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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

Această carte are scop informativ, bazându-se pe îndemnul biblic din 1 Ioan 4:1: „Preaiubiţilor, 
să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au 
ieşit mulţi prooroci mincinoşi.“ 

Cercetarea de faţă ne provoacă la o cugetare personală pentru a vedea dacă duhurile care 
lucrează în creştinismul de azi sunt sau nu sunt de la Dumnezeu. Deoarece ereziile din timpul 
nostru devin tot mai numeroase şi tot mai rafinate, se impune, în multe cazuri, o verificare atentă, 
intensă şi chiar  îndelungă. Nu a fost intenţia noastră de a critica sau de a defăima, ci de a îndemna 
la luciditate şi la trezire. Noi suntem chemaţi să verificăm duhurile, să descoperim amăgirile şi să-i 
avertizăm şi pe ceilalţi. Este vorba despre o însărcinare ce are o fundamentare biblică, pe care a 
regăsim explicit în epistolele lui Pavel. El le scrie corintenilor: „Dar mă tem că, după cum şarpele a 
amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia 
care este faţă de Hristos. 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“. (2 Corinteni 11:3-44)  

În mod asemănător le scrie şi galatenilor: „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.“ (Gal. 1,6-7) 

Efesenilor, Pavel le adresează îndemnul:  „...şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale 
întunerecului, ba încă, mai degrabă, osândiţi-le.“ (Efes. 5,11) 

Încă de la primele adunări au apărut lucrări ale întunericului. Ele constau nu numai în aspecte 
vizibile, respectiv exterioare, de imoralitate, ci mai ales în învăţături şi practici aparent creştine. 
Propovăduirea unei alte Evanghelii decât cea biblică înseamnă otrăvirea izvorului spiritual. 
Învăţătorii rătăciţi din creştinătate sunt sub osânda lui Dumnezeu, sub un blestem dublu. Acest 
fapt  ne descoperă cu câtă seriozitate trebuie să privim problema învăţăturilor false: 

„Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie 
deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi 
acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie 
anatema!“ (Gal. 1,8-9)  

Această cercetare se bazează pe informaţii culese de la localnici şi de la observatori. Cititorul 
primeşte prin această carte un ajutor ca să cerceteze lucrurile prin prisma Cuvântului lui 
Dumnezeu.  

Fie ca fiecare dintre noi - şi în mod deosebit cei care sunt deja, într-un fel sau altul, în contact cu 
mişcarea KSB - să verifice aceste informaţii şi să-şi evalueze poziţia înaintea lui Dumnezeu cu 
sinceritate şi responsabilitate!  
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1. CE ESTE MIŞCAREA KWASIZABANTU (KSB) ŞI CUM A ÎNCEPUT EA? 

 

Mişcarea Kwasizabantu (KSB) îşi are originea în Africa de Sud şi a fost iniţiată printre zuluşi de 
sud-africanul Erlo Stegen în anii '60.  

Stegen s-a născut în 1935 în Africa de Sud şi a crescut la o fermă din apropierea localităţii 
Pietermaritzburg. Strămoşii lui proveneau din zona landului Lüneburger Heide, Germania, fiind 
luterani radicali. Ei aparţineau de Misiunea Hermannsburg, care a apărut în comunitatea Lilienthal, 
la circa 55 km depărtare de Pietermaritzburg. În timpul celor 9 ani ca elev, Stegen a mers la şcoala 
din Hermannsburg. La 15 ani a cunoscut credinţa, iar la 17 ani a început un curs biblic de doi ani la o 
şcoală biblică din Pretoria. Între anii 1954 şi 1966 se desfăşoară prima etapă a activităţii lui 
misionare, în care a practicat evanghelizări cu cortul. Stegen nu era însă mulţumit de succesul din 
aceste campanii. El voia mai mult şi încerca din toate puterile să provoace o trezire.  Dr. Kurt E. 
Koch, care prin cărţile sale - în special din  spaţiul vorbitorilor de limbă germană - a pregătit drumul 
lansării lui Erlo Stegen, scria despre E. Stegen: „El era continuu animat de dorinţa declanşării unei 
treziri. Întindea cortul de evanghelizare pentru 10, 12 sau chiar 14 luni, cu intenţia vădită de a obţine o 
revoluţie spirituală.” (1*) El credea că Împărăţia lui Dumnezeu se poate dobândi prin fapte, şi 
această convingere a devenit tot mai mult ideea centrală a propagandei lui Stegen şi a KSB-ului. La 
început, succesul părea să îi dea dreptate lui Stegen în ceea ce făcea. Astfel, de la sfârşitul anului 
1966 - începutul anului 1967 a început perioada considerată de KSB ca timpul trezirii printre zuluşi.  

Koch face următoarea remarcă privind acest eveniment: „În perioada Crăciunului anului 1966 a 
început timpul de mare binecuvântare a misiunii lui Erlo. Toate acestea sunt descrise în cartea 
Dumnezeu printre zuluşi“.(2*) 

În 1970, sub conducerea lui Erlo Stegen, s-a înfiinţat în regiunea Kranskop o staţiune misionară 
denumită „Kwasizabantu“. Acest nume vine din limba zulu şi înseamnă: “Locul unde este ajutat 
omul”.   

În fotografii apar deseori mai multe persoane decât cele din cercul de conducători. KSB este 
de fapt sub autoritatea nelimitată a lui Erlo şi a fratelui său, Friedel Stegen. Criticile la adresa 
familiei Stegen sunt catalogate în cercul KSB ca atacuri satanice, şi nu rareori se apelează la măsuri 
de pedeapsă sau excomunicări (foto 1)   

Misiunea sud-africană Kwasizabantu activează supraconfesional şi are peste 100 de 
colaboratori care lucrează program complet de muncă. Din cercul restrâns al KSB s-au înfiinţat alte 
140 de misiuni externe. În decursul anilor, misiunea a devenit un mare centru de întruniri, unde se 
strâng oameni din întreaga lume.  

La 9 decembrie 1990 s-a inaugurat o sală pentru predici, cu o capacitate de circa 10.000 de 
locuri. 

Bärbel Koch este fosta secretară a dr. Koch, cu care acesta a colaborat timp de peste 10 ani, şi 
cu care a avut două fete. După ce el a divorţat, în 1974, ea a devenit soţia lui. Undeva ea notează: 
„La slujbele zilnice pentru Dumnezeu se adună sute, deseori mii (de oameni). În perioadele de vârf 
numărul lor  ajunge la 7-8.000 de persoane. Vin vizitatori nu numai din ţara de baştină, ci şi de pe alte 
continente.”(3*)  
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Din resurse proprii se organizează de două ori pe an tabere de o săptămână la care participă 
circa 5.000 de tineri. Zilnic iau masa de prânz circa 1.200 de persoane. Aprovizionarea staţiunii 
misionare este asigurată de ferme agricole proprii. Au, de asemenea, o staţie radio proprie unde 
se produc şi se transmit emisiuni radio. Există şi locuri de instruire, o unitate sanitară şi o şcoală 
pentru bordul de misiune.  

Unitatea sanitară este compusă, în principal, dintr-o sală pentru bolnavi, pentru bărbaţi şi 
femei. Personalul de îngrijire nu are nici o pregătire  medicală. Nici nu este scopul acestei staţiuni 
să acorde asistenţă în sens medical (pentru trup). Aici se merge, în principal, pe vindecarea 
spirituală a oamenilor bolnavi, ale căror afecţiuni sunt considerate a fi de provenienţă demonică. 
Vizitatorilor li se relatează în mod expres despre „vindecări“. O vizitatoare îi scria autorului 

următoarele: „La aceste întruniri a cântat un cor mic 
şi o femeie a dat o mărturie despre vindecarea ei. 
Atunci când am participat eu, celor prezenţi le-a fost 
arătat un pahar cu cuie sau ace cu gămălie, care se 
pretindea că au fost extrase din trupul persoanei 
afectate, pe parcursul eliberării”. (4*) 

Instituţia de învăţământ „Domino Servite School“( 
Slujiţi Şcolii Domnului) a fost înfiinţată în 1986, 
având clase de la cursul elementar până la facultate. 
Sunt şcolarizaţi copii de naţionalităţi diferite, printre 
care negri, albi, indieni şi metişi. Încă de la înfiinţare, 
numărul elevilor a crescut de la 150 la 450. Este de 
remarcat, pentru început, că instituţia sud-africană 
Domino Servite School a fost la începutul anului 
2000 un subiect mult comentat în presa sud-
africană, fiind criticată din cauza tratamentului inu-
man şi brutal  aplicat elevilor.  

KSB numără în întreaga lume 40.000 de adepţi. În 
Germania, se adună circa 1.000 de membri în mai multe comunităţi ale KSB, şi în Elveţia, circa 600. 
La aceştia se adaugă o mulţime de prieteni, care colindă prin toate comunităţile. O organizaţie 
care este foarte apropiată KSB şi cu care acesta conlucrează este uniunea „Christian For Truth 
(CFT)“, (Creştini pentru adevăr). CFT-ul este o organizaţie internaţională a creştinilor din Africa, 
Australia, SUA şi Europa. CFT a emanat în 1990 dintr-o adunare din Africa de Sud şi poate fi 
considerată un copil spiritual al KSB. Din informaţiile localnicilor, CFT a fost iniţiat pe baza unei 
vedenii. Ramura europeană s-a întemeiat în 1992 la Basel, iar numărul adepţilor este estimat la 
100.000. Ei aparţin marilor biserici creştine, precum şi multor biserici libere. (6*).   
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2. CARE ESTE ÎNŢELEGEREA  LUI ERLO STEGEN DESPRE TREZIRE? 
 

Erlo Stegen şi-a însuşit înţelegerea că ceea ce s-a petrecut la Cincizecime ar fi fost un 
eveniment sfânt care nu a avut loc o singură dată, ci că acest eveniment s-a repetat şi se  poate 
repeta şi azi, deci şi în zilele noastre. Pornind de la această înţelegere, el s-a concentrat pe 
realizarea unei treziri printre zuluşi asemănătoare celei de la Cincizecime. Stegen nu era mulţumit 
nicidecum cu o simplă trezire, ci îşi dorea o trezire ca aceea din timpul apostolilor, o trezire 
însoţită de semne şi minuni. În acest sens, el a emanat o teologie inventată special din şi pentru 
dorinţa sa. În  cartea lui Trezirea printre zuluşi, el spune în acest sens printre altele : 

„(...) Atunci oamenii spuneau: «Aceşti oameni sunt beţi! Alţii batjocoreau sau erau mânioşi». 
Petru le-a răspuns cu privire la acest lucru: «Bărbaţilor, oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă 
închipuiţi voi, căci este încă foarte de dimineaţă. Ci aceasta aşa cum a fost spus prin proorocul Ioel 
mai dinainte: ,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; 
feciorii noştri şi fetele vor prooroci, tinerii noştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa 
visuri!»” 

Erlo continuă: „Citind aceasta spunem: Dar noi suntem mai aproape de ultimele zile decât 
oamenii de acum 2000 de ani. Dacă această promisiune a fost valabilă pentru ei, cu atât mai mult ea 
este valabilă pentru zilele noastre. Nu e nevoie de cunoştinţe prea mari pentru a constata că trăim în 
aceeaşi perioadă de timp ca şi Biserica de la început şi că noi tocmai am ajuns la sfârşitul acestei 
epoci, epocă în care vine Isus să Îşi ia mireasa. Exprimat în mod spiritual, asta înseamnă că trăim de 
fapt în aceeaşi săptămână, pentru că este scris în Cuvântul lui Dumnezeu că la El o mie de ani sunt ca o 
zi şi o zi ca o mie de ani. Aşa că 2000 de ani au trecut alaltăieri şi noi  am ajuns deci la jumătatea 
săptămânii. Fără îndoială că lucrul acesta este valabil acum, aşa cum era valabil şi pentru Biserica de la 
început. Botezul în apă nu schimbă limba. Botezul cu foc, deci botezul cu Duhul Sfânt din Faptele 
Apostolilor, el are menirea de a-i face pe oameni să vorbească clar. Dar nu este aşa că cei botezaţi, fie 
copii, fie adulţi, nu au niciodată pe buze cuvintele unui crestin veritabil?” (7*) 

Erlo relata mai departe cât de mult s-a ocupat împreună cu colaboratorii lui de evenimentul de 
la Cincizecime pentru realizarea unei treziri ca pe vreme apostolilor. El spune în acest sens: 

„Când vorbesc despre trezire nu mă refer la o adunare de factură specială de trezire, ci ca 
Dumnezeu să străpungă cerul, să vină şi să fie între noi în mod individual, deci fiecare să simtă şi 
să fie conştient de prezenţa unui Dumnezeu viu (...). Stăruiam cu ardoare în rugăciune pentru o 
astfel de trezire. Deşi ne adunam de două ori pe zi, eram atât de înflăcăraţi încât, pentru a avea 
mai mult timp de stăruinţă în rugăciune, am dat la o parte studiul biblic şi a avut loc în noi o 
revărsare interioară.” (8*) 

Acum cititorul este introdus prin cartea lui Stegen, aproape fără să observe, într-o teologie a 
experienţei. Modul lui Segen de a vedea trezirea l-a dus pe el şi pe adepţii lui în situaţia de a-l pune 
în centru pe om şi experienţa lui, un mod de abordare a lucrurilor care deja a devenit evident, 
vizibil, în secolul al XIX-lea, în mişcarea pentru sfinţire şi a continuat şi continuă prin mişcarea 
penticostală, urmată de  mişcarea carismatică, în timpul prezent, în epoca ezoterismului. 

La baza teologiei lui Stegen, pe baza manifestărilor interioare, se află experienţa personală. 
Prima experienţă personală importantă el o numeşte revărsare. Ceea ce a urmat şi continuă este 
că Stegen trece la predicarea „revărsării”. „Revărsare” în sens biblic există. Dar la Stegen 
„revărsarea” nu este numai şi numai la latitudinea lui Dumnezeu, ci omul are şi el contribuţia lui. 
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Scopul obţinerii „revărsării” (respectiv trezirea) consfinţeşte de aceea sistemul sau procedura 
(termenul „revărsare” introdus are sens de metodă). Această metodă joacă un rol central în 
întreaga mişcare KSB. În întrunirile pe care Stegen le ţine sistematic şi aici, în Germania, el ajunge 
treptat-treptat la „revărsare“, iar aceasta se obţine prin  metodă. Nu este greu de recunoscut: 
trezire, revărsare, metodă.  

Cum se procedează, cum decurge stăruinţa după „revărsare“: glasuri stridente, amplificate 
până când ajung răgnete, presiuni masive spirituale prin invocări cu strigăte împlorând iertarea 
de păcate. Desigur că aceasta dovedeşte lipsa de învăţătură privind îndreptăţirea şi mântuirea prin 
credinţa în Domnul Isus şi jertfa Lui. Deci accentuarea excesivă a stării de păcat şi provocarea în 
acest sens a sentimentelor care să ducă la mântuirea de păcate înseamnă trezire şi plinătatea 
Duhului; acestea sunt caracteristicile metodei induse de Erlo Stegen şi KSB. Dar! ... Acestei metode 
îi urmează manipularea.  

Despre descoperirea făcută de el în 1960,  a metodei care, de fapt, duce la manipulare, Stegen 
însuşi mărturiseşte: 

„(...) Îmi amintesc de o zi când am întrebat în micuţa noastră biserică:  

- Cine dintre voi crede în Isus Hristos?  

Am făcut apoi ceva ce în mod normal evit să fac şi am spus:  

- Cei care cred în Isus sunt rugaţi să ridice mâna. 

Bineînţeles că nu a fost nici măcar unul care să nu ridice mâna. Atunci am întrebat:  

- Priviţi aici. Isus spune că dacă noi credem, cum spune Scriptura, atunci din viaţa noastră  vor 
curge râuri de apă vie. Lăsaţi-mă să pun o întrebare personală: Este aşa la noi?  

- Nu! au răspuns ei.  

- Atunci asta înseamnă că voi nu credeţi în Isus?  

- Dar noi suntem siguri că credem în El. Doar noi l-am acceptat pe Isus şi I-am predat viaţa 
noastră! Nu există nicio îndoială! 

- Bine, dacă este aşa, atunci ori suntem într-o stare de  amăgire, ori nu este adevărat ce spune 
Isus.” (9*)  

(Deci a introdus o îndoială privind siguranţa mântuirii.) 

Această formă de manipulare, respectiv sugestie, o găsim, de exemplu, în întreaga istorie a 
mişcării penticostale şi a mişcării carismatice. Este vorba despre strategia trezirii dorinţei, aşa cum 
se practică şi în psihologia modernă a reclamei. Este ca vocea unui tenor în fundal care răsună 
permanent: „Vouă vă lipseşte ceva! Voi nu sunteţi încă creştini binecuvântaţi deplin şi umpluţi de 
duh! Voi aveţi nevoie de mai mult! Noi putem mijloci pentru voi!“  

Acesta nu este modul de acţiune al Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt pune binecuvântarea 
în legătură cu Domnul Isus şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt conduce totdeauna la 
Domnul Isus, şi niciodată spre mijlocitori dubioşi pentru obţinerea binecuvântării.  
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Orice copil al lui Dumnezeu are binecuvântarea sută la sută din partea lui Dumnezeu, primită 
prin credinţa în Domnul Isus. În Efeseni 1:3 se spune: „Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Hristos.“ 

Practicarea metodei de trezire prin voinţa indusă de Stegen, cu pretenţia că este aplicată în 
numele creştinismului, este o erezie periculoasă, cu tendinţe distructive. Plusul de binecuvântări 
spirituale promis adeseori se arată a fi apoi, după mai mulţi sau mai puţini ani, ca un adânc minus  
falimentar. Urmarea este că cei induşi în eroare vor trebui să tragă consecinţele, suferind daune 
spirituale grave.  Punctul final pentru unii dintre aceştia sunt dezamăgirile, rănirile, amărăciunile, 
relaţiile deteriorate. 

Iniţial, Erlo Stegen a fost un adversar al penticostalismului, dar ulterior şi-a modificat poziţia 
faţă de el pe baza noii sale teologii a experienţelor. El scrie în acest sens: „Înainte de a se declanşa 
la noi trezirea nu-i agream pe penticostali. Eu chiar îi confruntam deseori public”. După care adaugă: 
„Trebuie să fim foarte precauţi în ceea ce spunem şi în ceea ce facem“.(10*) 

Stegen cunoştea aspecte de trăire în imoralitate ale multor penticostali şi, legat de aceasta,  
proasta reputaţie a unora (el descrie asta în cartea Trezire printre zuluşi), de aceea el se prezenta 
în public ca antipenticostal. KSB se dă drept o mişcare profund anti-carismatică şi trează. Din afară, 
nu pot fi recunoscute la ei semnele distinctive tipice ale mişcării penticostale. În adunările publice 
cu caracter lărgit (predici, conferinţe), nu se practică manifestări precum vorbire în limbi, exorcism 
şi vindecări. Chiar şi „botezul Duhului“ se manifestă altfel decât la penticostali. La mulţi membri 
KSB, „botezul Duhului“ este în legătură cu vizita în Kwasizabantu. În convingerea membrilor KSB, 
un creştin devine deplin binecuvântat abia după întâlnirea cu misiunea din Africa de Sud. Acesta 
este motivul principal al mulţimii celor ce fac pelerinaj în Africa de Sud. Convingerea spirituală a 
membrilor KSB are la bază dependenţa de  misiunea din Africa de Sud. O despărţire a comunităţii 
KSB de adepţii săi din întreaga lume ar declanşa şi ar duce la prăbuşirea întregului sistem, deoare-
ce, după părerea lor, valurile de pelerini care vizitează misiunea continuu le confirmă lor şi tuturor 
adepţilor din lume autenticitatea trezirii.   

KSB este o formă specială a mişcării penticostale. Înrudirea acestei mişcări cu mişcarea 
penticostală clasică se recunoaşte abia la o observare mai atentă. Stegen însuşi descria „trezirea“  
care a avut loc în 1967/1968 în Mapumolo ca pe o experienţă penticostală: 

„A venit ziua în care Dumnezeu, într-o anume măsură, a  deschis cerul şi a coborât, pe când eram 
noi adunaţi. Deodată am auzit vâjâitul unui vânt mare. Pot greu ilustra asta doar schiţând ceea ce 
s-a petrecut şi încerc să explic folosindu-mă de un mic exemplu. Era asemănător principiului de 
funcţionare a pompei de aer, din care aerul înlocuit prin presiune este evacuat. 

Bineînţeles că acesta era un alt proces. Era ca şi cum acest vânt sufla asupra fiecăruia dintre noi. A 
coborât Duhul lui Dumnezeu şi nimeni nu putea explica ceva celuilalt. Am exclamat: «Iată, 
Dumnezeu este în mijlocul nostru!» Fiecare era conştient de prezenţa lui Dumnezeu fără să spună 
vreun cuvânt.“(11*).  

„Când mulţimea venea şi Dumnezeu acţiona la fiecare personal, în duh, suflet şi trup, se repeta 
ceea ce ni se relatează la Faptele Apostolilor. ... şi totul a fost însoţit de semne şi minuni.” (12*) 

Acesta este de fapt mesajul clasic al mişcării penticostale. Din punctul lor de vedere, eveni-
mentul de la Cincizecime este un eveniment sfânt ce nu s-a petrecut o singură dată, ci acesta se 



 - 9 -  

repetă mereu şi mereu. Ei afirmă că de la începutul secolului XX a reînceput şi continuă să se repe-
te evenimentul de la Cincizecime. 

În acest loc urmează să facem o scurtă retrospectivă istorică pentru a vedea cum a apărut de 
fapt mişcarea penticostală. 

Mişcarea penticostală a fost precedată de mişcarea de sfinţire din secolul XIX. Din mişcarea de 
sfinţire fac parte, într-o oarecare măsură, bărbaţi precum Wesley, Finney, Smith, Moody şi Torrey. 

Mişcarea de sfinţire era pătrunsă de dorinţa de a trăi o viaţă sfântă, fără păcat. Au avut loc 
multe treziri şi întoarceri la Dumnezeu. Creştini sinceri încercau într-un fel bun să trăiască în 
sfinţenie. Dar treptat-treptat s-a manifestat tendinţa de a pune în centru, în locul sfinţeniei, 
experienţele şi evenimentele. A avut loc o schimbare de macaz, neobservată, dar decisivă. Privirea 
s-a întors de la Domnul Hristos şi s-a îndreptat spre credincioşi şi sentimentele, experienţele şi 
evenimentele trăite de ei personal sau în colectivitate. 

Prin predici împotriva păcatelor şi prin multe spovedanii se ţintea viaţa perfectă, fără păcat. 
Dorinţa după o viaţă fără păcat a devenit aşa de mare încât tensiunea dintre natura păcătoasă şi 
exigenţa pentru a o realiza a devenit insuportabilă. 

Este evident că, din acest punct de vedere, câteva lucruri importante din Biblie cu privire la 
păcat şi izbăvirea de păcat nu erau  înţelese de mulţi creşini. În final, s-a găsit ca rezolvare a acestei 
probleme trăirea sau experimentarea unui eveniment ce a fost numit „botezul Duhului“. 

Prin asta urma ca acum, în sfârşit, să se atingă starea fără păcat. Pentru a aduce o dovadă a 
eliberării de păcat şi umplerea totală cu Duh, a început jalonarea prin dovezi precum vorbirea în 
limbi, semne, minuni etc. 

Omul de culoare W.J. Seymour, considerat unul dintre părinţii mişcării penticostale, s-a străduit 
într-o asemănare de-a dreptul uluitoare să realizeze, la fel ca şi Erlo Stegen, o a doua stare de la 
Cincizecime, cu 60 de ani înaintea acestuia. Wolfgang Bühne scrie despre aceasta: 

„Seymour, care în acel moment el însuşi nu vorbea în limbi, a vorbit la Los Angeles din Faptele 
Apostolilor 2, 4 declarând: „Cine nu vorbeşte în limbi nu este botezat în Duh!“. 

Nici el nu trăise personal încă evenimentul de la Cincizecime, se străduia însă şi dorea ca toţi 
sfinţii, respectiv cei credincioşi, să se roage cu el până când cu toţii vor ajunge personal la acea sta-
re de la Cincizecime. La 9 aprilie 1906 s-a ajuns aici. El spune: „După rugăciuni îndelungate şi post «a 
căzut focul» şi mulţi, cei mai mulţi membri din «Biserica nazarinenilor» şi alte grupe de sfinţi au expe-
rimentat personal «botezul Duhului»“. (13*) 

În istoria Bisericii, după anul 1900, o parte din creştinătate a început, ca sub acţiunea unei pu-
teri spirituale oculte, să practice vorbiri în limbi, vindecări, semne şi minuni spectaculoase, consi-
derate a fi biblice. Aceasta a fost ora naşterii mişcării penticostale. Doar puţini au recunoscut 
atunci că această mişcare avea în sine un caracter mincinos şi că mergea într-o direcţie falsă. 

În 1909 a început (în Germania) necazul, respectiv conflictul referitor la luarea unei poziţii ofi-
ciale, prin generalul Von Viehbahn, în timpul unui dialog cu Walter Michaelis. Von Viehbahn îi spu-
nea lui Michaelis: „ (...)  putem de fapt să vedem cum fraţi din cercul tot mai îndepărtat se lasă atraşi 
de cei din mişcarea vorbitorilor în limbi?” (14*) 
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Apoi, la data de 15 septembrie 1905, s-au întâlnit la Berlin 60 de fraţi pentru un sfat care a durat 
19 ore. În declaraţia pe care au redactat-o, ei îi avertizau pe creştinii germani în legătură cu 
mişcarea penticostală ca fiind o mişcare cu caracter de minciună, provocată de un duh satanic. 
Declaraţia de la Berlin a adus multă claritate într-un creştinism dezorientat. Tragedia mişcării de 
sfinţire este că ea a adus după sine mişcarea penticostală şi s-a soldat cu o totală neveghere, cu 
devieri grave, cu dezbinări puternice şi încurcături demonice. Însă acesta a fost  numai începutul 
pentru una dintre cele mai mari ameninţări ale creştinismului de azi. După 50 de ani de bâjbâială, 
mişcarea penticostală a alunecat, la începutul anilor '60, continuându-şi noua ei viaţă în mişcarea 
carismatică... 

Anii '60 sunt puternic marcaţi de o revoluţie spirituală istorică globală a omenirii, atât în lume, 
cât şi în creştinătate. Aceşti ani amintesc în unele puncte de invazia din Apocalipsa 9, unde este 
descrisă cea de-a 9-a trâmbiţă a judecăţii lui Dumnezeu. Este de remarcat că în aceşti ani a apărut 
KSB. 

O consecinţă a mişcării penticostale şi carismatice este că Evanghelia biblică a fost 
abandonată aproape în întregime sub grămezile de dărâmături ale teologiei experienţelor per-
sonale. Este nevoie acum de eforturi mari pentru a recunoaşte ce este de fapt Evanghelia biblică şi 
învăţătura biblică pentru că substanţa spirituală a Adunării Domnului Isus a fost demolată foarte 
repede. 

Se pune acum întrebarea: de ce mulţi creştini nu au recunoscut drumul de rătăcire al mişcării 
penticostale atunci. Wolfgang Bühne aduce în acest sens următorul exemplu privind evenimentele 
petrecute în 1907 în Kassel: 

„Întâmplarea care urmează scoate clar în relief de ce multor fraţi şi surori le-a fost imposibil să 
recunoască acţiunea forţelor satanice. Argumentul lor era că diavolul nu ar putea avea niciun 
interes ca păcatele să fie descoperite şi recunoscute! 1 

Adunarea de seară era mai emoţionantă ca de obicei. Urma un program mai... special. Erau 
printre credincioşi vorbitori (prooroci) care vorbeau în limbi. Mesajul primului vorbitor în limbi a 
fost: 

«Toată sala aceasta este plină de hoţi!» (aici predominau credincioşii). Această descoperire a 
Domnului a fost întâmpinată cu ţipete de groază. Vorbitorii în limbi aveau cunoştinţă că aici ar fi 
oameni care vor fi furat mere, că pe când erau militari vor fi luat bani necuveniţi, că nu a fost 
plătită  factura croitoresei, că fiind acolo cupluri de căsătoriţi, venitul pe care unul dintre ei l-ar 
avea, sau o parte din acesta, îl ascunde de jumătatea sa, că aici ar fi oameni în ale căror case se 
ascund bani furaţi, că unii se sustrag într-un fel sau altul plăţii impozitelor etc. 

Conţinutul mărturiei unei norvegiene era compus în mare parte din versete din Biblie, şi anume 
mai ales acelea care conţineau mesaje evanghelice, în timp ce vorbitorii în limbi de parte 
bărbătească scoteau la iveală, accentuându-le, păcate prezente. Adunarea a devenit ca o mare 
învolburată; cu cât declaraţiile vorbitorului în limbi erau mai tăioase, cu atât aclamaţiile de durere 
şi de groază deveneau mai intense, transformându-se în oftări, tânguiri şi ţipete (...) S-a ajuns la o 
stare de agitaţie de nedescris. Pentru a readuce mulţimea adunată la calmul cuvenit în sală s-a 
apelat la Salvare, dar situaţia nu s-a rezolvat decât prin intervenţia poliţiei locale.“ (15*) 

Avem aşadar un exemplu-mostră al unei sugestii induse maselor, sugestie, respectiv manipula-
re îmbrăcată în hainele creştinismului. Acest exemplu ne convinge de ce este foarte dificil ca o 
                                                           
1
 Sublinierea autorului 
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persoană singură să se poată sustrage influenţei unei astfel de tehnici de manipulare. Omul este 
afectat, respectiv deschis, în cel mai mare grad pentru influenţe afective, respectiv sufleteşti. Na-
tura lui este asemănătoare cu aceea a unei oi lipsite de simţul de orientare. Există multe exemple 
în acest sens (de ex. în politică, muzică şi reclame), care dovedesc că omul este dispus să urmeze 
anumite comportamente-tip, insuflate prin acţiuni subtile de seducţie. 

Acest comportament-tip, prin folosirea abilă a tehnicilor de manipulare, este influenţabil şi diri-
jabil. Faptul acesta ne lămureşte cât de important este să cercetăm toate lucrurile şi să rămânem 
doar la Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece experienţele şi trăirile personale sunt manipulabile în tot 
felul de direcţii de către cei ce urmăresc alte interese. Prin experienţă personală se dovedeşte, de 
exemplu, că un om a mai trăit deja pe acest  pământ. Un participant la şedinţe ezoterice îşi trăieşte 
viaţa anterioară prin cursuri de întoarcere în trecut. Capacitatea şi sistemele sau metodele de a-l 
influenţa pe om sunt din ce în ce mai subtile, având aplicaţii, printre altele, şi în medicină, de 
exemplu anestezia prin muzică în timpul operaţiei sau tranchilizarea prin hipnoză.   

Andrew Murray este o persoană care l-a influenţat foarte mult pe Erlo Stegen. Murray lucra în 
Biserica Reformată olandeză din Africa de Sud. După relatarea lui Stegen, prin el a avut loc o 
trezire în Kap-Provinz. Propovăduirea lui Murray a accentuat viaţa sfântă şi recunoaşterea 
păcatelor. Acesta a fost un punct decisiv în metoda lui Stegen şi, pe scurt, el poate fi exprimat 
astfel: Recunoaşterea păcatelor creează trezirea! Când toate păcatele sunt recunoscute, atunci 
Dumnezeu trebuie să dea trezire!  

Stegen scrie despre aceasta: 

„Se poate înţelege de ce atât de mulţi oameni se roagă pentru trezire şi atât de puţini o 
experimentează? De ce este aşa? Motivul este că la unii credincioşi este doar un joc de cuvinte 
când se roagă pentru trezire. Dacă vine o trezire, atunci ei sunt împotrivă şi devin duşmani ai 
trezirii. Dacă cercetăm cauza, experienţa ne învaţă asta: dacă cineva se opune lucrării Duhului 
Sfânt, lucrul acesta se petrece numai pentru că în viaţa lui este păcat.“(16*)  

Noua recunoaştere, respectiv interpretare, a lui Stegen ducea la faptul că la el păcatele erau 
dispuse în centru: 

“Duhul Sfânt mi-a arătat un păcat după altul. (...) Cu ani în urmă un predicator m-a întrebat: 
Spune-mi, tu aminteşti de păcate în predicile tale? Atunci am răspuns: Îmi pare rău, dar eu nu pot 
vorbi despre nimic altceva.” (17*) 

Şi această declaraţie scoate în relief că în centrul gândirii lui Stegen nu mai stăteau învăţăturile 
biblice, ci experienţele şi evenimentele. Consecinţa acestui fapt a fost că la el visele şi vedeniile 
aveau o valoare înaltă. El descria o viziune în felul următor: „Apoi am văzut deodată un tablou ca o 
viziune. Eu nu sunt omul care crede în viziuni sau în vise, dar această imagine nu o mai pot uita. Dacă 
aş fi un pictor, aş putea şi azi să o pictez. Era un templu hindus cu tot felul de imagini de zei. Am intrat 
eu însumi în acest templu, m-am înclinat înaintea primei icoane a zeului până la pământ şi m-am 
închinat. Apoi m-am sculat, am mers la a doua icoană de zeu, am atins podeaua cu fruntea şi m-am 
închinat la imagine. Din nou m-am sculat şi am făcut la fel şi cu a treia icoană. Atunci m-am trezit 
îngrozit şi am strigat: «Doamne, 12 ani am predicat zuluşilor: ’Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să 
nu aveţi alţi dumnezei în afară de Mine/ Să nu vă faceţi nici chip cioplit, nici vreo înfăţişare’(...) Şi 
acum, iată-mă, eu, predicatorul, sunt dintre cei ce se închină la idoli.» Da, Dumnezeu mi-a arătat că eu 
fusesem un închinător la idoli. Plângând, am intrat în sala de adunare unde urma să ţin slujba pentru 
Domnul. Dar nu puteam să predic, ci cu greu am spus: «Haideţi să îngenunchem şi să ne rugăm!» 
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Plângeam neîntrerupt, şi doar am strigat: «Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul!» Acesta era 
începutul trezirii.“(18*)  

După cum se prezintă detaliat mai departe, Stegen crede foarte mult în vedenii şi vise. Este de 
observat că el a vorbit pe baza unei vedenii, şi nu prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este 
simptomatic. În asta constă şi amăgirea centrală a mişcării penticostale, şi a mişcării carismatice: 
recunosc şi alte izvoare de descoperire în afara Cuvântului lui Dumnezeu, pe care le preferă 
Cuvântului lui Dumnezeu.  

Un alt punct este că Stegen se recunoaşte pe sine însuşi ca fiind cel care a declanşat trezirea 
imaginară în cauză. Aici se află un indicator important privind calitatea trezirii. Stegen scrie cu 
privire la aceasta: „Într-o zi am ajuns până acolo încât să mă rog: «Doamne, eu nu pot mai departe!»   
«Erlo, dar nu te-ai rugat tu pentru trezire, şi acum spui: Nu mai pot? Bine, lasă aşa. Atunci Eu nu 
vin!»“(19*) 

În înţelegerea lui Stegen, Dumnezeu vrea să vină şi să lucreze numai când „poate“ Stegen. Dar 
Dumnezeu i-a spus în mod special şi personal lui Pavel în vremea lui: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; 
căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” (Corinteni 12:9)  

Stegen pune trezirea în dependenţă de om. Omul are cheia pentru trezire în mâna lui. Această 
interpretare explică exagerarea deosebit de puternică a păcatului şi a mărturisirii păcatului şi este 
tema principală a tuturor grupărilor KSB. Stegen propovăduieşte până în ziua de azi în principal 
păcatul. Păcatul şi mărturisirea păcatelor sunt la el şi în KSB în centrul predicării. Nu Domnul Isus şi 
ce a făcut El pentru iertarea păcatului, nu lucrarea Lui de mântuire şi de îndreptăţire prin credinţă, 
ci păcatul şi mărturisirea păcatului reprezintă „Evanghelia“ KSB. La o observare mai exactă devine 
clar că predicarea păcatului este un mijloc de a atinge ţelul, de a fi aşezat în slujba unei 
„binecuvântări“ mai înalte, care, oficial, se poate experimenta numai în Kwasizabantu. Este 
dureros cum mulţi creştini de nume, chiar cu pretenţia că sunt instruiţi în domeniul teologiei, nu 
pot pătrunde această „capcană meschină“, ci o recomandă mai departe ca pe o taină pentru 
binecuvântări deosebite ale lui Dumnezeu. Practica scoate la iveală că predicile KSB îi duc pe 
oameni spre o deprindere şi înţelegere legaliste ale mântuirii. Accentuarea nebiblică a păcatului şi 
reducerea lui la imoralitate şi la abateri de la tradiţii deviază privirea de la păcatul propriu-zis, care 
este lipsa de încredere în Domnul Isus şi în singura Lui lucrare de mântuire. 

Caracterul mincinos al „Evangheliei“ lui Stegen este vizibil. Nu lucrarea lui Dumnezeu, ci 
lucrarea lui proprie este punctul central, o inversare exactă a principiilor spirituale despre mânia 
permanentă a lui Dumnezeu. Totul a început cu nemulţumirea faţă de lucrarea lui Dumnezeu. 
Stegen nu voia adunări de trezire, ci ca Dumnezeu să rupă cerul. El voia evenimentul de la 
Cincizecime din timpul apostolilor. Dar, în loc de revărsarea Duhului Sfânt, a fost revărsat duhul 
lumii. Cum acţionează această băutură ameţitoare va deveni mai clar mai târziu. 

Ereziile din timpul sfârşitului pot fi privite ca o judecată completă şi generală a lui Dumnezeu 
pentru creştinismul de sine gânditor, care se învârte în jurul lui însuşi. Judecata de la casa lui 
Dumnezeu despre care scrie Petru (1 Petru 4:17)  are loc azi printre creştini într-un mod amplificat. 
Am putea vorbi chiar despre acel rău despre care a scris deja Ieremia: „Căci iată că în cetatea peste 
care se cheamă Numele Meu, încep să fac rău: şi voi să rămîneţi nepedepsiţi? Nu veţi rămânea 
nepedepsiţi, căci voi chema sabia peste toţi locuitorii pămîntului, zice Domnul oştirilor.“(Ieremia 
25:29) 

Un exemplu din Vechiul Testament clarifică de ce nemulţumirea cu lucrarea suverană şi 
conducerea lui Dumnezeu atrage după sine o judecată a lui Dumnezeu. Când poporul Israel trăia în 
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pustia Sinai, a murmurat împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu. Israeliţii nu mai erau 
mulţumiţi cu ceea ce li se oferea. ,, (...)Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea 
Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva lui Moise: «Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este 
nici pîne, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.» Atunci Domnul a trimis 
împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în 
Israel.” (Numeri 21:4-6) 

Această întâmplare din Vechiul Testament ne duce la un principiu spiritual care este şi pentru 
noi foarte actual: când creştinii nu mai sunt mulţumiţi cu lucrarea de mântuire a Domnului Isus şi 
cu îndreptăţirea prin credinţă, ci vor mai mult, aceasta atrage după sine mânia lui Dumnezeu. 
Dumnezeu dă chiar mai mult, dar este vorba de judecată. Pavel vorbeşte în 2 Tesalonicieni 2 că în 
vremea revenirii Domnului Isus se manifestă semne şi minuni, dar acestea sunt în legătură cu 
apostazia şi cu judecata lui Dumnezeu: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de 
minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.“ (2 Tesaloniceni 2:9-10) 

De aceea ereticii poartă totdeauna o responsabilitate complice la erezii. Erezia precedă deseori 
o schimbare a direcţiei privirii de la Domnul Hristos la EU, precum şi o neglijare şi o necredincioşie 
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Şerpii veninoşi au într-un creştinism devenit neveghetor câmpul 
lor ideal de acţiune. Prin semne şi minuni mincinoase şi prin multe alte erezii mii de creştini 
nemulţumiţi ajung pe căi rătăcite. Muşcătura otrăvitoare a ereziei satanice îşi pierde efectul numai 
atunci când creştinii privesc din nou la lucrarea de mântuire a Domnnului Isus şi odată cu aceasta 
acceptă dragostea pentru Adevăr. Şi această indicaţie ne este dată de Dumnezeu în Vechiul Tes-
tament: 

„Domnul a zis lui Moise: «Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va 
privi spre el, va trăi.» Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat 
de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.“ (Numeri 21,8-9)  

Şarpele înălţat în pustia Sinai este o umbră care prefigurează lucrarea Domnului Isus la Golgo-
ta, pironit pe cruce, atârnând în această poziţie pentru păcatele noastre. Domnul Isus Însuşi spune 
despre acest lucru în Ioan 3:14-15: „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să 
fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“.  

Nouă, creştinilor, ne este permis şi trebuie să învăţăm că absolut tot ce avem nevoie ne-a fost 
dăruit prin credinţa în Domnul Isus. Pavel scrie: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin 
credinţă, avem  pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.“ (Rom. 5:1) Dacă aceasta nu ne 
este suficient, suntem potenţiale victime ale ereziilor din timpul sfârşitului. 

Catastrofa spirituală din KSB s-a răspândit încet şi inevitabil pe fundamentul teologiei 
experienţelor lui Stegen. Aceast lucru nu l-au observat nici Stegen, nici Koch. Astfel, duhurile rele 
îşi exercită influenţa aproape nestingherite. 

În timp ce Koch era înainte un adversar al mişcării penticostale şi al mişcării carismatice şi con-
sidera multe „minuni“ ca fiind amăgiri, acum, sub influenţa lui Stegen, îşi schimbă convingerea. Că 
el, Koch, era manipulat şi cenzurat în declaraţiile sale explică el însuşi în următorul pasaj: „Aşa-zisa 
vorbire în limbi (glosolalia) este în prezent în adunarea lui Isus fierul cald. Unii se ceartă fiind pentru, 
alţii se luptă fiind contra. Cine are, de fapt, dreptate? În manuscrisul meu de la început am expus mai 
întâi propria mea poziţie. Dar Erlo m-a rugat să scot asta, pentru că eu am luat o poziţie deja în multe 
dintre cărţile mele cu privire la mişcarea carismatică. Să îl lăsăm deci pe Erlo să aibă cuvântul. El crede 
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că darurile duhului sunt încă prezente (...) Deoarece în toată lumea sunt certuri în jurul darului limbi-
lor, l-am întrebat pe Stegen care este părerea lui. El a răspuns: «Înainte de trezire eram în opoziţie 
faţă de darul limbilor, dar a trebuit să mă las corectat de Isus!»“(20*) 

Este demn de remarcat că prin „trezire“ Stegen a devenit vorbitor în limbi, pentru că el printre 
zuluşi întâlnea posedaţi demonic care aveau aceeaşi capacitate (de a vorbi în limbi). 

Aşadar, prin noile  experienţe ale „trezirii“ s-a netezit trecerea spre evenimente transcedenta-
le, iar Stegen s-a deschis în mod deosebit vedeniilor. Koch scrie despre aceasta: 

„Erlo predicase înainte de trezire împotriva viselor şi spusese că sunt doar efectele exterioare ale 
evenimentelor din timpul zilei sau experienţe ale copiilor. De la trezire el a trebuit să-şi corecteze 
poziţia de respingere a acestora.“(21*) 

În acest loc ar fi de remarcat că nu numai Stegen, ci şi Koch au acceptat o nouă poziţie faţă de 
vise şi vedenii. Pe baza unei vedenii a Hildei Dube, femeie zulu, Erlo Stegen i-a spus lui Koch la pri-
ma întrunire între patru ochi că el ar trăi în adulter. Această revelaţie l-a surprins şi l-a impresionat 
pe Koch profund, şi aşa i-a mărturisit lui Stegen vina lui. Ceea ce a urmat este pură speculaţie. 
Apropiaţii presupun că Stegen şi-a pus mâinile peste Koch. După spusele unor foşti adepţi, Stegen 
dispune de forţe de medium pe care le transferă prin punerea mâinilor. O martoră îi relata 
autorului despre punerea mâinilor de către Stegen pe două dintre cunoscutele ei, practică în urma 
căreia una dintre ele a primit gânduri necurate, iar cealaltă, o vizită demonică. Chiar dacă aceste 
lucruri nu sunt suficiente pentru o apreciere critică sigură, ele ne dau totuşi o indicaţie importantă. 

Ceea ce s-a petrecut mai departe cu Koch este că întrevederea cu Stegen i-a schimbat viaţa de 
o aşa manieră încât, de atunci, şi el a dat ca învăţătură o teologie complet dependentă de 
experienţe. Cartea sa Dumnezeu printre zuluşi, care a apărut în 1975, nu ar fi putut fi scrisă de un 
penticostal neconvins. Noul mesaj al lui Koch reiese din cuvintele lui: „Salvare – vindecare – 
eliberare (este vorba despre eliberarea de demoni, completează autorul cărţii). Acesta este mesajul 
creştinismului la obârşia lui şi puterea deplină a ucenicilor lui Isus.Teologii spun adeseori că acesta nu 
mai există în secolul XX. Şi totuşi noi putem vedea la fiecare trezire reală acest triplet al puterii 
dumnezeieşti”.(22*) 

În alt loc Koch scrie: „(...) deplâng încă poziţia creştinilor care vor să plaseze toate minunile în 
secolul întâi. În teritoriul trezirilor se regăseşte tot ceea ce relatează Faptele Apostolilor.“ (23*) 

Aceste afirmaţii sunt fără îndoială false, căci o trezire reală nu trebuie să conţină o vindecare în 
trup, şi în teritoriul trezirilor nu se regăseşte în niciun caz tot ceea ce relatează Faptele Apostolilor.  

Cartea doctorului Kurt Koch - Dumnezeu printre zuluşi - vorbeşte despre vedenii. Printre 
acestea sunt şi vedeniile Lidiwei Dube, fiica Hildei Dube. Lidiwe era pe atunci în vârstă de 11 ani şi 
avea încontinuu vedenii. În aceste vedenii ea primea dispoziţii şi însărcinări pe care ea le 
transmitea mai departe lui Stegen. La început, Stegen tergiversa, dar apoi s-a lăsat total influenţat. 
Permanent el primea de la Lidiwe indicaţii despre ce urma să facă. Aici sunt redate două vedenii ca 
exemple: „Lidiwe a avut o vedenie despre o fată zulu din Durban. Această fată s-a mutat de când era 
foarte tânără în Durban şi a aderat acolo la o bandă de gangsteri.(...) Lucrarea de salvare a acestei 
pierdute a început cu această vedenie a Lidiwei. Ea a reţinut din vedenie  numele şi adresa acestei  
gangsteriţe. Erlo urma să stea de vorbă cu ea şi a trimis un colaborator să o aducă la el. Complicea 
gangsterilor l-a întrebat pe colaboratorul lui Stegen: „De unde ai ştiut că azi sunt cu siguranţă acasă?” 
(24*) 
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Lidiwe a avut mai departe o vedenie care se referea la o angajată a spitalului. Această femeie 
era cunoscută pentru duritatea ei. Era o fire dominatoare şi stăpânea totul în jurul ei. Isus îi 
spusese fetiţei de 11 ani că este timpul ca această femeie să se întoarcă la Dumnezeu. „Dă mai 
departe lui Erlo însărcinarea ca el s-o viziteze pe această femeie.” Ca şi în celelalte vedenii, Lidiwe 
aflase numele şi adresa acestei femei. 

Ea i-a transmis lui Erlo însărcinarea de a lua câţiva colaboratori pentru a o cerceta pe femeie. I 
s-a spus lui Erlo că ea s-ar putea să nu fie acasă, că ar trebui să o caute la spital. Erlo a replicat: „În 
vedenie nu era vorba despre spital, ci despre casa femeii.” În final au găsit-o pe femeie în curtea 
casei ei. (25*) 

Stegen susţinea în cartea lui Trezirea printre zuluşi că el nu este omul care să creadă în vedenii 
sau vise. Dar, de fapt, lucrurile stau exact invers. Încrederea lui Stegen este aşa de nelimitată încât 
întreaga lui lucrare este construită pe ele.  

Koch, care iniţial nu agrea vedeniile, a fost influenţat şi a ajuns să dea acestor vedenii titlul de 
autoritate spirituală biblică. Cartea sa În Paradis, în care vorbeşte despre vedeniile Lydiei Dube, 
sora Lidiwei, prezintă concret noul lui fel de gândire, deci punctul culminant al drumului său spre 
rătăcire,  şi este un document istoric al ereziilor timpului din urmă din interiorul creştinismului 
evanghelic conservator. 
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3. CE A URMAT DUPĂ „TREZIREA“ DIN 1966-1967? 
 

Stegen relata că la „trezire“, în Mapumolo, din cer s-a stârnit un vâjâit care s-a răspândit peste 
întregul loc, apoi s-ar fi petrecut semne şi minuni: 

„Mai întâi a venit o spiritistă, care locuia la 7 km depărtare şi care conducea o şcoală de magie. 
Dumnezeu a început aşadar de la fortăreaţa cea mai puternică a lui Satan. Apoi ei au dat nume 
spiritelor: Mzeezrus, Mteeges, Mtowos. Acestea sunt doar nume imaginare. Când o persoană este 
posedată de duhul Mzeezrus, ea poate vorbi în limbi pe care nu le-a auzit niciodată. Femeia arăta 
ca un tigru care se repede asupra victimei. Ochii ei aveau o expresie inimaginabil de înfiorătoare. 
Unul dintre colaboratori a fugit din sală de frică. A trebuit să îl aducem înapoi şi să îl liniştim. Nu 
aveam de ce să ne temem, deoarece Isus a frânt toată puterea diavolului. Apoi femeia a vorbit cu 
noi în limba engleză, pe care nu o învăţase niciodată în şcoală. Deodată din ea au lătrat mulţi câini. 
După ce a  trecut asta, din femeie au grohăit şi au guiţat mulţi porci. Atunci noi am poruncit pute-
rilor întunericului în numele lui Isus, care este mai presus de orice nume, să iasă şi să plece. «Noi 
suntem 300 de războinici puternici şi nu vom părăsi această persoană!» au răspuns ei strigând. 
Apoi femeia nu a mai vorbit. Erau acolo alte puteri care puteau vorbi cu vocea unui om. Ne-am 
rugat: «O, Doamne, lucrează Tu şi eliberează acest om!» Deodată aceşti demoni au făcut o 
declaraţie demnă de remarcat: «Noi ştim despre Dumnezeu Tatăl, şi despre Dumnezeu Fiul, dar de 
când a venit Duhul Sfânt, noi ardem. Focul Lui este prea fierbinte pentru noi ...» şi apoi au ieşit cu 
ţipete mari primii o sută de demoni, apoi a doua sută, după aceea a treia sută (...)  După această 
vrăjitoare, au urmat magicienii, apoi posedaţii, unul după altul, zi de zi. Două, trei luni aproape că 
nici nu am dormit. Uneori nu am avut timp nici să mâncăm, nici să ne schimbăm. Duhul lui 
Dumnezeu trecea literalmente prin case şi aducea oamenii aici.” (26*) 

„Un lucru era şocant la toţi posedaţii, că ei veneau fără să fi fost invitaţi. Nimeni nu le spusese 
vreodată ceva despre Isus şi nici nu ştiau nimic despre misiune. 

Întrebam pe fiecare dintre ei în parte: «Cine te-a adus aici?» «Nimeni!» – «Cum ai ştiut că noi 
suntem aici? Cine te-a invitat?» – «Nimeni!» Întotdeauna primeam acelaşi răspuns, întotdeauna 
auzeam aceeaşi istorie: «Nu putem să explicăm asta, dar trebuie să fi fost Dumnezeu. O putere în 
noi ne-a împins să venim aici.»” (27*) 

În această relatare există câteva ciudăţenii care ne dau o indicaţie importantă cu privire la  lipsa 
de autenticitate a „trezirii“: demonii zuluşilor posedaţi spuneau că ei Îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl 
şi pe Dumnezeu Fiul, dar de când ar fi venit Duhul Sfânt ei ard. În cartea Dumnezeu printre zuluşi de 
dr. Kurt Koch, scena este citată altfel: „Erlo a repetat rugăciunea în numele Dumnezeului trinitarian. 
După alte rugăciuni, puterile demonice explicau: pe Dumnezeu Tatăl Îl cunoaştem, şi Dumnezeu Fiul 
ne este cunoscut, dar pe Dumnezeu Duhul Sfânt până acum încă nu L-am întâlnit. Pentru că acum El a 
venit, şi Trinitatea este împreună, noi suntem în foc. Noi trebuie să plecăm de pe acest câmp.“(28*)  

Alexander Seibel scrie referitor la acest eveniment: „Dumnezeu este Duh şi unde este Dumnezeu 
este şi Duhul Său. Această despărţire a Persoanelor dumnezeirii este însă învăţătura rătăcită 
penticostală. Dacă ne orientăm după Biblie, şi nu vrem să fim călăuziţi de învăţături ale experienţelor, 
urmează să ne fie clar că demonii sunt scoşi, respectiv alungaţi, în Numele lui Isus. Aici este aşezat 
Duhul Sfânt  în centru, iar acest fapt nu este conform Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 16:13-14). Sunt 
literalmente  învăţăturile demonilor. (1Timotei 4:1)“(29*) 
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Nu există nicio relatare sau vreo informaţie în Biblie din care să reiasă că posedaţii vin de la ei 
înşişi la Domnul Isus sau la apostoli ca să fie eliberaţi. În Evanghelii se relatează că posedaţii sunt 
aduşi la Domnul Isus sau Domnul Isus merge la ei (de exemplu Matei 4:24; 8:16; 9:32; 12:22; Luca 
4:31-37). În Faptele Apostolilor se relatează că Filip elibera posedaţii şi vindeca paraliticii mergând 
într-o cetate a samaritenilor şi predicându-L pe Domnul Hristos. (Faptele Apostolilor 8:4-8). 
Caracteristica posedării este că toate activităţile celor posedaţi sunt sub influenţa puterilor 
demonice. Aşadar, fără o eliberare preliminară a celui posedat, nici ei nu se vor lăsa niciodată 
conduşi de Duhul lui Dumnezeu. De aceea este de acceptat că în Mapumolo, în locul unei treziri, se 
joacă o piesă de teatru diabolică. 

Un efect demn de remarcat al „trezirii“ este cultul personalităţii lui Erlo Stegen. Dr. Koch 
relata, de exemplu, despre o „vindecare“ la care a fost pus un pantof al lui Stegen peste un 
bolnav.(*35). Personalitatea lui Stegen a crescut printre zuluşi, acesta ajungând în cel mai scurt 
timp conducătorul şi tatăl lor. Erlo însuşi scria despre aceasta: „Zuluşii care până acum mă numeau 
‘Mfundisi’, au început să îmi spună ‘Baba’ (tata). Un zuluş nu face de obicei asta. Nimeni nu poate fi 
numit ‘Baba’ decât cel care este. Mă gândeam, de ce oare îmi spun ei tată? Doar ei nu ştiu nimic 
despre relaţia statornicită  între mine şi Dumnezeu. Pe neaşteptate, m-au tratat cu un respect mai 
mare decât înainte şi şi-au pus viaţa pentru mine. Asta ar avea de-a face cu faptul că eu – spiritual 
vorbind –, mi-am pierdut viaţa când am capitulat înaintea lui Dumnezeu.”(31*) 

Se pune întrebarea: cum a înţeles Stegen chestiunea cu pierderea vieţii lui şi capitularea 
înaintea lui Dumnezeu? Relatări din staţiunea de misiune din Kwasibantu scot în relief faptul că 
Stegen nu suportă nicio contrazicere şi exercită o dominaţie dictatorială. Există multe declaraţii 
diferite ale martorilor în acest sens. Relatările celor care lucrează ca misionari în Africa de Sud, 
Johannes Trauernicht şi soţia lui, precum şi Martin Frische, de la „Trans World Radio South Africa“, 
servesc drept exemplu.  

O căsătorie se destramă în Kwasizabantu: „De ani de zile ştiam despre unele lucruri foarte 
abătute ce se manifestă în Kwasizabantu. Auzeam permanent că adulţi, ba chiar şi copii din 
Kwasizabantu, erau constrânşi să accepte învăţături nebiblice, care să îi ducă într-o stare de 
permanentă autoînvinovăţire, deci la o căutare exagerată a păcatelor din viaţă. Uneori veneau 
pelerini de peste ocean. După câteva săptămâni de şedere în Kwasizabantu erau distruşi, fără 
siguranţa mântuirii, adepţi mai mult sau mai puţin fanatici ai Kwasizabantului. Unii dintre aceşti 
pelerini voiau să revină cândva în Kwasizabantu, erau însă mereu marcaţi de teama că ar putea să fie 
mai multe păcate necunoscute în viaţa lor. «Trebuie să mai fie păcate în viaţa mea», spunea câte unul. 
Auzeam vorbindu-se, de asemenea, că Erlo Stegen domină aproape absolut în Kwasizabantu, şi 
asupra conştiinţei colaboratorilor, şi asupra unor oaspeţi care rămâneau o anumită perioadă de timp 
aici. Auzeam, de asemenea, că Erlo Stegens s-ar face vinovat de minciună, colaboratorii lui au 
observat nu o dată acest lucru, ba chiar au conlucrat stăruind în minciună. Am auzit şi despre oameni 
pe care Erlo Stegen i-ar fi ameninţat ca să nu facă dezvăluiri împotriva Kwasizabantu. Noi am stat 
retraşi fiindcă pentru noi părea vizibil că, în ciuda tuturor părerilor, oamenii în Kwasizabantu erau 
binecuvântaţi şi  existau întoarceri la Dumnezeu. Oare nu puteau fi toate acestea (cele ce se auzeau) 
numai reacţii rele ale oamenilor care fuseseră atinşi în conştiinţa lor? Consideram a fi un lucru înţelept 
ca, în anumite discuţii, să ne exprimăm gândurile fără să ne arătăm entuziasmul. Am rămas însă 
surprinşi să constatăm că eram cuprinşi de o mânie ciudată. Ce fel de mişcare este aceasta, în care 
adepţii sunt ca şi arestaţi?(...)  Însă anumite evenimente ne-au forţat să renunţăm la tăcere.” (33*) 

Mulţi colaboratori au părăsit staţiunea misionară din motive de conştiinţă încă din anii de 
început. Relatări despre situaţia din staţiunea misionară i-au iritat pe unii creştini care, din cauza 
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succeselor vizibile, ignorau posibilele abuzuri. Erlo Stegen a recunoscut totuşi curând că trebuia să 
ia măsuri,  să acţioneze. În 1977 a iniţiat o întrunire unde trebuia să aibă loc o împăcare.  

Johannes Trauernicht şi Martin Frische relatează cu privire la acest lucru: 

„În 1977 a avut loc o reuniune care trebuia să ducă la o împăcare cu foştii colaboratori care se 
despărţiseră de mişcarea KSB, deci plecaseră din motive de conştiinţă. Loren Cunningham, 
îndrumătorul internaţional al misiunii ‘Tineri cu o misiune’, a fost conducătorul acestei reuniuni. 
Erlo Stegen a recunoscut că vorbirea în transă (prin Hilda Dube), vedeniile şi mărturisirea 
păcatelor înaintea oamenilor au fost supralicitate, iar conducătorul lucrării creştine a acţionat 
prea autoritar. Prin vorbirea în transă s-au recepţionat ‘mesaje din partea lui Dumnezeu’, care 
apoi au avut o influenţă esenţială asupra conducătorului lucrării. Erlo Stegen a părut profund 
afectat de aceste greşeli şi şi-a cerut iertare participanţilor la această conferinţă. Dar, o jumătate 
de an mai târziu, el a spus într-o discuţie cu Lothar Buchhorn şi Martin Frische că nu a recunoscut 
aceste lucruri pentru că ar fi fost atins de ele sau pentru că se simţea vinovat, ci ca să ia din mâna 
vrăjmaşului toate armele (literalmente spus de Erlo Stegen)” (33*)  

Deci întrunirea de împăcare şi mărturisirea vinovăţiei lui au fost doar teatru, o manevră de 
inducere în eroare. Nu s-a schimbat nimic în comportamentul său. O cunoştinţă bună de-a lui 
Stegen spunea într-un dialog cu autorul că aceea nu a fost o mărturisire propriu-zisă a vinovăţiei şi 
deci nu trebuie luată în serios (acestea survin deseori), este o strategie neobişnuită, dar 
îndrăzneaţă, pentru a restabili pacea. Că nu a fost vorba despre aşa ceva reiese şi dintr-o afirmaţie 
a lui Stegen din 1981, reţinută de un vizitator german de origine rusă cu ocazia unei vizite în 
Kwasizabantu. Această afirmaţie apare şi într-un articol al lui Alexander Seibel cu titlul „Mişcarea 
zuluşilor“. În această scriere, Seibel arăta clar influenţele nebiblice ale KSB. Ca urmare, Stegen a 
fost profund afectat şi a reacţionat cu furie, replicându-i curând după aceasta într-un alt articol 
intitulat „Erlo Stegen îi răspunde lui Alexander Seibel“. Mai jos redăm un fragment: „Cuvintele lui 
Imeneu şi Filet devorau totul în jur, precum cangrena, exact la fel ca şi luarea de poziţie a lui 
Alexander Seibel. Ceea ce spune el este o otravă îngrozitoare. Nu am timp să intru în detalii, ci redau 
numai câteva puncte care reprezintă clar falsitatea luării lui de poziţie. El compară trezirea cu 
epidemia carismatică sau penticostală, ceea ce este o minciună totală. (...) Alexander Seibel vorbeşte 
despre ceea ce se observă printre zuluşi ca fiind o caracteristică a misticismului, duhuri necurate, 
pripeală în a pune mâinile. Oricine are de-a face cu trezirea ştie ce învăţătură se dă aici şi ce se predică 
şi este martor că aceasta nu este o minciună. Nu se poate înţelege cum un om cu o asemenea imagine 
evlavioasă, folosind cuvinte din Biblie, poate minţi astfel, şi aceasta scris negru pe alb. Acestea sunt 
suficiente pentru a recunoaşte ce duh vorbeşte acolo.“ (34*). 

Că Erlo Stegen şi-a rostit aici propria condamnare devine mult mai clar în discursurile ce au 
urmat. El însuşi a confirmat la 3 octombrie 1998, la Limburg, într-o relatare despre trezirea printre 
zuluşi, că prin punera mâinilor oamenii sunt infectaţi de demoni.   

Mulţi creştini care susţin KSB îşi argumentează poziţia cu succesele lui Stegen şi cu „trezirea“ 
declanşată prin el. Ei văd în asta rodele bune şi se gândesc la cuvintele lui Isus: „după roadele lor îi 
veţi cunoaşte“. (Matei 7:20) Există totuşi multe roade care sunt asemănătoare între ele la exterior. 
De aceea, ar trebui ca roadele să fie verificate cu foarte mare grijă. Dar, întrucât  trezirea printre 
zuluşi despre care este vorba aici nu este verificată cu sinceritate, nefiind nici pe departe corelată 
cu Cuvântul lui Dumnezeu, se consideră că  succesul lui Stegen ar fi un motiv suficient spre a 
considera că se bucură de o confirmare dumnezeiască. Succesul lui are însă temelia de evaluare 
foarte critică şi îndoielnică. Elias Schrenk spunea cu privire la acest lucru: „Cine orientează adevărul 
unei chestiuni numai pe succesul lui este deja la începutul unui drum de rătăcire“. 
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Dacă în vremea noastră ceva devine prea plin de succes, aceasta este, înainte de orice, 
seducerea spre erezii a creştinismului. Ereziile nu ar fi încununate de succes dacă ele ar fi 
cercetate. Dar pierderea substanţei spirituale şi orientarea spre creştinismul experienţelor 
împiedică recunoaşterea anvergurii manevrelor satanice de amăgire. Captarea unor mari mulţimi 
de oameni poate fi un indicator important pentru centrul de acţiune al profeţilor falşi. Domnul Isus 
i-a avertizat în mod serios  pe ucenicii Lui spunând: „Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela 
pe mulţi.” (Matei 24:11) 
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4. CE ROL JOACĂ FEMEILE ZULU DIN FAMILA DUBE ÎN KSB? 
 

Erlo Stegen este în legătură strânsă cu trei spiritiste, femeile zulu Hilda Dube şi cele două fiice 
ale ei, Lydia şi Lidiwe. Puterile de medium ale Hildei Dube s-au transmis în mod vizibil şi fiicelor ei, 
Lydia şi Lidiwe, ele au devenit împreună cu mama lor uneltele unei influenţe oculte asupra KSB-
ului. Deoarece zuluşii sunt înclinaţi într-un grad înalt spre spiritism, trebuie ca Erlo Stegen să fi fost 
avertizat de acest lucru. El a fost avertizat în mod deosebit cu privire la Hilda Dube însă, cu toate 
avertizările, el s-a lăsat sub influenţa ei. Astfel, vedeniile cu caracter speculativ ale fiicei ei, Lydia, 
au găsit uşi deschise la Stegen şi la KSB. 

Vedeniile Lydiei Dube joacă în KSB un rol important, au chiar o funcţie-cheie. Prin aceste 
vedenii s-a văzut şi se confirmă personalitatea lui Stegen căruia i se transmiteau mesaje divine.  
Acesta era motivul pentru care mulţi creştini nu mai aveau nicio îndoială referitoare la mesajul lui 
„dumnezeiesc“. Din păcate, puţini erau conştienţi că toate aceste mesaje erau aranjamente ticluite 
în spate, dovadă evidentă că aici lucrau duhuri oculte.  

Cu vedeniile Lydiei a început să se împlinească dorinţa lui Stegen de a ajunge la cât mai mulţi 
tineri. Se relatează că prin vedenii s-au convertit 50 de zuluşi tineri. Aceasta sună îmbucurător, 
KSB-işti considerând că se bucură, din nou, de o binecuvântare a lui Dumnezeu, proclamată ca o 
dovadă a adeveririi vedeniilor familiei Dube: „Zuluşii care au susţinut totdeauna că ceea ce 
propovăduieşte creştinismul despre cer şi iad este religia albilor au acceptat mărturia Lydiei. Ei 
explicau: «acum ştim că ceea ce se spune despre cer şi paradis este adevărat, căci Lydia este una 
dintre ai noştri. Ea spune adevărul.»“ Rămâne însă întrebarea dacă tinerii s-au convertit pentru că 
au crezut în Domnul Isus sau pentru că au găsit credinţa în vedeniile Lydiei Dube. Vedeniile sunt un 
fundament deosebit de şubred, pentru că ele sunt un mijloc ideal de inducere în eroare folosit de 
Satan. Cuvântul lui Dumnezeu spune cu privire la aceasta: 

„Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint şi mângâie cu 
deşertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi, pentru că n-au păstor.“ (Zaharia 
10:2) 

„Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii 
voştri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; nu ascultaţi nici de visătorii voştri, ale 
căror visuri voi le pricinuiţi!»“ (Ieremia 29:8) 

Lydia Dube s-a născut la 26 martie 1952 în apropiere de Mapumulo, centrul „trezirii”, şi a fost 
botezată în Biserica Luterană pentru că părinţii ei aparţineau nominal Bisericii Luterane (Mapumu-
lo are un seminar teologic luteran, de care se îngrijea dr. Kurt E. Koch). Părinţii Lydiei o trimiteau la 
şcoala duminicală. La 10 ani ea era deja conducătoarea unei bande de patru fete. Avea permanent 
cu ea o bâtă pentru că îi plăcea să-i bată pe alţii cu ea. În 1964, cu doi ani înainte de „trezire“, Erlo 
Stegen a venit cu un cort în Mapumulo. Lydia a intrat cu banda ei în cort şi la scurt timp voiau să 
plece. Lydia însă ...  nu se putea ridica: 

„Lydia, nemaiputând să se ridice, a început să transpire foarte tare. În acest moment Erlo a venit 
la ea şi a întrebat-o: «Te pot ajuta?» Lydia i-a răspuns speriată: «Tot ce ai spus despre mine este 
adevărat». «Dar cu o mărturisire formală nu putem pătrunde la Dumnezeu» – răspunse Erlo. 
«Mărturiseşte-ţi păcatele unul după altul!» Fata, speriată, a început o mărturisire temeinică a 
păcatelor. Erlo i-a acordat  după aceasta, cu un cuvânt din Biblie, iertarea.“ (38*)  
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Lydia avea pe atunci 12 ani. Viaţa ei a fost marcată  decisiv prin mărturisirea păcatelor în faţa lui 
Erlo Stegen. Păcatul şi eliberarea de păcat au devenit tema centrală a vieţii ei şi a vedeniilor ei de 
mai târziu. Koch scria: „Din acea zi, în viaţa Lydiei s-a deschis un nou capitol. Ea încerca să  fugă de 
orice păcat pentru că pe călcătorii poruncilor lui Dumnezeu îi aşteaptă iadul. Cuvinte mari din 
epistolele lui Ioan o însoţeau peste zi, ca de exemplu «cine păcătuieşte este de la diavolul», «cine 
rămâne în El, acela nu păcătuieşte», «cine este născut din Dumnezeu, acela nu păcătuieşte»” (1 Ioan 
3:6-9).(39*)  În 1968, Lydia a primit chemarea de a colabora în lucrare cu Erlo Stegen. Chiar din 
acelaşi an, Lydia a devenit membră a echipei de evanghelizare a lui Stegen. În 1970, Stegen s-a 
mutat cu oamenii lui din Mapumulo în Kwasizabantu. Lydia era în acest timp singura tânără din 
cercul de lucrători ai lui Stegen. Stegen îşi fixase o ţintă, el voia în mod deosebit să îi atragă pe 
tineri. Dar într-un interval de 3 ani nici un tânăr nu venise la credinţă. Acest lucru s-a schimbat 
când, în 1973, Lydia s-a îmbolnăvit subit, se presupune că a şi murit, iar apoi a fost trezită din nou la 
viaţă. La moartea aparentă a Lydiei au fost prezenţi cei mai apropiaţi colaboratori din cercul lui 
Erlo Stegen, precum şi Hilda, mama Lydiei. Înainte ca Lydia să moară, ea a transmis celor adunaţi în 
jurul ei vedenii pe care dr. Koch le-a publicat în cartea sa În Paradis. Acolo se spune: 

„La 8 aprilie 1973 a avut loc o scenă de factură spirituală care rămâne de neuitat pentru toţi cei 
prezenţi. Se vedea încă dinainte de prânz că pacienta se sfârşea. Duhul Lydiei plutea deja în lumea 
nevăzută. Ea avea vedenii una după alta. În timpul vedeniilor, ea relata permanent prietenilor 
prezenţi ceea ce vedea.“ 

Vedeniile care urmează acum prezintă o cursă cu obstacole gigantice în drumul spre paradis pe 
care se presupune că, în afara Lydiei, nimeni nu ar putea să le treacă. În mod paradoxal, însuşi dr. 
Kurt E. Koch, om cu pregătire în ştiinţele teologiei, a ajuns să îndreptăţească ca biblice şi 
dumnezeieşti vedeniile Lydiei. Ca semn al ambiguităţii de care a fost cuprins, el recunoaşte spăşit 
în cartea sa:  

„ (...) acum după ce am privit toate probele pe care le-a trecut Lydia, trebuie pur şi simplu să 
recunosc, de mii de ori, că eu cu siguranţă nu le-aş fi trecut.“ 

În acest loc Koch îşi recunoştea propria condamnare la moarte. Dacă Dube a avut dreptate, 
aceasta ar fi şi condamnarea la nimicire a tuturor celor ce cred în Isus Hristos. Nimeni n-ar avea 
vreo şansă să ajungă la slavă, pentru că o perfecţiune de un asemenea fel ca aceea care a fost 
proclamată prin vedeniile familiei Dube este imposibilă. 

Prezentăm acum câteva fragmente din vedeniile pe care le-a descris Koch pe 20 de pagini, în 
cartea sa intitulată În Paradis. Vedeniile încep cu „Calea îngustă“: 

„În această vedenie Lydia a intrat pe calea îngustă. Era o pantă foarte abruptă. Pe drumul acesta 
dificil nu se putea lua nici cel mai mic bagaj. Chiar şi pe cea  mai obositoare porţiune de drum nu 
aveai permisiunea să te odihneşti, deşi în stânga şi în dreapta se aflau stânci scunde care te 
invitau parcă să te aşezi pe ele. Trebuia în mod obligatoriu să continui drumul, chiar dacă te-ai fi 
târât pe mâini şi picioare. Dacă cineva voia să se aşeze pe o stâncă, atunci stânca se răsturna şi se 
prăvălea cu omul care se aşezase pe ea, căzând împreună într-un adânc care este în legătură cu 
iadul, în care se prăbuşise deja un băiat care dansa. Sus, pe vârful muntelui abrupt, stătea în 
picioare Isus cu o carte în mână. Trei femei în rochii albe au ajuns la El. Domnul le-a spus:  « (...) 
voi, de fapt, v-aţi spălat hainele, dar nu le-aţi stors complet. În ele mai sunt resturi de murdărie». 
Cele trei femei nu au avut permisiunea să continue drumul. (...) Isus se uita în cartea Lui la  fiecare 
om care sosea. Cel ce sosea afla pe loc dacă avea voie să meargă mai departe pe calea îngustă sau 
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nu. Lydia a ajuns şi Domnul a lăsat-o să meargă mai departe, şi chiar a condus-o. Pe următoarele 
porţiuni de drum Lydia a fost supusă la diferite probe. În acelaşi timp era o privelişte înapoi. Întâi 
ea a ajuns într-un loc unde oamenii făceau parte din aceeaşi familie, ei se certau şi se băteau. 
Lydiei i s-a amintit de  certurile anterioare din familie. Dacă ei nu s-ar fi căit de tot şi nu s-ar fi 
curăţit mai înainte de toate, nu li s-ar fi permis să continue drumul. Ea se ruga: «Doamne, 
netezeşte-mi Tu o cale prin aceste lupte!»  Ea a fost ascultată. Următoarea probă a fost chiar mai 
dificilă. A întâlnit un om care ducea un sac, în care erau amestecate zahăr şi făină. Domnul i-a 
spus: «Separă zahărul de făină!» El nu a putut. Atunci a fost oprit din drum. Omul cu sacul era pro-
totipul unui creştin lumesc care amestecase lucrurile spirituale cu cele lumeşti (...) Toate aceste 
vedenii aveau în acelaşi timp o întrebare pentru Lydia: Cum stai tu la acest punct? Dacă pe undeva 
ceva nu ar fi fost în regulă la ea, nu ar fi lăsat-o Domnul să continue drumul mai departe. 

Pe calea îngustă Lydia a ajuns într-un loc unde erau trei bărbaţi care aveau misiunea să-i pună pe 
alţi pelerini în sicrie negre. Lydiei i s-au explicat următoarele: «Aceştia sunt credincioşi care 
vorbesc despre păcatele altora, care critică, judecă, condamnă; credincioşi care-i exclud şi-i 
îngroapă pe alţii şi astfel îşi ratează ţinta. Ei nu puteau continua să meargă pe calea îngustă. 
Numărul probelor la care aveau să fie supuşi nu va avea sfârşit. Acestea sunt ilustraţii pentru 
mulţi creştini care se comportă uşuratic  în privinţa veşniciei.»“(42*) 

Ce paradox! El, dr. Kurt Koch, scrisese cândva: 

„Odată am întâlnit un presbiter de biserică, care îşi întemeia mântuirea pe faptul că Îl văzuse într-
un vis pe Isus. Aceasta nu este o mântuire biblică. Mântuirea noastră se bazează pe lucrarea lui 
Isus la cruce, şi nu pe un vis sau o vedenie...!” (43*) Acum tot el dădea vedeniilor o direcţie 
teologică corectă.  

El continuă relatând că vedeniile Lydiei se termină după o cursă cu obstacole lungă, aşa cum 
urmează: 

„După ce Lydia învinsese obstacolul cu sârme, a ajuns la marea  staţie de control, o casă cu multe 
camere, unde urma să aibă loc ultima probă pentru intrarea în paradis. Uşa spre această casă, prin 
dimensiunile şi forma ei, constituia un etalon spiritual. Ea avea o anumită înălţime. Cine nu avea 
acea înălţime nu trecea prin ea. Persoanele mai înalte nu se puteau apleca, pentru că erau 
ţepene... cei mai scunzi nu se puteau întinde, iar condiţia era să ai dimensiunea corectă, (...) ace-
asta este dimensiunea lui Dumnezeu (...) După intrarea în această casă de judecată fiecare primea 
un fel de paşaport ştampilat. Apoi toţi aşteptau până le venea rândul. Erau prezenţi judecători şi 
medici care aveau să îi controleze pe fiecare. Preşedintele acestei comisii de control era un bărbat 
cu o curea în jurul pieptului. Cunoaştem acest bărbat din Apocalipsa 1,13 (...) Cine nu era din punct 
de vedere spiritual complet sănătos era pus de o parte. Avea loc aşadar o triere biblică, cine era 
capabil de ceva şi cine nu. Prin Harul lui Dumnezeu, Lydia a reuşit. Cine cădea la acest control ge-
neral era condus în spatele clădirii. Acolo era o pistă de luptă, un teren de sport. 

Fiecare avea puterile lui să arate şi să lupte, şi la aceasă probă Lydia a reuşit. Dar cu asta nu s-au 
terminat temele controlului general (...) Ce s-a întâmplat cu cei ce nu reuşeau, Lydia nu ştie. Să nu 
uităm că au fost parcurse toate aceste controale pentru oamenii de pe calea îngustă... Aici ne 
poate cuprinde o frică îngrozitoare.” (44*)    

Da, aici poate veni într-adevăr o frică înspăimântătoare, şi ea este adâncă în sufletele multor 
membri KSB, căci prin KSB ei şi-au pierdut mântuirea, dacă au avut de fapt vreodată aşa ceva. 
Teama pentru  pierderea paradisului este până la urmă lanţul cu care este încătuşat orice membru 
KSB înfocat din centrala principală din Africa de Sud.  
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„Lydia era acum aproape de punctul de sosire. Toate staţiile şi probele au fost trecute cu succes. 
Apoi ea a văzut un grup de persoane îmbrăcate în haine albe venind la ea. Misiunea  lor era să-i 
strângă pe toţi cei care reuşiseră la probe. Dar şi aici se poate încă pierde dacă nu contactezi 
aceste persoane. Lydia i-a contactat şi a ajuns apoi la punctul de sosire. Un înger stătea în picioare 
la intrarea în paradis şi a întins braţele după ea. Prietenii care erau adunaţi în camera mortuară au 
mai auzit ultimul ei strigăt: «Aici e îngerul. El mi-a urat Bine ai venit! Nu îl vedeţi? Doar este aici! » 
Acestea au fost ultimele ei cuvinte. Apoi a închis ochii şi era moartă ... Momentul exact al morţii ei 
a fost 8 aprilie 1973 la prânz. Ora trei. “(45*) 

Acum Lydia Dube era în „paradis“ şi, după reîntoarcerea ei în viaţa pământească, a relatat 
despre acest pasaj al experienţei ei personale. De ce nu a putut ea rămâne în „paradis“? Autorul 
cărţii motivează spunând ceea ce urmează: 

„În paradis Isus a chemat-o pe Lydia la El şi i-a zis:  «Prietenii tăi de pe pământ plâng după tine. 
Vreau să te trimit din nou acolo.»“(46*) 

Orice credincios neavenit care citeşte vedeniile familiei Dube şi care cunoaşte Biblia trebuie să 
îşi pună fără şovăire întrebarea dacă vedeniile ar putea să fie de obârşie spirituală. Lăsând la o 
parte faptul că lupta credinţei nu începe abia când ai reuşit la „marea staţie de control“, chiar şi aşa 
vedeniile Dubei au un caracter apăsător pentru că sunt total lipsite de har. Aici este expus idealul  
unui om care pe pământ a fost perfect, care nu face niciodată nici cea mai mică greşeală. Pe baza 
accentuării excesive a faptelor omului şi a realizărilor proprii (de exemplu „fiecare avea să îşi arate 
puterile lui“), se poate afirma cu certitudine că vedeniile familiei Dube nu sunt de natură 
dumnezeiască, căci Evanghelia dimpotrivă accentuează ce face omul în contrast cu ce face 
Dumnezeu. Noi avem intrare în paradis numai prin credinţă pe baza jertfei de la Golgota, deci prin 
sângele Domnului Isus, şi nu prin faptele noastre. Nu există în Biblie nicio contradicţie mai mare 
decât aceea între îndreptăţirea sau mântuirea pe temeiul faptelor şi mântuirea căpătată prin 
credinţă, deci fără fapte. Cităm două locuri din Biblie cu privire la aceasta: 

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.  Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost 
zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să 
umblăm în ele. (Efeseni 2,8-10) 

Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. 
(Gal. 5,4) 

Afirmaţia că Lydia ar fi fost în paradis trebuie pusă categoric la îndoială pe baza a cel puţin 
două dovezi. Koch scrie: „Centrul  cetăţii era o sală mare cu un tron. Pe acest tron din care ieşea o 
strălucire de nedescris şedea Isus. Toţi se plecau înaintea Lui, Lydia, de asemenea. Ea spunea: «Isus nu 
putea fi privit în faţă, atât de strălucitor era. Noi ne înclinam toţi şi priveam de jos».”  

După relatarea Lydiei, paradisul se aseamănă cu noul Ierusalim din Apocalipsa 21 şi 22. Din con-
siderentul  că paradisul este identic cu noul Ierusalim, ea ar fi putut să Îl privească  pe Domnul Isus, 
căci Scriptura spune: „Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat 
încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. (1 
Ioan 3:2). Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al 
Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. 
(Apocalipsa 22:3-4) 
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Koch scrie mai departe: „Înainte ca Lydia să părăsească locul ceresc, Domnul i-a arătat o sferă 
mare. El i-a explicat: «Oamenii gândesc că pot să se ascundă de Mine. Priveşte la această sferă.» Ea s-a 
uitat. A văzut întregul pământ. Oamenii erau minusculi precum furnicile, mişunau de colo-colo. După 
această ultimă experienţă Lydia s-a întors înapoi.”  

Cel care poate face deosebire între lumină şi întuneric poate crede că  în cer se lucrează cu 
aceleaşi metode ca în spiritism?!  

Cu privire la aceasta, Alexander Seibel scria: „Nu există niciun caz în Biblie unde femeile au 
avut vedenii. Chiar şi renumitul loc din Ioel 3:1-5, la care fac apel în timpul nostru mulţi învăţători 
rătăciţi, exprimă concret acest lucru. Aici scrie clar: (vezi şi în Faptele Apostolilor 2,17) că tinerii 
(deci la masculin) vor avea vedenii, şi că fiii şi fiicele vor prooroci.  Avem în Biblie profetese, dar 
nu femei care au avut vedenii. În definitiv, nu vrem să fim aici dogmatici, însă trebuie să verificăm 
critic toate  relatările care indică astfel de izvoare. Istoria Bisericii cunoaşte suficiente exemple 
despre felul cum au pătruns ereziile în biserici, pentru că femei cu descoperiri şi vedenii au 
cutreierat pământul şi au recomandat mai departe fără teamă descoperirile lor. Femeile sunt cel 
mai bun medium. Într-un cerc spiritist mediumul principal este întotdeauna femeia. Diavolul a 
mers la Eva, şi tocmai din acest motiv Pavel îi interzice femeii să dea învăţătură (1.Tim. 2:12-14). 
(49*) 

Vedeniile Dubei ne permit să privim în culisele KSB. Ceea ce se vede aici este o realitate pe care 
abia o putem percepe: Spiritism! Din cauza aspectului exterior corect al KSB este deosebit de 
dificil să desluşim această realitate. Dar indicii în acest sens ne sunt furnizaţi de însuşi Koch, în 
scrierile lui care spune: 

„În timpul unei rugăciuni, Lydia a recunoscut doi zuluşi aflaţi pe tărâmul de dincolo. Feţele lor nu 
le putea recunoaşte şi iată că ea, care deşi se afla printre noi, deci pe pământ, a avut acces 
dincolo. Acesta e un semn că există posibilitatea de comunicare între cele două tărâmuri“.  

Această „nouă formă de comunicare“ este spiritism în formă pură. Koch dă în cartea sa despre 
vedeniile Lydiei Dube o explicaţie potivită pentru ceea ce este spiritismul: 

„Pot aceste spirite care bântuie în jur să aducă un sentiment de pace, de bucurie  şi să pună în 
scenă experienţa luminii?  Da, ele pot asta.  Îmi stau înainte multe trăiri ale foştilor spiritişti care 
spun că ei căutau să fie sfătuiţi. Ei recunoşteau că aceste duhuri vorbeau chiar cu evlavie şi puteau 
exprima cereri în rugăciune. Ele se dădeau foarte morale numai pentru a găsi credibilitate şi a 
putea duce apoi în erezie. Un fost medium spiritist, Victor Ernst, care a scris cartea Eu vorbesc cu 
spiritele mărturisea: Duhurile pe care le întâlneam la şedinţele de spiritism se dădeau de cele mai 
multe ori foarte morale.” (Preluare prin autor) (51*) 

Această prezentare a lui Koch, făcută în starea lui de ambiguitate, sună fie ca o părtăşie, fie ca 
o contrazicere lăuntrică cu Dube.  

Se presupune că din cauza morţii lui, survenite într-un accident, în 1987, Koch nu a mai apucat 
să prezinte detalii privind vedeniile Dubei, pe care le declarase ca biblice şi dumnezeieşti. El, care 
cunoştea ca nimeni altul  încurcăturile oculte şi spiritismul care bântuiau îndeosebi printre negri şi 
care descoperise peste 150 de curente oculte, încerca acum să impună în faţa creştinătăţii 
vedeniile familiei Dube drept adevăruri dumnezeieşti. Se presupune că acesta este unul dintre cele 
mai cutremurătoare documente ale ereziilor din ultimul timp. Alexandru Seibel scrie cu privire la 
acest lucru: 



 - 25 -  

„(...) dar am avut un sentiment cutremurător când citeam aceste relatări scrise de dr. Koch. Doar 
acest om combătea pe vremuri şi, într-un anumit sens, chiar şi azi duhul de isterie, pricinuind mari 
pagube diavolului, şi multe dintre cărţile lui au devenit binecuvântari pentru oameni! (...) 
Asemenea vedenii şi experienţe, semne şi minuni se potrivesc capitolelor Scripturii în locurile 
unde găsim avertizări privind vremurile sfârşitului, unde se desfăşoară lucrări înfricoşătoare ale 
iraţionalismului şi misticismului.” (52*) 

Spiritismul nu a pătruns întâmplător în KSB. Erlo Stegen s-a expus pe deplin conştient acestei 
influenţe anticristice. Aşa cum deja s-a relatat, în ciuda multor avertizări, Stegen lucrează strâns cu 
văzătoarea, cu spiritista Hilda Dube. Aici este un indiciu clar privind acţiunea duhului minciunii.  
Atunci când creştinii nu se mai lasă călăuziţi de Duhul Sfânt, îşi atrag asupra lor judecata lui 
Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne arată că puterea ereziilor se manifestă în mod direct când lipseşte 
dragostea pentru adevăr, pentru singura sursă a adevărului revelat care este Cuvântul lui 
Dumnezeu:  

„Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri 
mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au 
primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.  Din această pricină, Dumnezeu le trimite o 
lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” (2 Tesalonicieni 2,9-11) 

Dintr-o scrisoare a sud-africanului Erwin Redinger (care cunoaşte KSB de la înfiinţarea lui), 
adresată unui fost activist al KSB, reiese cu claritate absolută lucrarea de rătăcire care se exercită 
prin relaţia dintre Erlo Stegen şi Hilda Dube:  

„Dragă domnule ...,  

Am primit scrisoarea dv. De fapt sunt uimit că dv., care aţi fost în legătură atât de mult timp cu 
KSB, nu ştiţi nimic despre chestiunea cu privire la Hilda şi Erlo. Eu aveam impresia că oamenii care 
sunt mai mult timp în legătură cu KSB ştiu toate lucrurile în legătură cu această mişcare, căci doar 
la început exista  acest "common knowledge" (cunoştinţe commune – n.a.) printre adepţii din lo-
calitatea Mapumulo, unde a început totul. Doar Hilda era mereu prezentă. Ea era punctul central 
al întregii lucrări. Asta arată deci din nou cum, în timpul care a urmat, aceste lucruri au fost ţinute 
secrete şi ascunse. Dacă Erlo s-a debarasat de aceste lucruri, aşa cum speraţi dv., am putea per-
cepe numai dacă el ar fi recunoscut public că a fost înşelat şi călăuzit de duhuri rele. Altfel, trebuie 
să acceptăm că ea continuă cu transele, iar el nu a văzut încă acest lucru ca pe o rătăcire. El ne-a 
spus atunci că acesta e un dar de la Dumnezeu şi că el va fi protejat de Dumnezeu de erezie. Nu 
ştiu încă dacă dv. aţi citit scrierile mele pe care le-am trimis prietenilor mei în Germania. Am scris 
cel puţin două scrisori lungi care conţin foarte multe informaţii. Ceea ce am scris este adevărul pe 
care l-am trăit şi experimentat şi care poate fi oricând confirmat de mulţi alţii. 

Într-una dintre scrierile adresate prietenilor lui, Redinger scrie: Când a început, Erlo şi-a însuşit 
pentru el ideea că Dumnezeu i-ar fi dat un dar şi că el nu ar putea să se rătăcească. Deşi era darul 
lui, acesta era primit nu direct, ci  prin  Hilda (femeia zulu pe nume Dube). Ea  intra în transă şi-i 
spunea apoi lui Erlo „Cuvântul” lui Dumnezeu. 

Erlo mi-a spus că Dumnezeu i-ar fi dat lui acest dar, “altfel m-aş fi putut abate de pe cale”(…) Am 
fost martor la una din aceste şedinţe. Hilda vorbea mai întâi în limbi, apoi era liniştită şi apoi 
spunea câteva lucruri pe care Erlo le nota pe hârtie. După această întrunire am plecat mai departe 
la Durban. Pe drum cineva a amintit ce spusese Hilda în această adunare. Hilda era foarte 
bucuroasă să „asculte” ce spusese, pentru că, aşa cum spunea ea, ea nu ştia ce spusese dacă nu îi 
povestea cineva.  (…) Îmi amintesc cum Erlo îmi povestea că, la început, când el mergea împreună 
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cu Hilda la rugăciune, se putea întâmpla ca Hilda să nu poată cădea în transă. După rugăciune, el 
recunoştea că problema era la el şi de îndată ce el îşi mărturisea starea, ea putea din nou să cadă 
în transă şi să spună „Cuvântul” lui Dumnezeu. 

Dar pentru că asta însemna pentru Hilda o oboseală atât de mare, când se întâmpla aceasta, el 
ruga pe Domnul ca ea să cadă în mod simplu în transă, fără să îi dea lui răspuns. În acest fel el 
putea apoi observa că ceva anume nu era în ordine la el,(...) ceva ce el trebuia să pună în ordine. 
Apoi... Domnul asculta această rugăciune. 

Pot exista oameni care spun că această istorie cu transele acum a trecut. Eu nu cred aceasta, 
pentru că dacă pe vremea aceea lucrul acesta era fals, atunci ei trebuiau să recunoască că s-au 
rătăcit, altfel se trage concluzia că aceasta mai continuă. Pentru mine, nerecunoaşterea acestui 
fapt este dovadă că el continuă, şi anume continuă în secret şi de ea ştie întreaga conducere. 

Cum spunea cineva: Lucrurile nu se întâmplă niciodată în mod normal sau spontan, oamenii sunt 
confruntaţi totdeauna surprinzător cu ele. Deviza este aceeaşi, se aduce deodată argumentul: 
Domnul a spus aşa, sau aşa şi deci  trebuie făcut aşa sau aşa. Pentru mine asta nu înseamnă 
umblare în lumină, ci în întuneric. Aceasta nu înseamnă a logodi pe oameni cu Hristos, ci a se 
logodi cu ei înşişi”. 
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5. CARE ESTE IMAGINEA KSB-ULUI ÎN GERMANIA? 
 

Mişcarea KSB din Germania joacă cel mai puternic rol în răspândirea ideologiei KSB în Europa. 
Acesta este capul de pod central spre Africa de Sud, deci cel care răspândeşte în mod eficient 
ideologia dependenţei depline faţă de Stegen în multe biserici şi comunităţi ale Europei. KSB-ul 
german este cel care organizează între altele turnee de conferinţe cu participarea lui Erlo Stegen, 
la care participă parţial şi corul „Euro“ al KSB. Turneele pentru promovarea acestor conferinţe se 
ţin în toată Germania şi în statele europene vecine. Se remarcă faptul că la multe întruniri cel mai 
ridicat procentaj al participanţilor îl constituie germanii de origină rusă. 

Istoria apariţiei KSB în Germania este ilustrată într-o oarecare măsură în broşura de prezentare  
Misiunea Kwasizabantu în Germania: 

„Prin conferinţe şi predici în multe biserici şi localuri din Germania lucrarea este cunoscută în ţara 
noastră de peste 25 de ani“. Cu timpul au apărut în diferite localităţi cercuri de prieteni care 
sprijină misiunea din Africa de Sud şi care, în final, s-au unit. Dintre acestea, în 1994 s-a organizat o 
părtăşie de comunităţi libere cu membrii de pe întregul teritoriu federal unde, printre altele, s-au 
organizat şi realizat proiecte de ajutor pentru comunităţile creştine din Africa de Sud şi Europa de 
Est, unde se trimit misionari de lucru pentru activităţi sociale, pedagogice şi activităţi 
meşteşugăreşti. Misiunea Kwasizabantu există în mai multe ţări europene precum: Franţa, 
Elveţia, Belgia, Olanda, Ungaria, România. În Germania, Misiunea Kwasizabantu este organizată în 
trei uniuni,  Germania de Nord, Germania de Sud şi Nordrhein-Westfalen.” (53*) 

La 9 mai 1998 a avut loc inaugurarea noii locaţii „Centrul de  întruniri şi conferinţe Casa 
Lindbach“ în Schwäbisch Gmünd. Clădirea a fost ridicată de firma Werkzeug und Formenbau 
GmbH şi este sediul a cinci grupări diferite care sunt  dependente spiritual de KSB din Africa de 
Sud:  

 Misiunea Kwasizabantu Germania e.V. (din  1999 Misiunea  Kwasizabantu Germania de Sud e.V.) 

 Creştini pentru adevăr (CFT) 

 Acţiunea „Wahre Liebe wartet “  –  „Dragostea adevărată aşteaptă“  

 Bibel und Schriftenmission Dr. Kurt E. Koch e.V.   – „Misiunea biblică şi de literatură dr. Kurt E. 
Koch e.V. “ 

 „Domino Servite Schule“ –  Înstituţia de învăţământ “Domino Servite Schule“ 

Susţinătorul întregii locaţii este IMMOVA GbRmbH. În ziua inaugurării a fost prezentată 
publicului fiecare grupare în parte. În program, s-au aflat o piesă de pantomime, un cântec al 
zuluşilor şi o expunere de diapozitive despre misiunea Kwasizabantu din Africa de Sud. Mişcarea 
KSB din Germania de Sud, cu sediul în Schwäbisch Gmünd, în zona localităţii Lindbach, a fost forţa 
motrice a apariţiei KSB german. Ea a emanat în 1985 dintr-o grupare desprinsă din „Uniunea 
Fraţilor Evanghelici“ şi din „Misiunea Cuvântul Adevărului“.  

Povestea apariţiei KSB german are însemnătate istorică. Unul dintre părinţii întemeietori ai KSB 
german este Martin Rost. Rost a fost mai întâi circa 20 de ani misionar în Papua Noua Guinee şi 
totodată preşedintele Uniunii Fraţilor din Germania. Prin turnee de conferinţe cu Erlo Stegen şi cu 
prietenul său Günther Zick din Sechselberg, Rost a intrat în legătură cu Stegen. (Zick conduce 
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lucrarea misionară „Ajută-ţi aproapele“ şi a fost în anul 1980 deseori în Kwasizabantu). Turneele de 
conferinţe au fost organizate într-o măsură hotărâtoare de dr. Kurt Koch. Koch a fost pentru mulţi 
creştini de atunci, datorită cărţilor sale, o figură integră, demn de încredere. Prin cartea sa 
Dumnezeu printre zuluşi, Koch a deschis multe uşi pentru Erlo Stegen în lumea evanghelicilor. 
Astfel, nu a fost nicio problemă să se ajungă în sfera de influenţă a lui Stegen. Cât de periculoasă 
poate deveni o asemenea figură integră vedem, din păcate, la dr. Kurt Koch. 

Rost, prin predicile lui, i-a expus pe credincioşi unei presiuni exercitate din ce în ce mai puternic. 
După înţelegerea sa, în Uniunea Fraţilor Evanghelici s-au instalat şi persistă  păcate care împiedicau 
o trezire. El susţinea că se simte chemat prin Duhul lui Dumnezeu să dea pe faţă păcatele şi să le 
pedepsească. Era vizibilă influenţa lui Erlo Stegen. În timpul unei conferinţe a Uniunii Fraţilor 
Evanghelici în localitatea Vaihingen, la începutul anilor '80, Rost a dat drumul unui magnetofon 
pentru ca juriul să audieze o predică lungă a lui Erlo Stegen. În 1983, el s-a mărturisit într-o adunare 
publică lui Erlo Stegen că se vede confirmat prin Stegen în propovăduirea sa. Astfel, şi la Rost 
conţinutul central al predicilor a devenit păcatul. El avea curaj să spună păcatelor pe nume (şi 
acest lucru nu trebuie criticat nicidecum), dar el nu recunoştea că o propovăduire unilaterală îi 
aducea din nou pe credincioşi sub lege şi astfel îi îndepărta de Domnul Isus Hristos. Propovăduirea 
lui Rost se lovea de marea rezistenţă a temeliei bisericii. Despărţirile din Uniunea Fraţilor 
Evanghelici la începutul anilor '80 au încheiat un capitol important din istoria Bisericii Domnului 
Isus, care în variante asemănătoare s-a repetat permanent şi se repetă şi azi. Se pune întrebarea-
cheie: Putem duce o viaţă fără păcat? Este trezirea posibilă prin oameni? Aşa cum Stegen se vedea 
deja ca un declanşator al trezirii în Mapumolo, la fel şi Rost avea convingerea că prin el s-ar 
declanşa o trezire în Papua Noua Guinee. O astfel de trezire voia să introducă Rost şi în Uniunea 
Fraţilor Evanghelici. Dar mulţi fraţi au întrezărit falsa inserţiune. Într-o scrisoare din 7 ianuarie 1983, 
un mare număr de fraţi din Uniunea Fraţilor Evanghelici au scris sfatului de fraţi. Acolo se spune: 
„Nu scriem aceste rânduri cu uşurătate, ci dintr-o necesitate lăuntrică, pentru că ne temem de 
existenţa în continuare a Uniunii Fraţilor din Germania! Să puneţi această scrisoare în faţa ochilor 
voştri, căci în acest moment nu mai este vorba despre a ajunge cu toate mijloacele la o trezire 
sperată, ci să dovedim sfinţenia împiedicând prăbuşirea Uniunii. Cu alte cuvinte, în loc de o trezirea 
scontată, ar rămâne o grămadă de cioburi (adică fraţi dezbinaţi).”(54*) Tensiunile se ascuţeau din 
ce în ce mai mult. Prin intervanţia decisă şi curajoasă a unor fraţi responsabili, marea nenorocire a 
putut fi împiedicată. Încă. În 1985, Martin Rost a fost pus, în final, de comitetul german şi de sfatul 
de fraţi în faţa alegerii: ori îşi schimbă predicile ori pleacă. Rost a plecat şi a devenit conducătorul 
KSB german. O mulţime de credincioşi din mişcarea  fraţilor l-au urmat pe Rost în lagărul KSB. Între 
ei a fost şi Georg Grau, actualul lider al KSB din Germania de Sud şi secretarul general al mişcării 
„Creştini pentru adevăr.“ Dacă nu ar fi fost aceste despărţiri, Uniunea Fraţilor Evanghelici germani 
ar fi devenit azi cu mare probabilitate o grupare a KSB. Aceasta ne arată cât de importantă este în 
multe cazuri o despărţire. Pavel a dat învăţături în cuvinte clare şi desluşite privind despărţirea de 
oameni prin a căror influenţă se răspândesc învăţături nebiblice în adunări: 

„Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care 
aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.“ (Rom. 16:17)  

„Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, 
destoinic pentru orice lucrare bună.“ (2 Timotei 2:21).  

Cum ripostează creştinătatea noastră evanghelică? Ea caută curăţirea cu aliaţii balaamilor, 
nicolaiţilor şi izabelelor! (vezi Apocalipsa 2) 

Dacă Domnul Isus a comunicat atunci câtorva biserici că nu este permisă tolerarea influenţei 
ereziilor şi a învăţăturilor rătăcite, astăzi se spune: „Să fim toleranţi şi să colaborăm cu ei. Dragostea 
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uneşte, învăţătura desparte.“ Dar judecata lui Dumnezeu despre urmările acestei curăţiri a fost 
scrisă de mult timp şi ar trebui gândită din nou: “Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate bisericile 
vor cunoaşte că „Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii şi inima”; şi voi răsplăti fiecăruia din voi după 
faptele lui.“ (Apocalipsa 2:23) 

La sfârşitul anului 1998 au început tensiuni puternice în interiorul KSB german, care la începutul 
anului 1999 s-au ascuţit. Între lideri nu mai exista unitate. La iniţiativa lui Friedel Stegen, KSB 
german s-a divizat în trei uniuni regionale. Cunoscătorii presupun că prin aceasta se urmărea să se 
realizeze o ghidonare planificată de centrală. Într-o întrunire în Lindbach, la care a fost prezent şi 
Friedel Stegen, s-a stârnit atunci un adevărat scandal. Friedel Stegen i-a cerut lui Martin Rost să se 
despartă de propiii lui copii pentru că aceştia, printre altele, sunt un prilej de poticnire referitor la 
hotărârea internă privind îmbrăcămintea, considerată o cădere de la harul sistemului. A urmat un 
schimb de replici  publice, când un colaborator i-a reproşat lui Friedel Stegen că aplică metode de 
dictatură. Astfel s-a clătinat încrederea în familia Stegen, şi aceasta i-a lovit pe adepţii ei în sistemul 
nervos central. Într-o scrisoare trimisă la puţin timp după aceasta de Hans Coler, liderul KSB din 
Elveţia, conducerii KSB, el scria, printre altele, următoarele: „Tu, dragă unchiule Martin, mi-ai fost 
mie şi familiei mele ani de zile o mare binecuvântare. (...) Şi ne avem aşa mai departe, pe mine 
personal şi pe fraţii elveţieni. Evenimentele din ultimul timp ne-au pus într-o stare de nesiguranţă, ne-
au înstrăinat, în mod deosebit poziţia ta neclară, cu care nu eram obişnuiţi din partea ta până acum. 
După cum ştii deja, ştirea a trecut graniţele germane şi au venit la mine fraţii cu întrebarea: Coborâţi 
standardul, drapelul Evangheliei coboară din înălţime, cum  ne-a adus trezirea? Aceste întrebări care 
ne frământă în Elveţia vrem să ţi le punem ţie, unchiule Martin, şi vouă,  responsabili ai Misiunii 
germane ai KSB, şi să vă rugăm să luaţi o poziţie clară. Rămân confirmate până aici cele spuse de mine 
în Lindbach: Ne-am despărţit de voi, atâta timp cât cei atinşi de păcat nu se convertesc, nu se 
pocăiesc şi nu pun totul în ordine. (...) Noi sperăm şi vă rugăm  din toată inima să vă pocăiţi şi să vă 
depărtaţi clar şi vizibil de aceste lucruri. (...) Sperăm şi vă rugăm din toată inima, dragi fraţi, că vă veţi 
pocăi şi că vă veţi despărţi în mod clar şi vizibil de trăirea în neorânduială...”  Dar Rost, în loc să se 
despartă de copiii lui, s-a despărţit de KSB. La scurt timp, peste 100 de membri au părăsit KSB 
german. Günther Bareiß, cumnatul lui Martin Rost şi până atunci preşedintele mişcării Creştini 
pentru adevăr (CFT), a părăsit de asemenea KSB şi a renunţat la funcţia sa de preşedinte al CFT. 

Iată comentariul lui Günther Bareiß, transmis autorului în acest sens: 

„Nu îţi este permis să-i  contrazici pe lideri. Numai ce spune Africa de Sud contează”. 

Şi vicepreşedintele CFT, Karl Heinz Wicker, care este în acelaşi timp şi liderul comunităţii unei 
adunări a KSB din Limburg, a dat înapoi şi a renunţat la toate funcţiile. 

În discuţii care durau mai multe ore şi a unei prelucrări detaliate privind teologia KSB, autorul 
prezentei cărţi, a vrut să-l atenţioneze în martie/aprilie 2000 pe Georg Grau, printre altele, asupra 
metodei şi a învăţăturii pe care le aplică membrii familiei Stegen, liderii KSB, şi să îl trezească la 
realitate asupra vedeniilor familiei Dube. Dar...stupoare! În timp ce partenerului de dialog 
vedeniile Dubei îi erau complet necunoscute, el s-a arătat străin şi iritat privind câteva declaraţii ale 
lui Stegen.  

Cum arată azi propovăduirea în mişcarea KSB din Germania? 

O vizită întâmplătoare la o adunare a misiunii Kwasizabantu din localitatea Schwäbisch Gmünd 
la 9 ianuarie 2000: predica a fost ţinută de un zuluş care a fost tradus de un frate german,  a durat 
70 de minute şi s-a referit la Zacheu (Luca 19,1-10). 
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Dintre cele 70 de minute, timp de 25 de minute s-a repovestit liber întâmplarea, iar 45 de 
minute s-a vorbit despre păcat şi mărturisirea păcatelor. A fost surprinzător faptul că cei circa 200 
de participanţi erau aproape în exclusivitate germani de origine rusă (după numerele de maşini 
parcate), deci care parcurseseră distanţe considerabile pentru a veni aici. Întrunirea s-a încheiat cu 
mărturia unui frate german de origine rusă care, împreună cu familia sa, părăsise cu doi ani înainte 
biserica lui şi se arăta a fi un entuziast admirator al lui Erlo Stegen. Fiind întrebat despre  motivul 
pe care l-a avut privind schimbarea adunării, el a declarat că în fosta lui biserică, după botez, mulţi 
creştini trăiau mai departe în păcat, şi de aceea el prefera KSB.  

Această mărturisire descoperă o mare problemă a multor adunări: creştinism tradiţional! 
Întoarcerile la Dumnezeu superficiale, botezul administrat în pripă şi ţinerea unor rânduieli nu ne 
fac creştini. În multe comunităţi şi biserici creştine există, pe lângă toate acestea, încă un păcat, 
acela de a ignora ecumenismul, iar predilecţia pentru ecumenism duce la un stil de predicare care 
are în centru întreaga paletă de păcate, care mai de care mai serioase.  

Concluzia autorului cărţii: „... dacă mărturisirea păcatelor nu conduce la Domnului Hristos şi la 
lucrarea Lui de mântuire, ci la o permanentă privire spre sine, atunci aceasta  eşuează în legalism”.  
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6. CE EFECTE SE OBSERVĂ ÎN KSB?  
 

Cele mai puternice efecte ale KSB sunt teama, dependenţa de responsabilii KSB, izolarea 
socială, muţenia spirituală, o înţelegere complet limitată a mântuirii şi credinţei. Inducerea fricii 
este la multe grupări o metodă decisivă pentru a-i ţine pe oameni în dependenţă sufletească şi 
spirituală.  Aşa procedează şi Martorii lui Iehova, cu această metodă,  construind un zid înalt în jurul 
membrilor lor. Frica de bătălia de la Armaghedon (Apocalipsa 16:16), frica de a fi nimicit pentru 
veşnicie sunt inoculate adânc în sufletul fiecărui martor a lui Iehova, iar cu nimicirea este 
ameninţat oricine se desparte de sistem. Cei în cauză se simt  la început protejaţi prin zidul înalt şi 
în siguranţă la gândul că ei sunt într-o organizaţie care este considerată singura dumnezeiască şi 
corectă. Dar nu  îşi dau seama că sunt, de fapt, prizonieri într-un sistem în care trebuie să slujească 
mai departe ca robi. Dacă mai târziu ar încerca să fugă, uşile vor fi imediat zăvorâte cu cheia fricii. 
În cazul în care un căţărător reuşeşte totuşi să fugă din sistem, mai are de învins groapa adâncă a 
izolării sociale şi a singurătăţii, pentru că el, ca martor al lui Iehova, a fost despărţit de toţi 
„necredincioşii“. Cât de puternic este afectată personalitatea foştilor martori ai lui Iehova se 
poate vedea din aceea că mulţi, după evadarea din organizaţie, din cauza insomniei şi a depresiei 
acumulate, recurg la tratamente psihiatrice, şi chiar înfiinţează grupe de întrajutorare pentru a 
scăpa de frică şi de izolare socială. 

Frica joacă şi în KSB un rol principal. Este teama că mergi la pierzare dacă nu ţi-ai recunoscut 
toate păcatele, că nu trăieşti mai departe o viaţă fără păcat şi că nu vei reuşi la toate probele la 
care vei fi supus. Aşadar, pentru a scăpa de această teamă, credincioşii din sistem apelează 
permanent la  mărturisiri ale păcatelor. Modul în care este inoculată frica în scopul manipulării se 
observă, de exemplu, la publicaţia Rundbrief nr. 128:„Misiunea biblică şi de literatură a  dr. Kurt E. 
Koch e.V.“. Imaginea alăturată titlului reprezintă un tablou de Hans Memling intitulat „Judecata ce 
urmează curând“. 

  (foto 2)  
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În tabloul reprodus (56*) sunt prezentaţi oameni care sunt aruncaţi în iad şi chinuiţi în mod 
diavolesc. Flăcările din fundal sunt pictate cu roşu. Urmează o relatare de peste patru pagini şi 
jumătate despre John Reynolds, descrierea experienţei unui hoţ care a intrat în moarte clinică, 
care a fost în „iad“  şi care s-a întors de acolo. Sunt vedenii care descriu iadul şi acestea formează o 
replică la vedeniile Dubei. Totodată, sunt prezentate întâmplări despre puteri satanice care, în 
grozăvia lor, de abia pot fi descrise. Bineînţeles că nu toată seria de publicaţii a KSB tratează 
despre iad şi frică, dar aceasta este o temă centrală, caracteristică a KSB, care trece ca un fir roşu, 
străbătând întreaga mişcare a acestei secte, în scopul vădit de a ţine sufletele sub teroarea fricii.  

Într-o publicaţie de avertizare privind KSB, redactată de Friedemann Bottesch, Ralf 
Daubermann identifică următoarele efecte: 

1. o nouă conştienţă 

2. pretenţia  că eşti exceptional 

3. anularea autorităţii Sfintei Scripturi 

4. viaţa proprie, ireproşabilă, ca punct central   

5. limitarea la o ireproşabilitate etico-morală  

6. apariţia în public a femeii, respectiv dând învăţătură 

7. recunoaştera păcatelor înaintea „duhovnicilor“,  ca regulă de bază 

8. recunoaşterea păcatelor ca activitate de rutină 

9. accent doctrinar pe sfinţirea personală 

10. dispreţuirea relativă a frăţietăţii spirituale cu toţi urmaşii lui Isus 

11. poziţie necritică faţă de biserică 

12. relaţii de prietenie, respectiv colaborare cu statul 

13. predilecţie pentru expunerea de tablouri 

14. predilecţie pentru pelerinaje 

15. înţelegere greşită privind  legalismul (57*) 

Câteva puncte sunt explicate aici mai în detaliu: 

Referitor la punctul 1 (o nouă conştienţă) : 

Cine a devenit un adept convins al KSB aparţine în întregime acestei secte, aşa cum se spune, 
cu trup şi suflet. Viaţa lui, perspectiva lui privind Evanghelia, concepţia lui privind drumul 
creştinilor în lume au luat o întorsătură radicală. Chiar dacă el a fost zeci de ani credincios, aşa cum 
era, toate acestea dintr-o dată nu mai au nicio semnificaţie. De abia acum, spune el, că a găsit de 
fapt  adevărul.(58*) 
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Privind punctele 2, 3 şi 10 (pretenţia că eşti excepţional, anularea autorităţii Sfintei Scripturi, 
dispreţuirea relativă a frăţietăţii spirituale cu toţi urmaşii lui Isus): 

Membrii KSB au convingerea că Dumnezeu l-a folosit pe Erlo Stegen pentru a dărui o trezire ca 
la Rusalii. Numai cine ar ajunge la această trezire ca la Cincizecime ar avea un standard mai înalt şi 
mai spiritual decât toţi ceilalţi creştini. Din acest motiv, Erlo Stegen şi toţi cei care sunt înrudiţi cu 
el, sau ocupă poziţii de conducere în KSB, sunt onoraţi, fiind considerate persoane deosebit de 
spirituale. Ca mod de adresare, în comunităţile KSB persoanele cu autoritate, ca un semn de  
cinstire şi încredere deplină, sunt numite  „unchi“ sau  „mătuşă“, chiar şi de către adulţi. Un astfel 
de mod de adresare nu corespunde nici gândirii biblice, nici vreunei forme culturale a mediului, ci 
mai degrabă este o eroare datorată subdezvoltării. Intrarea în scenă a lui Erlo Stegen, o persoană 
puternică, egoistă şi autoritară, şi părerea că el ar avea o autoritate dumnezeiască îi  determină pe 
KSB-isti  să-l urmeze şi să aibă încredere totală în el şi în toţi conducătorii KSB.  De aceea nici nu se 
pune problema verificării mai îndeaproape  dacă „evanghelia“  KSB corespunde sau nu Evangheliei 
biblice. Ripostele critice referitoare la propovăduiri şi practici nebiblice sunt considerate de KSB fie 
atacuri satanice, fie li se răspunde cu afirmaţii precum: „dar eu am fost  foarte binecuvântat(ă)  prin 
KSB“. Se pare că cei din mişcarea KSB nici nu mai realizează faptul că orice evaluare a 
creştinismului se face după principiile Scripturii, căci au alunecat spre încredinţarea că evaluarea 
sau testarea veridicităţii creştinismului se face conform experienţelor din viaţa celor credincioşi. 
Vizita în Africa de Sud şi impactul sau întâlnirea cu „trezirea“ ca la Cincizecime, despre care am 
amintit, sunt argumentele aduse la toate interpelările critice care se ridică sau s-ar putea ridica. 
Daubermann scrie cu privire la aceasta: 

„Aici, omul considerat întreg este acela căruia îi rămâne de fapt numai mişcarea Kwaszisabantu, 
în care el a trăit şi a experimentat adevărata viaţă din Dumnezeu.” Fraţii care au devenit adepţii 
Kwaszisabantu par că îi împart pe credincioşi în două grupe: aceia care aparţin mişcării 
Kwaszisabantu şi restul, care nu aparţin de ei, respectiv care nu vor să aparţină de ei. Diferenţele 
dintre cele două grupe ar putea fi definite după cum urmează: 

„Unii au adevărul, ceilalţi nu. Unii au biruinţa, ceilalţi nu. Unii stau în binecuvântarea lui 
Dumnezeu, ceilalţi nu ş.a.m.d. Un adept KSB convins vede, gândeşte şi simte aproape numai în 
sistemul acestor două categorii, conform unei scheme, care arătă că ori eşti – ori nu eşti.“ (59*)   

La punctele 7 şi 8 (mărturisirea păcatelor în faţa „duhovnicului“ ca regulă de bază, recunoaşterea 
păcatelor ca activitate de rutină),  Bottesch scria în 1993 următoarele: 

„(...) la această expunere a unui frate cunoscut urmează să mai adăugăm câteva rânduri pe care 
mi le-a scris o soră într-o scrisoare: 

«Erlo Stegen, Sechselberg (este vizat Günther Zick, observaţie a autorului) ş.a.m.d. leagă oameni 
duhovnici de oameni, căci ei spun (precum mie atunci): „Dacă tu ai păcătuit, Dumnezeu nu te 
ascultă, căci Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi ..., de aceea tu trebuie să mergi la cineva care să 
se roage pentru tine.” (...) Dar eu sunt născut din nou şi sunt un copil al lui Dumnezeu, deci 
Dumnezeu mă va asculta întotdeauna. (...) Am fost două luni în Kwasizabantu, nu am frânt 
pâinea, nu am acceptat botezul. (...) Aşa se face că am putut să şi găsesc din nou ieşirea din erezie, 
care pe mine fusese aproape să mă răpună.»” (60*) 
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După declaraţia unui martor demn de încredere, un om din conducerea KSB a declarat printre 
altele într-o predică: „( ...) Nu spune că eşti născut din nou, dacă mai este un păcat în viaţa ta!“ 

Este de înţeles că acei creştini nestatornici pot lua de bună acestă declaraţie, devenită 
sugestie, să se supună acestei sugestii şi să ajungă dependenţi de spovedanii. Autorul are 
informaţii că la spovedanii KSB chestionează şi cele mai intime evenimente. Duhovnicii intră în 
toate domeniile vieţii. Chiar şi ce fac soţii trebuie să se ştie. Dacă un membru KSB vrea să se 
căsătorească cu o membră KSB, tânărul merge la duhovnic şi îi spune acest lucru. Dacă duhovnicul 
este de acord, apoi el merge la „duhovnica“ de care aparţine aceea pe care a ales-o. Dacă aceasta 
este de acord, atunci adresează fetei cererea de căsătorie. (61*)  

Deoarece este interzis logodnicului şi logodnicei să se întâlnească sau să vorbească unul cu al-
tul nesupravegheaţi, legătura între ei se face prin intermediul duhovnicului sau în prezenţa res-
ponsabililor. Este uşor de recunoscut că în această metodă de mariaj este ceva putred, iar referitor 
de această anomalie se poate da şi un răspuns clar la întrebarea privind funcţia „duhovnicului“: 
Generalizând, putem afirma prin dovezi că duhovnicii sunt oamenii de legătură spre Stegen. 
Legătura membrilor KSB cu duhovnicii este o tehnică importantă de manipulare a conducerii KSB 
şi conferă controlul asupra adepţilor lor.  

Privind punctul 11( poziţie necritică faţă de biserică): 

Mişcarea KSB este legată ideologic în mod deosebit de bisericile evanghelice  prin organizaţia 
fiică CTF. La această legătură a contribuit dr. Kurt Koch, ca om al bisericii. În interiorul bisericilor 
evanghelice şi în împrejurimile acestora  există prieteni legaţi de Stegen, ale căror voci au o mare 
influenţă pe scena evanghelicilor. Este uşor de înţeles că, prin relaţiile bune cu aceste biserici, KSB 
vrea să îşi mărească sfera de influenţă. În 1992 a avut loc în Kwasizabantu a 4-a conferinţă a 
preoţilor, la care, printre alţii, a luat parte prof. Beyerhaus. La această conferinţă a fost emisă o 
declaraţie pentru înbunătăţirea traiectoriei bisericii. Această declaraţie a fost semnată de peste 
1.000 de preoţi şi lideri bisericeşti, precum şi de mai multe mii de creştini şi a fost considerată 
drept cel mai însemnat document pentru susţinerea Africii de Sud. În publicaţia Rundbrief 119 a 
misiunii biblice şi literaturii a dr. Kurt E.Koch se spune: 

„Rezonanţa acestei recunoaşteri este aici în ţară mare. Mii de creştini s-au declarat solidari prin 
semnătura lor. Mass-media a primit sute de sesizări şi au avut loc la televiziune (TV1) discuţii pe 
tema tratată, iar printre invitaţi au fost şi colaboratori diferiţi ai Kwasizabantu şi CFT, ca parteneri 
de dialog. În acest fel a fost atins auzul credincioşilor şi nu va fi uşor să reduci la tăcere aceste 
voci.“(62*) 

La punctul 12 ( relaţii de prietenie, respectiv colaborare cu statul): 

Erlo Stegen are şi abilităţi ca diplomat, el se pricepe să-şi exercite influenţa. Astfel, a apărut pe 
scena politică ca vorbitor (de exemplu, pe 23.04.1988, unde a vorbit la ziua Partidului federal al ligii 
catolice creştine. Reuniunea a avut loc la Worms şi a avut tema: “Apartheid sau comunism”?) Dar 
nu numai atât. El s-a şi implicat mult în politică. Chiar mai mult decât ar fi voit membrii KSB. Un fost 
colaborator, care se ocupa cu transmisii radio în Africa de Sud, îi relata autorului cărţii, că Stegen l-
ar fi influenţat atât de puternic cu ideologia apartheidului încât cunoscuţii din preajma lui, văzând 
cum îşi exprima părerile, au tras concluzia că avea efectiv creierul spălat.   

Din informaţiile de la cei ieşiţi din sistem a reieşit că Stegen a colaborat cu serviciile secrete ale 
regimului apartheid sud-african. Într-o relatare dată publicităţii se spune: „Serviciul secret al 
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guvernului albilor avea, după declaraţiile dizidenţilor, un interes deosebit în mărturisirea păcatelor, 
cum se făcea la Kwasizabantu, unor activişti antiapartheid.”  

Astfel de mărturisiri ar fi condus mai apoi la audieri care, în câteva cazuri, au dus la arestarea 
unor membri ai Frontului Democratic Unit (UDF) şi ai Congresului Naţional African (ANC). 
Mărturisirile au fost transmise colonelului Tibie Vermaak în Greytown. Ca răsplată, în anii '80, 
călătoriile de misiune şi corul de evanghelizare din Kwasizsabantu ar fi fost sprijinite cu transport 
gratuit în maşini militare şi cu bani. 

Într-un dialog telefonic cu un fost colaborator de rang înalt al KSB din Africa de Sud, autorului i 
s-au confirmat totodată implicaţiile pe care Stegen le-a avut în serviciul secret şi totodată afirmaţia 
că cei din famila Stegen sunt dictatori înnăscuţi. Dacă ei ar fi avut mai multă putere, ar  fi 
subordonat chiar un stat întreg.  

Punctul 14 ( predilecţie spre  pelerinaj) 

Un om care a fost la Erlo Stegen indica Kwasizabantu drept „locul pelerinajelor evanghelice“ 
din cauza numărului mare de vizitatori. Ca şi în mişcarea penticostală, şi în KSB sunt experienţe, 
trăiri, care se petrec, în mod ciudat, aproape în exclusivitate în Kwasizabantu, considerate de o 
importanţă decisivă. Chiar dacă nu se recunosc oficial elementele clasice ale mişcării penticostale, 
aici domină până la urmă experienţele şi trăirile. Pentru toate problemele de ordin confesional, 
respectiv de consultare a duhovnicilor şi de cugetări biblice care se ridică referitoare de KSB, 
pentru adepţii convinşi există o reţetă universală: 

“În avion cu el spre Kwasizabantu. Este clar că în Europa  nu poate să fie ajutat.“ (64*) 

Asta explică şi de ce o parte considerabilă dintre membrii KSB din întreaga lume au fost cel 
puţin o dată în pelerinaj în Kwasizabantu. Ei susţin că binecuvântarea primită acolo pare să 
modifice fundamental creştinii. 

Legat de pelerinajele în Africa de Sud, sunt formulate mai jos câteva puncte care nu necesită 
alte explicaţii. Ele ne-au parvenit printr-un fax adresat autorului cărţii de un creştin din Africa de 
Sud pe care KSB îl cunoaşte de 20 de ani. Aceste întrebări, pe care de fapt trebuie să şi le pună 
KSB, sunt: 

 Este spovedania fiecărui păcat în parte o condiţie  pentru iertare? 

 Din aceasta rezultă a doua întrebare, despre siguranţa mântuirii. Există unii care au murit sau care 
ar putea muri fără să îşi mărturisească păcatele?  Care este destinul lor? Sunt ei mântuiţi sau nu? 

 Punctele de vedere ale oamenilor sunt angajante, de exemplu, în relaţiile celor care se iubesc şi 
doresc să se căsătorească.  Pot vorbi unul cu altul şi ieşi unul cu altul pentru a se cunoaşte sau 
trebuie să rămână distanţi  până în ziua nunţii lor? 

  Ce poziţie se acceptă faţă de celelalte comunităţi şi biserici? Sunt ele văzute ca parte a trupului lui 
Hristos, sau numai KSB singur are lumina? “ (65*) 
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7. ESTE KSB UN SISTEM AL ABUZULUI? 
 

Este o întrebare la care autorul dă libertate cititorului să îşi răspundă singur după lecturarea 
acestui capitol. 

Familia Stegen a fost şi este chemată încontinuu să se pocăiască să îşi schimbe felul de gândire 
cu privire la acceptarea şi aplicarea de învăţături şi practici  nebiblice, dar până în prezent toate 
aceste apeluri au fost adresate fără succes. Aceasta duce la temerea că aici nu e vorba de greşeli 
care au apărut într-o activitate cu un conţinut sau un miez bun, ci este vorba despre un sistem al 
abuzului, creat intenţionat cu scopul manipulării, deci urmărind interese meschine. Când în mar-
tie 2000 a apărut la Agenţia de presă IDEA un articol detaliat despre evenimente din interiorul 
KSB-ului, se putea citi în mod semnificativ: „Disputa dintre Friedel Stegen şi reporterul Kjell Olsen în 
legătură cu toate reproşurile.“ (66*)  

Reproşurile se refereau la următoarele: 

 Intrarea autoritară  în scenă a familiei Stegen care nu suportă niciun fel de critică a stilului lor de 
conducere. 

 Colaborarea cu regimul apartheid şi furnizarea de informaţii  cunoscute cu ocazia spovedaniilor  
forţelor de securitate. 

 Brutalitate faţă de copii, prin aplicarea bătăii, din sistemul de învăţământ “Domino Servite 
School”.  

 Presiuni exercitate  pentru a despărţi membrii de familie. 

 Înşelăciune, minciună şi calomnii grave. 

 Cazuri de crime neelucidate la staţia misionară (de exemplu, în 1998, un băiat a fost omorât în 
bătaie de tatăl său. Poliţia a abandonat cazul.)  

 Impunerea de legi dure în cadrul comunităţii.  

 Reguli extreme pentru oamenii care au intenţia de a se căsători (logodnicilor le este strict 
interzis să fie împreună fără supraveghere). 

 Denaturarea lucrurilor. 

 Control asupra  membrilor comunităţii prin dialogurile cu duhovnicii.  

Şi în alte publicaţii apar acuze grave la adresa lui Erlo şi Friedel Stegen şi a KSB. De exemplu, în 
publicaţia TOPIC se spune la unison: „Conducerea misiunii KSB din Africa de Sud respinge 
declaraţiile presei şi toate acuzele şi le consideră jumătăţi de adevăr sau neadevăruri.“ (67*) 

Rămâne un lucru care dă de gândit, şi anume faptul că mulţi martori şi foşti membri KSB 
confirmă cele reproşate, în timp ce responsabilii KSB le resping, spunând că nu sunt adevărate. 
Multe anomalii depistate de mult timp nu sunt încă dezvăluite. Aşa este, de exemplu, un scandal 
financiar uriaş care rămâne încă neelucidat: Se dorea cumpărarea unei mine de diamante în Africa 
de Sud, lucru  care a fost un eşec. Friedel Stegen a făcut propagandă printre membrii KSB să 
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investească, iar aceştia au depus în bănci sume mari în speranţa obţinerii unor dobânzi 
substanţiale. Banii au fost plătiţi în conturi dubioase şi au dispărut fără urmă. Cineva deci a 
acumulat astfel câteva milioane de mărci germane.Unii membii KSB, care au dat crezare 
proiectului amintit mai sus pentru a investi, au luat chiar credite, şi acum au datorii uriaşe. 

Un alt act criminal este acela al Lydiei Dube care şi-a înscenat propria răpire. În iunie 2000, 
câţiva prieteni l-au informat pe Trevor Dahl despre aceasta. În 1997, Dube s-a lăsat răpită de o 
firmă de asigurări contra sumei de 4.000 de Rand (moneda din Africa de Sud), pentru ca să fie 
întărit interesul KSB în a conduce. Se pretinde că Erlo Stegen era informat despre această acţiune. 
Dar înşelăciunea a ieşit la iveală. O consecinţă a fost că Barney Mabaso, un conducător al KSB, 
împreună cu cei 650 de membri din comunitatea Tugela Ferry din  Kwasizabantu au ieşit din 
părtăşie. Erlo Stegen a încercat să îi readucă pe fugari „la pocăinţă“, venind cu 300 de adepţi la 
Tugela Ferry la o întrunire. Dar la sfârşitul adunării Mabaso a spus: Nu mai cred nici un cuvânt spus 
de Erlo Stegen. 

Un capitol foarte întunecat este distrugerea multor familii prin KSB. Un fost membru KSB i-a 
vorbit despre aceasta autorului, afirmând că el cunoaşte cel puţin 10 familii din Germania care au 
fost complet distruse prin KSB. Deoarece convenţia ascultării, respectiv a supunerii,  este natura 
totalitară a KSB, multor adepţi le rămâne numai alegerea: ori să părăsească familia, ori KSB. 
Această structură de conducere dictatorială a KSB în relaţiile cu adepţii lor a ajuns să aibă o putere 
total îndumnezeită, ducându-i pe unii membri KSB atât de departe încât la ordinul de a se despărţi 
de membrii de familie aceştia ascultă chiar dacă ar trebui să calce peste cadavre. Conduita biblică 
pentru viaţa de familie şi de căsătorie este dată de o parte, deoarece în KSB autoritatea lui Stegen 
depăşeşte autoritatea Sfintei Scripturi.  

Articolul care a pus în mişcare o avalanşă este mărturia unei foste adepte, Erika Borman, din 
apropierea localităţii Kapstadt. În revista FEMINA, a femeilor din Africa de Sud, a apărut în 
februarie 2000 următoarea relatare: 

„Nu era pentru prima dată când am fost martori la asemenea măsuri brutale de educaţie. Eram 
adunaţi în rău-famata ‚cameră de sus‘. Pe podea zăcea o fetiţă ghemuită plângând înfundat. 
Corpul şi picioarele îi erau presate strâns de podea de doi bătrâni ai adunării, în timp ce un altul 
dintre responsabili se adresa adunării şi spunea că prietena lor de 16 ani ar fi păcătuit şi acum ar 
primi pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu. Când rostea rugăciunea dinaintea disciplinării după 
procedurile obişnuite, scâncetele ei deveneau tot mai tari. Nu a durat mult până ce a  ea a strigat:  
Îmi pare rău, nu mai fac!, iar loviturile aplicate cu furtunul de cauciuc nu conteneau să cadă  una 
după alta pe spate, pe şezut şi pe coapse. Nu am putut număra loviturile. Au bătut-o până nu a mai 
putut striga, până nu a mai scos nici un scâncet. Duhul era zdrobit. A urmat o rugăciune ca 
Dumnezeu să ierte păcatele ei. Scrisese o scrisoare unui coleg din clasa ei. După ce s-a rostit 
rugăciunea, cei prezenţi au rostit în cor, într-un glas marcat de ascultarea supunerii, Amin!, şi au  
aşteptat predica. Această întâmplare ce a fost prezentată s-a petrecut la o staţiune misionară 
creştin ortodoxă în Natal (KSB din Africa de Sud, nota autorului). Acolo mi-am petrecut cel mai 
mult timp din copilăria mea şi din timpul de şcoală. Dumnezeul care ne era zugrăvit nu era în niciun 
caz un Dumnezeu al dragostei sau al îndurării, ci El se asemăna mai mult cu un tiran de obârşie 
omenească, care pentru cea mai mică greşeală cerea să ni se răsplătească. Pentru a ni se insufla 
teamă, seara ne erau prezentate filme ca Iadul care arde sau Groaznicul Domn al secerişului. Orici-
ne, de la copil mic până la adult, ştia pe de rost aceste filme video. Trăiam într-o permanentă 
teamă, puteam muri sau să fiu lovită de trăznet în cazul în care viaţa mea nu ar fi fost în ordine, aş 
fi fost pierdută. Gândul că un băiat arăta bine sau că m-aş fi uitat într-o oglindă, toate astea erau 
păcate care meritau o condamnare veşnică. 
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Când mă gândesc în urmă, îmi devine clar că acest control al gândurilor a început când aveam 9 ani 
şi  pe când mergeam cu părinţii mei la această staţie misionară. În următorii treisprezece ani teama 
a devenit însoţitorul meu permanent, căci bătrânii responsabili puneau la cale şi pedeapse mai mi-
ci, pentru ca, spuneau ei, toţi să vadă că se făcuse ceva greşit. Se putea întâmpla să fii eliminat din 
şcoală pentru câteva zile, sau să fii expus pe scena de pedeapsă a şcolii, sau chiar să fii bătut în 
văzul celorlalţi, la corul tinerilor din şcoală nu îţi era permis să cânţi. A devenit mult mai simplu 
când ţi-ai pierdut identitatea în grup. Din prea multă teamă că ai putea face ceva greşit,  trăiai într-
o stare de teamă permanentă. Îmi spuneam: Cândva îmi va veni şi mie rândul. În grup am găsit 
confirmare şi recunoaştere condiţionată însă în măsura în care mă supuneam regulilor.(...) După 
vacanţe se efectua cu regularitate testul fecioarelor la elevele din internat. (...) Am început să îmi 
pun multe întrebări cu privire la acest stil de viaţă. Cu siguranţă toţi oamenii vor merge în iad,  în 
afara câtorva mii de adepţi ai misiunii sau...? 

Cu siguranţă eram condamnată la iad. Îndoiala care mă rodea m-a îmbolnăvit. Permanent sufere-
am de migrenă, dureri de spate şi de stomac. Mama mea m-a dus de la un specialist la altul ca să 
fiu consultată. Dar medicii nu puteau să găsească cauza îmbolnăvirilor mele. Pentru că nimeni nu 
bănuia disperarea mea, mă gândeam că o voi lua razna. 

În ianuarie 1993, la numai câteva luni după ce am împlinit 21 de ani, sfătuită cu înţelepciune de 
rudele mele din Suedia am evadat de la staţia misionară. De atunci am trăit la o mătuşă în  
Pietermaritzburg şi am găsit un post ca recepţioneră. Când liderul misiunii a aflat că am evadat şi 
când o dată am vizitat-o pe mama mea, m-a chemat la el. M-a întrebat dacă sunt sigură că am 
lucrat după voia lui Dumnezeu. Cinstită cum eram, i-am spus că nu L-am întrebat pe Dumnezeu în 
această privinţă. Atunci el a început să îmi prorocească că în viaţă nu voi avea niciodată fericire şi 
că viitorul meu soţ se va culca cu alte femei. În încheiere a rostit asupra mea blestemul lui 
Dumnezeu.  

M-am întristat pentru pierderea familiei şi a prietenilor. Chiar am plâns în hohote de felul în care 
pur şi simplu numele mi-a fost radiat şi de nedreptatea care mi s-a făcut. (...) Îmi este imposibil să 
descriu această frică nebună care a intrat în mine. Părea ca şi cum ei ar voi să mă distrugă.”(68*)  

Bătaia copiilor în şcoli a fost confirmată de mulţi foşti activişti. Un martor i-a spus autorului cu 
privire la acest lucru: „Ideologia KSB are un nume, bătaia.” Tirania corporală, spirituală şi 
sufletească descoperă adevărata identitate a KSB:  un sistem totalitar abuziv. Deosebit la ei este 
că apar pe scenă  îmbrăcaţi în blană de oaie, afişând o viaţă de hipercreştini şi au mulţi prieteni 
printre evanghelici. Cei mai mulţi membri KSB sunt creştini drăguţi, serioşi, nesupărăcioşi şi nu dau 
de bănuit din ce sistem fac parte. Dar exact în asta constă demonismul amăgirii. În timp ce Trevor 
Dahl, mâna dreaptă a lui Erlo Stegen, se scuza de faptul că timp de 25 de ani a acoperit grozăvii şi 
practici necreştine, familia Stegen tăgăduia asemenea reproşuri. În loc să se scuze de comportări 
abătute şi să arate aceasta prin roada corectă a pocăinţei, Stegen susţine că relatările presei din 
Africa de Sud sunt campanii ale neadevărului şi ale jumătăţilor de adevăr. Şi aceasta face parte tot 
din strategia lor dirijată de dezinformare şi manipulare, iar ei pot totodată să numere mulţimi de 
adepţi care au încredere în ei necondiţionat şi îi urmează în nenorocire. Cu predici privind trădarea 
lui Iuda sau texte rafinate din epistole care îl vizează pe Dima, alias Kjell Olsen (reporterul de presă 
al familiei Stegen), liderii KSB răspândesc sistematic teama de ieşirea din KSB, şi orice atac la 
adresa lor îl consideră o dovadă a vrăjmăşiei. Şi strategia funcţionează. Mulţi membri KSB 
incandescenţi susţin că sunt vorbiţi de rău şi îşi exprimă totala convingere că sunt prigoniţi, deci 
suferă pentru Isus.  

Domnia de unul singur, preluată cu de la sine putere de familia Stegen, este o maşinărie care 
funcţionnează aproape perfect. Ea funcţionează atât de bine încât cei care de fapt sunt induşi în 
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eroare susţin că toţi ceilalţi sunt induşi în eroare. Aceasta este ceea ce spune Domnul Isus pentru 
timpul când El va veni: „Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:11) 

O relatare a secretarului general al Alianţei evanghelice din Africa de Sud din 23 iunie 2000 des-
pre Kwasizabantu arată în mod deschis, fără cruţare, periculozitatea KSB. Sub punctul 4 cu titlul: 
„Mărturii pentru dovedirea abuzurilor şi atrocităţilor comise de  conducătorii KSB” se dau mai jos 9 
subpuncte denumite astfel:  

1. învăţături nebiblice 

2. rolul nebiblic al fricii 

3. brutalitate psihică 

4. abuz psihologic 

5. pierderea încrederii 

6.  distrugeri de familii, inclusiv de căsătorii 

7. susţinerea de neadevăruri şi amăgirea 

8. protecţia oficială a propriului stand prin conducători şi protecţie efectivă a răufăcătorilor 

9. exclusivism: practica KSB considerată „calea“ (69*) 

Câteva expuneri în jurul acestor puncte dau o privire de ansamblu profundă asupra unui sistem 
întunecat al abuzului. 

La punctul 2 (rolul nebiblic al fricii) se relatează următoarele: 

„Mărturiile au adus comisiei de examinare suficiente dovezi că Erlo Stegen lucrează într-o 
structură în care se bucură de o cinste şi de o subordonare a adepţilor extremă, fără ca el să se 
subordoneze la rândul lui bisericii sau fără să trebuiască să răspundă înaintea cuiva de tot ceea ce 
face.  Aceasta pare să îi fi deschis uşa spre abuzul de putere. În timp ce remarcăm că mulţi au 
încredere în domnul Stegen, sunt depuse mărturi că  el şi alţi lideri KSB îşi exercită prea des 
autoritatea prin manipulări şi controlul oamenilor prin frică.” 

„Noi am audiat mărturiile şi relatările multor oameni care au fost timp de 30 de ani de partea 
KSB-ului şi am  fost uimiţi auzind din povestirile lor ce rol joacă  stabilitatea creată şi statornicită 
prin frică. Conform constatării  comisiei, frica rămâne în mod tragic, până azi, chiar în mulţi care 
au depus mărturie. Am auzit repetându-se mărturii precum: «Erlo avea control total asupra 
noastră», «când Erlo era fericit, totul era bine», «când Erlo nu era fericit, nici noi nu eram», «noi l-
am făcut dumnezeul nostru». Comisia a audiat din nou mărturii de la oameni îndoctrinaţi cu 
concepţia unui «Dumnezeu veşnic mânios, a unui Dumnezeu care este totdeauna furios» (...) Ace-
asta a confirmat concluziile comisiei despre rolul jucat de factorul frică folosit de KSB. Câţiva din-
tre cei care au părăsit KSB şi au găsit noi cămine spirituale au remarcat cum, în noile părtăşii, 
învăţătura despre dragostea lui Dumnezeu i-a inundat pur şi simplu, ca o descoperire complet 
nouă. În perioada de timp pe care au trăit-o la KSB nu s-au gândit la un Dumnezeu care iubeşte. 
Aceasta dovedeşte o lipsă serioasă a învăţăturii KSB despre Dumnezeu. Ei Îl văzuseră până atunci 
numai ca un Dumnezeu mânios, gata oricând să-l pedepsească pe păcătos.“(70*) 
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Există unele indicii privind  faptul că în urma sesizăriilor privind starea de abuz care a devenit o 
practică  oficială  în interiorul KSB, metoda propovăduirii a fost parţial schimbată. Martorii au 
împărtăşit autorului că acum se predică mult despre dragoste. Despre abilitatea, respectiv 
strategia lui Stegen de a schimba convenabil lucrurile, un fost activist remarca: „Aceştia îşi schimbă 
faţa de aici până la următorul felinar de stradă de trei ori“. Să nu ne mire aceasta: minciuna se teme 
de adevăr precum un sistem al abuzurilor de  transparenţă. 

La punctul 3 (brutalitate psihică):  

Expunerea care urmează demască din acest punct de vedere KSB: 

„Comisia a auzit o întâmplare adevărată, considerată ca o mostră, marcând perioada de timp din-
tre întrunirea KSB în Kranskop în 1975 până în ultimul timp, o întâmplare despre bătăile dure şi 
brutale (din care se susţine că una s-a terminat cu decesul victimei). Sunt relatări ale martorilor 
oculari despre bătăi aplicate despotic copiilor mici şi tinerilor, care lasă în urmă răni şi traume gre-
le, relatări despre ţinere în arest în celule sau în dulapuri pentru abateri minore, relatări despre 
teroare şi brutalitate. În memoria unora care au dat mărturii, acestea au rămas  puternic şi chiar 
persistă continuu traumatizant. Au existat şi relatări ale martorilor oculari din timpurile de înce-
put despre bătăi aplicate din plin cu sălbăticie copiilor de şcoală în anii '80 şi mai recent în anii '90. 
Pe lângă acestea există chiar mărturii despre bătăi ale adulţilor în KSB în ultimii ani. Multe dintre 
acestea s-au aplicat în prezenţa altora, ceea ce i-a traumatizat pe oameni şi îi ţine în cătuşele fricii. 
Comisia a constatatcă în viaţa câtorva dintre cei bătuţi există urmări ale traumatismelor şi 
persistă în timp.“ (71*) 

La punctul 4 (abuz psihologic):  

KSB a instaurat brutalitatea nu numai în scopul lor, ci a decretat în acest fel şi instrumentarea 
unei secte psihice; despre aceasta ne sunt date următoarele expuneri: 

„Martorii au depus dovezi multiple privind manipulări  prin presiuni psihologice exercitate de  
conducerea KSB. 

Comisia a auzit întâmplări despre blesteme înfiorătoare care au fost rostite sau ameninţări prin 
blesteme, pe care Erlo Stegen le-a rostit împotriva celor care au început să comită greşeli, 
împotriva celor care puneau la îndoială autoritatea sa sau împotriva acelora – chiar şi a membrilor 
de familie - care au  părăsit sau puteau părăsi KSB.  Imprecaţiile puteau fi formulate în maniera: 
"Rostesc acum blestemul lui Dumnezeu asupra vieţii tale". 

Unii au mărturisit cum, fără explicaţie, au fost marginalizaţi sau cenzuraţi, în timp ce alţii au fost 
anunţaţi să părăsească misiunea, iar din toate părţile li se reproşa retragerea. Au fost audiate alte 
câteva  întâmplări care au şocat profund comisia. 

Comisiei i s-a făcut cunoscut că în două sau trei cazuri, din cauza abuzurilor exercitate conform 
descrierilor de mai sus, persoanele respective s-au sinucis.” (72*) 
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La punctul 6 (Dezbinare de familii, inclusiv căsătorii): 

„Comisia a auzit în mod repetat mărturii despre participarea la despărţiri sau dezbinări de familii, 
obicei care persistă până acum ca o practică uzuală a conducerii KSB. Comisiei i s-au arătat 
derularea şi urmările distructive ale excomunicărilor instantanee din motive necunoscute aplicate 
în familii. Au existat relatări chiar din anii timpurii ai slujbei lui Erlo Stegen. Au fost relatate cazuri 
de înstrăinări, aparent fără sfârşit, chiar şi între creştini maturi şi dotaţi, ca rezultat al acestui tip 
de recuzare sau respingere. 

Câţiva au mărturisit cazuri extreme, relatând cum capi de familie (soţi) au fost îndemnaţi să 
divorţeze de soţiile lor pentru că acestea erau nesupuse, deci pentru că ele nu au vrut să se 
subordoneze liderilor. Alţii au povestit de cazuri când se aştepta de la soţii -  sau chiar au fost 
îndemnate - să se despartă de soţii lor. A fost povestit un caz tragic în care conducerea KSB a 
sprijinit decizia unei soţii să se despartă de soţ ca să rămână în KSB. În final, ea a divorţat pe 
motivul că el ar fi părăsit calea KSB, deşi el era şi este şi acum un creştin devotat. El s-a rugat cu 
insistenţă şi cu seriozitate ca ea să nu facă acest lucru, ci să-şi salveze familia. Comisiei i s-a 
comunicat că în prezent este pe rol o situaţie asemănătoare cu o altă pereche.”2 (73*) 

La punctul 7 (Neadevăruri şi amăgiri evidente):  

Aici este un exemplu revoltător privind practicarea minciunii. 

Câţiva membri de la început şi unii care în lunile trecute au părăsit KSB mărturisesc despre o 
practică a conducerii KSB care îndreptăţeşte minciuna şi amăgirile, numindu-le ‘înţelepciune’.Un 
fost lider îl citează pe Erlo Stegen: o minciună rostită în Hristos, pentru a proteja lucrarea Lui, nu 
este minciună! (preluat prin autor) 

Au existat numeroase relatări despre practicile conducerii KSB, neadevăruri şi zvonuri ce se 
răspândesc3 despre cei ce  părăseau KSB chiar şi în lunile trecute.(74*) 

Iată cum se exprima Erlo Stegen despre un frate: 

„Nu se poate concepe ca un om cu o imagine atât de evlavioasă şi cu cuvinte din Biblie să poată 
minţi în aşa fel, şi aceasta chiar scriind negru pe alb. Aceasta e deja suficient pentru a se explica ce 
duh vorbeşte acolo“ (75*).  

E suficient însă,  într-adevăr, să recunoaştem ce duh vorbeşte prin Stegen, iar pentru creştini 
avertizarea ar trebui să fie suficientă. Cuvântul lui Dumnezeu spune indubitabil: „Fereşte-te de o 
învinuire nedreaptă4” (Exod 23,7) .  

Sunt numeroase vocile care mărturisesc, aducând dovezi grăitoare, că au existat de mult timp 
avertizări privind KSB-ul şi  încercări de a-l convinge pe Erlo Stegen să se pocăiască: 

 1977: Erlo Stegen a fost confruntat într-o conferinţă de împăcare cu următoarele acuzaţii ale 
multor foşti membri KSB: influenţare prin vorbirile din transă ale Hildey Dube, vedenii, exage-
rare privind mărturisirile de păcate, conducere dictatorială a lucrării. S-a renunţat atunci să se 
facă publice stările de abuz pentru a proteja misiunea. Abia 10 ani mai târziu şi după mai multe 
încercări de a-l sensibiliza pe Erlo Stegen aspectele dezbătute au fost publicate. 

                                                           
2 La vremea apariţiei cărţii. (n.t.) 
3 Cu intenţie. (n.t.) 
4 „Stai de o parte când în joc este o minciună”. ( în limba germană - n.t.) 
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 1981: Evanghelistul Alexander Seibel avertiza în revista „Mişcarea zuluşilor“ despre Erlo Stegen 
şi despre cărţile scrise în favoarea lui Stegen de dr. Kurt Koch, demascând aşa-zisa trezire 
amintită mai sus, din Africa de Sud. Seibel arăta, având la îndemână exemple, cum Koch, în 
ciuda cunoştinţelor lui fundamentale privind ocultismul şi spiritismul, nu a mai fost în stare să 
recunoască caracterul minciunii şi  infestarea spiritistă a KSB. Chiar şi alte evaluări critice îl 
arată pe Koch în imposibilitatea de a distinge lucrurile. În acest sens, Alexander Seibel face un 
comentariu la intoducerea cărţii lui Koch intitulată În paradis, o carte care vorbeşte despre 
experienţe din  viaţa de dincolo şi despre învierea din morţi. El îl citează pe Koch care scrie în 
introducerea cărţii sale: „ (...) am citit cu folos cărţile de faţă, ele sunt realmente o lovitură 
eficientă împotriva materialismului şi ateismului.“ Alexander Seibel comentează: „(...) m-a 
surprins cât de pozitiv evaluează dr. Koch aceste cărţi, el care cu un timp în urmă comentase 
negativ cartea lui Moody - Viaţa după moarte”. 

Apoi tot dr. Koch revine şi scrie: “Am salutat faptul că editura Rowohlt Verlag Hamburg 1977 a 
scos cartea Viaţa după moarte. Într-adevăr, ea a umplut un gol. În 6 luni s-au vândut 150.000 de 
exemplare”. (76*) 

Acelaşi autor, Alexander Seibel, explică într-o scriere a sa că misiunea KSB se dovedeşte a fi o 
mişcare paralelă a mişcării penticostale. 

 Iunie 1984: Walter Wjst de la Adunarea Fraţilor din Karlsruhe a editat o publicaţie de 
avertizare privind KSB sub titlul: „O putere eficientă a rătăcirii.“  În această publicaţie Wjst 
scrie: „În aceste zile, aşa-zisa mişcare de trezire din Kwasizabantu, denumită şi mişcarea zuluşilor, 
se predică din nou pe sine. Erlo Stegen, sub protecţia lui Koch, face un turneu de conferinţe prin 
Germania. Acestă mişcare pare foarte simplă, fără strigăte de «Aleluia!» şi bătăi din palme. Ea 
elimină şi prin aceasta ideea că mişcarea carismatică i-a contestat Duhul Sfânt şi se defineşte ca 
fiind o mişcare de «oameni ai lui Isus.»   În acelaşi timp însă sunt isterici în cel mai înalt grad, aşa că 
în mod expres trebuie să fim bine avertizaţi în acest sens. Bineînţeles că nu tot ce spun şi fac 
reprezentanţii acestei mişcări este fals. Dar tocmai aici e pericolul care i-a cuprins pe mulţi 
creştini. Este cunoscut că învăţătura rătăcită cea mai periculoasă este aceea la care falsitatea iese 
la iveală la sfârşit. Chiar azi trebuie să ne debarasăm de aceştia,  fiindcă Satan se îmbracă în înger 
de lumină, iar slujitorii lui în slujitori ai neprihănirii. (2 Corinteni 11,13)   

De aceea trebuie verificat tot ce ne atrage atenţia şi interesul prin sunete şi cuvinte, redând 
parţial  Cuvântul lui Dumnezeu, singurul îndreptar al adevăratului creştin. Sentimentele şi 
experienţele înşală. Ce se adaugă la Cuvântul lui Dumnezeu sau ce Îl contrazice nu este de la 
Dumnezeu. (..). Respingem recomandarea de a verifica la faţa locului mişcarea (s-au aranjat chiar 
şi zboruri în acest sens), trebuie să avertizăm şi să evităm a avea vreo legătură în vreun fel cu 
aceste influenţe nebiblice.” (77*)                                                                     

 6 iunie 1987: Publicarea unei mărturisiri relatate de Martin Frische şi J. şi H. Trauernicht sub 
titlul „O căsătorie se distruge“ în Kwasizabantu. În această scriere sunt înfăţişate metodele lui 
Erlo Stegen şi ae echipei lui, metode poleite cu minciuni, care-l dispreţuiesc pe om, se referă la 
încălcarea drepturilor fundamentale ale omului ca fiinţă creată de Dumnezeu.  

 11 iunie 1987: Wim Malgo scria într-o scrisoare care a fost publicată: „Pe când el (Erlo Stegen, 
nota autorului) era în Zionhalle, a trebuit, din păcate, să constat că a fost apucat de duhul de 
isterie penticostală despre care noi fusesem deseori avertizaţi în foaia noastră“. (78*) 
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 1993 şi 1998: Broşura de avertizare a lui Ralf Daubermann şi Friedemann Bottesch despre 
efectele misiunii Kwasizabantu asupra adepţilor din Germania. În această scriere au fost 
arătate detaliat influenţele nebiblice aduse prin KSB. 

 1994: Într-o relatare despre o călătorie în Africa de Sud, Alexander Seibel avertiza din nou 
despre KSB. Astfel, el scria despre declaraţii ale unor foşti membri KSB pe care i-a cunoscut 
acolo: 

“Rezumând concentrat, ca rezultat al multor discuţii, am făcut următoarele notiţe, respectiv am 
reţinut următoarele citate: «Lucrează un alt duh. Harul nu este în punctul central, ci păcatul, res-
pectiv omul».  

Toate predicile sunt centrate pe păcat şi, ca rezultat al unei interpretări false privind păcatul, to-
tul se învârteşte în jurul păcatelor în mod detaliat, şi asta duce la faptul că trebuie mărturisit fie-
care păcat în parte. Se predică legalist şi despre pedeapsa cu iadul şi, astfel, din cauza acestor me-
saje necristocentrice şi neechilibrate, se ajunge la inducerea nesiguranţei mântuirii. Legalismul 
devine obligaţie, mărturisiriea în detaliu a păcatelor, de asemenea“.  (79*) 

 1999: Teologul sud-african Colin Peckham, care cunoaşte KSB de la constituire şi care până de 
curând s-a considerat un prieten al acestei mişcări, a editat o broşură de avertizare, în care, 
printre altele, scria: „Ca un prieten care trece pe alături ca să ajute, doresc să rog conducerea să 
nu lase mişcarea în integralitatea ei să alunece, devenind o organizaţie nebiblică şi exclusivistă. 
Spre binele vostru înşivă ca mişcare, pentru binele celor care vă urmează necondiţionat, pentru 
binele celor care intră la voi în mişcare şi care, poate, mai târziu trebuie să plătească un preţ dure-
ros pentru această intrare,  pentru Numele lui Dumnezeu, vă rog să vă opriţi şi să priviţi la drumul 
vostru, la calea  pe care conduceţi oamenii. Încetaţi cu îndepărtarea autocrată a oamenilor de bi-
ne din punct de vedere spiritual! Întrerupeţi, chiar opriţi, necazurile şi suferinţele! Această neno-
rocire s-a petrecut deja o dată. Opriţi, cât mai este la îndemână, rănirea şi chinul oamenilor! Nu 
mai lăsaţi să se petreacă astfel de lucruri! Încetaţi să susţineţi că metoda KSB privind identificarea 
miresei este singurul drum adevărat al spiritualităţii! Se poate uşor trage concluzia: KSB pretinde 
că numai creştinii dintre ei sunt mireasa Domnului Isus. Oamenii buni duhovniceşti sunt altfel 
decât voi. Nu vă consideraţi ca singurii care faceţi corectări. Avem nevoie unii de alţii ca sistem de 
siguranţă. Vă rog, puneţi această scrisoare la inimă şi cugetaţi la cuprinsul ei înaintea lui 
Dumnezeu! Ascultaţi strigătele celor care suferă din pricina măsurilor iraţionale pe care le 
practicaţi“.(80*) 

 5 iunie 2000: Se publică o broşură de avertizare de către actuali şi foşti membri KSB, cu titlul 
Apel urgent către conducerea misiunii Kwazulu/Natal, Kwasizabantu Africa de Sud. Apelul 
începe cu următoarele cuvinte: „După 3 ani de gândire şi sfătuire prin rugăciune, care au avut 
punctul culminant într-o întâlnire în aceste zile, noi, cei prezenţi, reprezentăm prin semnăturile 
noastre mădulare îngrijorate din trupul lui Hristos, mădulare care s-au adunat aici, atât dintre cei 
care au părăsit comunitatea din Kwasizabantu, misiunea KSB, dintre cei care au fost 
excomunicaţi, cât şi dintre cei care sunt încă în KSB. Emitem următoarea declaraţie pe care o 
răspândim pretutindeni unde se află mădulare ale trupului lui Hristos, ca un apel la rugăciune 
comună, având ca puncte cele de mai jos“. (81*)  Punctele amintite sunt: 

1. Lipsa de responsabilitate 

2. Abuz spiritual 

3. Minciună şi erezie 
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La punctul 2, „Abuz spiritual“, se spune: tirania spirituală, spălarea creierului şi manipularea au 
fost confirmate prin numeroase (sute) mărturii ale victimelor, şi chiar ale acelora care au luat 
parte la asemenea activităţi. În articolele din presă din ultimile zile s-au publicat exemple pe 
care conducerea KSB nu numai că le-a tăgăduit şi le-a respins, ci le-a folosit ca oportunitate de a 
aduce blam celor care au demascat aceste abuzuri. 

La punctul 3 („minciună şi erezie“ ) se relatează: „Respingem iraţionalismul şi jocurile de culise ale 
practicilor mincinoase şi minciunile, respingem dezinformările şi manipulările.“ 

 19 februarie 2000: Pastorul Trevor Dahl, cumnatul lui Erlo Stegen şi ginerele lui Friedel Stegen, 
sprijină apelul cu următoarele cuvinte: 

„Eu am sprijinit documentul de faţă cu titlul Apel urgent către conducerea misiunii Kwasizabantu 
cu o inimă împovărată şi cu o profundă dezamăgire deoarece conducerea misiunii Kwasizabantu a 
respins apelurile repetate şi încercările multor oameni, şi chiar ale mele personal, prin care le-am 
comunicat să se îndepărteze de astfel de practici rele ce se exercită în misiune, să înceteze să le 
muşamalizeze şi, prin aceasta, să fie necinstiţi. Aceste practici au devenit păguboase pentru 
Biserica lui Hristos.  

În timp ce în cei 25 de ani ai mei la KSB am încercat să îmi exprim dezacordul şi să mă distanţez de 
practicile infiorătoare necreştineşti despre care luam în permanenţă cunoştinţă, îmi pare rău 
acum, regret şi îmi cer iertare pentru faptul că înainte cu trei ani de a pleca, deşi ştiam toate 
aceste lucruri cu care nu mă puteam identifica, am pledat în favoarea KSB, punând această 
mişcare într-o lumină pozitivă. Aş dori să îmi cer iertare de la aceia care au fost răniţi prin mine şi 
de la aceia care din cauza mea sunt răniţi sau a căror relaţie cu Domnul Isus a fost atinsă prin 
legătura cu mine (şi cu familia mea). Vă rog cu smerenie să mă iertaţi! Cu inima frântă regret că 
misiunea continuă în acelaşi fel, astfel că oameni din interiorul şi exteriorul KSB sunt amăgiţi, 
minţiţi şi li se omoară personalitatea, şi toate acestea le fac în numele ‘înţelepciunii’ şi pentru a 
proteja lucrarea.“(82*) 

 19 februarie 2000: În Africa de Sud se editează o broşură însoţitoare a „Apelului urgent către 
conducerea misiunii  Kwasizsabantu“ , publicată ca document oficial. În aceasta se spune:  

“Dragi fraţi şi surori în Hristos, 

Prin această scrisoare deschisă dorim să informăm mădularele răspândite ale trupului Domnului 
Isus din Africa de Sud şi din afară despre câteva aspecte nebiblice controversate din misiunea 
KwaZulu/Natal der Kwasizabantu (KSB) şi să vă facem atenţi asupra acestora. Această scrisoare 
este o rugăminte adresată conducerii KSB de a asculta, de a se pocăi şi de a se schimba. Această 
scrisoare provine de la un grup mare de lideri spirituali din diferite biserici din Africa de Sud, care 
au părăsit KSB sau sunt hotărâţi să facă acest lucru. Cauza scrisorii noastre - suntem  parte a 
bisericilor din Africa de Sud şi din afară - se găseşte în înţelegerea pe care o avem la îndemnul din 
Matei 18 unde se spune despre Adunare: Dacă toate încercările de a aduce un frate de pe drumul 
rătăcit şi în acest fel să ne împăcăm cu el eşuează, Domnul Isus ne indică să informăm întreaga 
Biserică.  Aceasta e ultima măsură de a-l constrânge pe un frate, de a-l convinge să accepte 
corecţia şi să reacţioneze ca atare. De când a început KSB, acum circa 30 de ani, mulţi creştini s-au 
ataşat, unii ca laici, alţii colaboratori, şi ei au fost siliţi să descopere poziţia, direcţia, învăţătura şi 
practica acestei misiuni care, prin natura ei nebiblică, se dovedeşte în mod evident a fi sectă. 
Strădaniile întreprinse în vederea unei reforme interne au fost respinse sistematic, iar oamenilor 
care au pus întrebări li s-a retras dreptul de a mai fi membri. Ca o încercare disperată de a aduce 
corectare  şi împăcare în misiune, în 1977 au fost invitaţi lideri internaţionali ai tineretului cu 
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misiunea de a fi  mediatori imparţiali şi neutri. Nu s-a modificat nimic ci,  în realitate, tendinţele 
negative s-au ascuţit şi au devenit mai extremiste. (...) Suntem martori că acest sistem a devenit 
un sistem al abuzului. (sublinierea autorului) (83*) 

 23 iunie 2000: Centrala Alianţei evanghelice din Africa de Sud publică o relatare despre KSB,  
după câteva încercări zadarnice de a vorbi cu Erlo Stegen despre reproşurile masive ale foştilor 
activişti. După chestionarea mai multor foşti membri KSB, au fost publicate rezultatele 
cutremurătoare a 14 comisii de investigare centrale. Moss Ntlha, secretarul general al Alianţei 
Africii de Sud, scrie într-o introducere a relatării liderilor de biserici responsabili: „Vă scriu într-o 
situaţie pe care o consider foarte importantă pentru voi, ca şi pentru întreaga  părtăşie a 
bisericilor evanghelice din Africa de Sud. De câtva timp, mass-media din Africa de Sud a  răspândit 
ştiri scandaloase despre una dintre cele mai importante misiuni – instituţii a ţării, respectiv 
despre misiunea Kwasizsabantu. Acesta a fost bineînţeles motivul de îngrijorare pentru mulţi care 
au cunoscut misiunea şi care au văzut lucrări minunate pe care Dumnezeu le-a făcut cu această 
misiune. Se pare că acum, odată cu scurgerea timpului, lucrurile s-au schimbat în rău, fapt care 
solicită un răspuns la această chestiune. Vă transmit acest comunicat cu profundă întristare şi 
profundă grijă pastorală privind slujba KSB şi din grijă atât pentru oamenii din interiorul misiunii, 
cât şi pentru cei care părăsesc misiunea.” 

Despre cum se procedează în cazul criticii sistemului în interiorul KSB şi de ce avertizarea 
privind starea KSBului ajunge să fie verificată critic mult prea târziu pentru mulţi membri KSB reies 
clar din următorul exemplu. Un fost colaborator al publicaţiei Misiunea biblică şi de literatură, dr. 
Kurt Koch e.V., scrie într-o declaraţie publicată din 15.04.2000: „Despre tranziţiile interne nu  am 
aflat niciodată ceva. Dacă totuşi ici şi colo erau exprimate critici la adresa liderilor KSB, atunci eu şi 
majoritatea prietenilor KSB le consideram vrăjmaşe sau atacuri satanice asupra lucrării lui 
Dumnezeu.“  

În 1978, pastorul Horst Marquardt, de la Radiodifuziunea evanghelică, a exprimat îndoieli 
puternice împotriva KSB. Acelaşi lucru l-au făcut Wolfgang Bühne şi Alexander Seibel, care au 
publicat o broşură de avertizare. „Toate avertizările au fost însă respinse, fiind considerate atacuri 
ale vrăjmaşului. Aici, ca scriitor de frunte, a fost dr. Kurt Koch, deoarece el avea relaţii de cea mai 
mare încredere cu Erlo Stegen şi KSB. Până la urmă, datorită activităţii lui literare, el a avut 
perspective de ansamblu ca nimeni altul dintre noi. El se bucura de încrederea noastră, fiind un 
slujitor al Evangheliei care avea capacitatea descoperirii duhurilor. Astfel, eu, care aveam obligaţia 
personală creştinească să verific totul eu însumi, am neglijat condamnabil.  Aceasta nu era permis să 
se petreacă. Astăzi îmi pare foarte, foarte rău şi-i cer iertare înainte de toate fratelui Alexander 
Seibel. Tocmai cu el aveam atunci, în 1990, o şedinţă extraordinară în cercul Alianţei Evanghelice 
Herbon. Această experienţă grea, aceste îndemnuri critice ale fraţilor, date cu uşurătate la o parte, 
sunt pentru mine şi trebuie să fie pentru toţi credincioşii o avertizare semnificativă.” (85*)    

Este de aşteptat că viitorul va aduce alte câteva dezvăluiri despre KSB şi despre duhul de 
minciună care lucrează în această sectă. Aşadar nu ar trebui să fie de mirare că liderii responsabili 
tăgăduiesc mai departe adevărul şi sucesc mai departe lucrurile. Dar ce se întâmplă cu multele 
victime ale acestei mişcări? Vor supravieţui ele  spiritual? 

Multe personalităţi cunoscute şi foarte influente din interiorul grupărilor evanghelice germane 
sunt strâns ataşate de KSB. Deşi activitatea KSB este de acum cunoscută, se observă la ei o tăcere 
suspectă. Cu puţine excepţii, nu se va (re)cunoaşte poate niciodată care a fost puterea liderilor 
comunităţii, greşelile şi ereziile lor. Cunoscând o serie de detalii privind această mişcare, ar fi 
momentul să se ia urgent o poziţie corectă faţă de ea, cu responsabilitate, proclamând doar 
adevărul Sfintei Scripturi ca singură autoritate.
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8. ŞI-A FERMECAT KSB-UL ADEPŢII? 

Este posibil ca în interiorul unui organism creştin macazul credinţei creştine şi al vieţii să fie 
deviat fără ca cei credincioşi să fie fermecaţi? Aşa ceva se poate petrece numai când amăgirile şi 
manipulările au reuşit. O asemenea amăgire s-a produs la creştinii galateni şi se aseamănă în mod 
izbitor cu situaţia KSB-ului. Pavel a trebuit să le spună atunci galatenilor: 

O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus 
Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul 
ori prin auzirea credinţei? Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum 
să sfârşiţi prin firea pământească? (Galateni 3:1-3) 

Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. 
Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. (Galateni 5:4-5) 

Despre calea mântuirii biblice se spune: 

Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. (Romani 
3:28) 

Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în 
Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, 
iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. (Galateni 
2:16)  

În Faptele Apostolilor 8:9-24 se relatează despre un vrăjitor, Simon, care îi domina spiritual pe 
oamenii din Samaria. El a savurat această putere şi se bucura de trecere înaintea celorlalţi. Când 
Filip a ajuns în Samaria şi predica despre Domnul Isus Hristos, atunci el şi-a pierdut puterea şi 
prestigiul printre oameni deoarece vestea despre Domnul Isus i-a eliberat pe oameni şi i-a condus 
spre El. Atunci Simon şi-a schimbat strategia. L-a recunoscut şi el pe Isus şi s-a botezat. Dar 
făţărnicia lui a devenit clară curând şi a zis:  

„Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul 
Sfânt.” (Faptele Apostolilor 8:19). 

Simon era un om care, din când în când, era cuprins de minciună. El voia să-i domine pe oameni 
prin influenţa lui ca să fie slăvit de ei (Faptele Apostolilor 8:8,10). El este deci un prototip de om 
avid după putere. 

Erlo Stegen îşi amintea la o conferinţă din 3.10.1998 din Stadthalle Limburg de timpul dinaintea 
trezirii. Atunci, referindu-se la Faptele Apostolilor 19:12,  Stegen, şi-a exprimat deschis gelozia faţă 
de  faptul că din acele basmale care fuseseră atinse de trupul lui Pavel ieşise putere.  Este dovada 
că el râvnea şi că lupta să aibă influenţă şi putere. Cu acea ocazie el le spunea ascultătorilor:  „Fii 
un Iacov, şi spune: «Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta!»”. Stegen povestea că oamenii, 
la „trezirea“ care a urmat, puteau citi pe cerul deschis cuvântul „Kwasizabantu“. Apoi el a pus 
publicului prezent întrebarea: „Câţi oameni ai întors tu la Dumnezeu?“(86*) 

Aici, ca şi în alte locuri, se explică evident ceva din motivaţia lui Stegen: dorinţa lui după 
influenţă, putere, succes şi autoritate. El le-a primit, dar ca pe o băutură de  buimăceală a mâniei 
lui Dumnezeu. 
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În cuvântarea de rămas bun către bătrânii Bisericii din Efes, Pavel spunea: 

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se 
vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de 
partea lor. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat 
să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. (Faptele Apostolilor 20:29-31) 
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9. APEL LA VEGHERE 
 

Erezia nu se limitează doar la anumite grupări sau organizaţii. Ea traversează acum întreaga 
creştinătate. Pentru a trăi spiritual este indispensabilă o legătură cu Domnul Isus şi Cuvântul Lui. 
Acolo unde intervine erezia, ea are totdeauna o latură şi o privelişte deosebit de plăcute şi de 
evlavioase. Erezia se îmbină cu nevoi şi deficienţe în viaţa creştinilor şi oferă pentru acestea soluţii 
potrivite. Dorinţa după autoritate, putere, succes, perfecţiune, unitate, sănătate, prosperitate, 
protecţie, bogăţie, plăceri, experienţe grozave ş.a.m.d. formează paleta de minusuri, de goluri pe 
care cei ce duc în erezie se oferă să le umple; o ofertă uriaşă care aşteaptă în supermagazinele 
creştinilor de aparenţă. Dacă ar fi cunoscute intenţiile diabolice ale ereziilor, nu ar exista niciun 
creştin indus în eroare. Dar întrucât erezia poartă totdeauna caracterul amăgirii, ea nu  poate fi 
recunoscută de orice creştin. Pavel a trebuit să-i avertizeze pe corinteni de ereziile strecurate  în 
rândurile lor:   

Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli 
ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. (2 
Corinteni 11:13-14) 

Aceasta ne arată cât sunt de importante şi de decisive pentru noi luciditatea sau cumpătarea şi 
vigilenţa sau atenţia. Aceste însuşiri pot însă să crească cu adevărat numai acolo unde se citeşte 
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, şi se studiază cu rugăciune. Cine vrea să scape de cursele puse de 
Satan prin manevrele de amăgire ale creştinismului aparent, acela trebuie nu numai să audă 
cuvintele Sfintei Scripturi, ci şi să le înţeleagă şi să le aplice:  

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; 
căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1) 

...nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 
(Efeseni 5:11) 

Fereşte-te de o învinuire nedreaptă (Exod 23:7), în limba germană sensul fiind: „stai la distanţă 
de un lucru la care e în joc minciuna”. 

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi 
caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec 
prin aceleaşi suferinţe ca voi. (1 Petru 5,8-9) 

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste 
lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Tim. 4:16) 
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