu putem începe să înţelegem, atunci acest fapt calcă legea 
noncontradicţiei din logica elementară. Ce rost are să scrii o carte de 523 de pagini despre „mistica” 
relaţie cu Dumnezeu, dacă n-o înţelegem? Ce, că n-o înţelegem, nici măcar nu putem începe s-o 
înţelegem!? Ce rost are să foloseşti mii de cuvinte ca să explici, ceva ce prin definiţie nu poate fi nici 
explicat, nici cunoscut? Ar fi la fel de eficient şi dacă nu ai spune nimic, (uneori, s-a demonstrat, că e 
chiar mai eficient).  
 
Se spune că un învăţător biblic, la o grupă de copii, i-a spus unui copil de şase sau şapte ani, dacă nu ar 
vrea ca să-l primească pe Domnul Isus în inima lui. Şi copilul i-a răspuns cu candoare şi fără ezitare: -
„Nu!” Contrariat, că nu a primit răspunsul la care se aştepta, în urma muncii lui de pedagog creştin, 
învăţătorul l-a întrebat pe copil: -„De ce?” La fel de candid, copilul a răspuns: -„Pentru că nu încape!” 
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Copiii nu înţeleg decât lucrurile concrete, adulţii (unii) le înţeleg şi pe cele abstracte, iar teologii 
năzuiesc să pătrundă şi tainele lui Dumnezeu. Pentru că nu suntem adepţii apofatismului credem că: 
„Ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este [oamenilor] descoperit…” (Romani 1:19a) Însă 
Domnul Isus a spus să ne facem ca nişte copilaşi (în smerenie) ca să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu. 
 
Iosif Ţon se bucură că nu suntem în Evul Mediu, ca să-l ardem pe rug. Vai! Dar baptiştii n-au ars pe 
rug pe nimeni, din câte ştiu eu! Dar dacă nu e „ars pe rug”, cred că o să fie „ars pe blog”. Cred că e 
meritul domniei sale că anumite site-uri de pe internet, „s-au încins”, adunând în „piaţa virtuală” o 
puzderie de curioşi, care vor să participe la „dezbaterea spectacol”. Va retracta Ţon, sau „va muri” faţă 
de baptişti, apărându-şi tezele? Iată-ntrebarea? 
 
 
Încheiere 
 
Tatăl meu, mi-a spus, în urmă cu vreo douăzeci de ani, înainte de a fi, eu, păstor, în contextul 
hotărârilor bisericeşti, fiind şi eu în comitetul bisericii, iar el fiind un prezbiter şi stâlp al bisericii, ca să 
nu iau în considerare, întotdeauna, tot ce spun bătrânii, fiindcă bătrânii „mai şi pierd din ele” (adică îşi 
pierd uneori, datorită slăbiciunilor vârstei, coerenţa ideilor). L-am privit zâmbind şi l-am întrebat: Să nu 
ţin cont nici de dumneata când vei fi bătrân? Tata m-a privit în ochi şi mi-a spus foarte serios: -„Da! şi 
eu sunt om!” Am primit sfatul lui, pentru că nu era prea bătrân, atunci. Tatăl meu are acum, 77 de ani, 
fiind mai în vârstă, cu un an, faţă de fratele Iosif Ţon şi este (încă) membru al bisericii baptiste. 
 
De aceea, cred că trebuie să-i acordăm fratelui Iosif Ţon, circumstanţe atenuante. Este şi dânsul, om! 
 
Ultima carte scrisă de Iosif Ţon, „Bunătate – O teologie bazată pe învăţătura Domnului nostru Isus 
Cristos” chiar dacă este scrisă frumos, cursiv şi elegant (cu excepţia părţii finale, după părerea mea), 
chiar dacă conţine foarte multe adevăruri biblice de care, cei credincioşi trebuie să ţină seama, totuşi 
are o notă pregnantă de dezechilibru teologic şi o insistenţă păguboasă asupra „faptelor” creştinului, în 
detrimentul „credinţei” creştinului. Un cititor neavizat, ar putea să înţeleagă, în urma acestei lecturi că 
Apostolul Pavel a scris în Efeseni 2:10 că noi, creştinii, suntem „lucrarea noastră” şi nu „lucrarea lui 
Cristos” aşa cum scrie de fapt. Eu personal, înţeleg şi susţin că lucrarea sfinţirii, actul şi procesul, în 
întregime, sunt parte a credinţei mântuitoare, sunt o umblare prin credinţă (II Corinteni 5:7), că unirea 
cu Cristos înseamnă o trăire (acum în trup) în credinţă (Galateni 2:20). Consider că o teologie bună 
trebuie să ţină într-un echilibru biblic toate doctrinele importante, fără a favoriza excesiv una dintre ele. 
 
Personal sunt dezamăgit şi întristat că trebuie să-l înfrunt pe fratele Iosif Ţon. Dânsul ne-a fost profesor 
şi ne-a ajutat cu tot ce a putut. Şi, nu pot spune, că n-a fost generos. Dar credinţa adevărată este mai 
presus de orice şi nu poate accepta concesii, ale celui credincios, în faţa nimănui, chiar şi celor mai 
dragi persoane (Matei 10:37). 
 
Mă gândesc, însă că, fratele Iosif Ţon, va înţelege că asocierea dânsului cu mişcarea carismatică a 
„străjerilor” este nepotrivită, că nu se merită „să corecteze” erorile din ea ci că, acestea, trebuie 
înlocuite total sau şi mai bine, evitate total. Asta ne aşteptăm de la dânsul, să evalueze mai bine, 
asocierile şi consecinţele asocierilor sale. Iar dacă vrea să meargă înainte cu aceste idei noi, nimeni nu-l 
opreşte. Însă, vreau să-i spun, politicos, că atunci când, carismaticii furioşi, îl vor alunga din „casa lor”, 
fratele Iosif Ţon, va primi, din nou, dacă va avea nevoie, găzduire, la baptiştii cei blânzi. 
 
 
 
 
Păstor, Adrian-Mihai Mateaş 
Bratca, la 18 decembrie 2010 


