
 
Da, am citit ceea ce ati postat despre mine si biserica Metanoia pe blogul dvoastra.  
Nu am vrut sa va raspund fiindca de obicei nu o fac, considerand bloggismul o lupta 
unfair si neprincipiala, mai ales in baza convingerilor mele biblice – de aceea nu am 
blog si nu voi avea.  
 
Continutul raspunsului tau imi cere sa dau cate o replica unde este nevoie. 
Bloggismul, ca sa folosesc expresia ta, este o forma contemporana de dialog. 
Blogurile suplinesc o parte vitala a lucrarii pentru biserica Domnului. Iata spre 
exemplu un blogger cunoscut international, Albert Mohler 
http://www.albertmohler.com/category/blog/.  
 
Am ales insa sa scriu in urma emailului dvoastra, adresat mie personal, si nu in 
spatiul public, desi sincer am retineri. Inainte de a raspunde intrebarii dvoastra, 
vreau sa-mi exprim un punct de vedere asupra caruia va indemn sa cugetati, fiindca 
sincer, nu o fac din spirit beligerant sau din razbunare. Cred ca responsabilitatea 
unui credincios matur, mai ales a unui slujitor, este sa ramana fidel principiilor 
biblice, atat in predicile/scrierile sale cat si in trairea de zi cu zi, inclusiv pe bloguri. 
Despre cel care a scris acele randuri despre mine, prefer sa nu comentez fiindca nu 
eu, ci Dumnezeu il va judeca in baza adevarului si a intentiei sale.  Ma adresez 
dumneavoastra, cel care a ales sa posteze acele comentarii pe blog fiindca ele ma 
surprind – nu in cele scrise (fiindca nu imi sunt noi calomniile nefondate) ci vis-à-vis 
de principiul dvoastra de a posta acest gen de comentarii, fiindca imi da de gandit 
daca aveti un criteriu in punerea in spatial virtual al unor comentarii de genul, si 
care este acela? Are un filtru biblic sau nu?  
 
Aceeasi intrebare ti-o pun tie. Ai un filtru biblic, sau nu? Coordonezi impreuna cu 
altii, BIG impact, si ati adus in Romania pe Bill Hybels care a semnat pactul cu 
musulmanii.  
1. Bill Hybels este un apostat pentru ca a semnat alianta ecumenica cu musulmanii 
promovata de universitatea Yale si de marele apostat Miroslav Volf. Yale Christian 
Response.  
2. TD Jakes un eretic care neaga Trinitatea. sursa 
3. Phillip Yancey, un pro-homosexual. sursa 
 
Citat: “Menţionăm că lucrările Summitului de Conducere Globală sunt organizate în 
România pe baza unui parteneriat între Willow Creek Association şi Fundaţia BIG 
Impact.” sursa  
 
Iti pasa ca divinitatea Domnului Cristos cat si Dumnezeul Triun este indirect negat 
de Bill Hybels prin semnarea documentului ecumenic Yale Christian Response? Bill 
Hybels nu se mai califica sa calce in nici o biserica, iar voi l-ati adus sa invete pe 
pastorii romani.  
 
Te indemn sincer si cu compasiune sa te pocaiesti urgent tu si asociatii tai de aceasta 
fapta prin care i-ati invitat pe Bill Hybels, T.D. Jakes, si Phillip Yancey in Romania.  

http://www.albertmohler.com/category/blog/
http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm
http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm
http://www.forgottenword.org/jakes.html
http://apprising.org/2010/12/29/philip-yancey-and-the-gay-christian-network/
http://www.big-impact.ro/servicii/summitul-global-de-conducere/


 
Din cate simt, fiindca nu va cunosc prea bine, sunteti un activist militant al unei 
laturi conservatoare neo-fundamentaliste – si aceste afirmatii va rog sa nu le luati ca 
denigrante ci pur si simplu ca o clasificare  in baza postarilor dvoastra de pe blog si 
aunor criteria deja identificate in miscarea evanghelica mondiala.  Si tocmai asta ma 
surprinde, fiindca cineva care se declara conservator si biblic, ar trebui sa aiba filtre 
biblice cu mult mai dense si dese decat altii, dar spre umirea mea ele au lipsit cu 
desavarsire in cazul acesta. La ce ma refer – ma reduc doar la cateva chestiuni de 
principiu. 
 
Analizeaza putin propia ta exprimare “Din cate simt”. Deci ma numesti activist 
militant neo-fundamentalist bazandu-te pe ce simnti tu. O astfel de afirmatie este 
subiectiva si te descalifica in a face orice evaluare. Daca aveai remarci obiective cu 
privire la scrierile mele pe blog, trebuia sa fi specific, asa cum ti-am scris eu despre 
eseul tau: http://ioan8.wordpress.com/2012/05/25/biserica-evanghelica-
persecuta/ .  
 
Acel om afirma de cateva ori in acel scrierea sa, ca nu ma cunoaste, ca nu mi-a 
ascultat predicile, ca nu mi-a citit cartile, ca n-a examinat miscarea bisericilor 
Metanoia … dar trage concluzii despre mine si bisericile Metanoia, in urma unei 
singure intalniri, apeland la concluzii deformate, croite cu mare migala in arta 
manipularii si exagerarii, impanzite cu minciunele si efecte de blog, care intr-adevar 
lasa “gura casca” pe cei ce citesc. Foarte interesant, dar chiar ieri, cand a aparut 
articolul eu ma aflam in Brasov, avand o intalnire planificata exact cu acea biserica 
despre care el vorbeste (oare sa fi fost o coincidenta?), si astfel am putut sa-i intreb 
direct si pe fata pe cei prezenti, daca cele mentionate de acest om sunt lucruri 
adevarate. Raspunsul lor a fost negativ, majoritatea celor prezenti ieri seara in BV 
fiind si ei prezenti la aceiasi intalnire la care persoana aceasta face referinta. Oare 
cine incearca sa insele pe cine, oare care e motivatia din spatele acestor acuzatii, 
oare pe ce principii biblice actioneaza acest frate care, din cate il simt eu, incearca sa 
“apere” adevarul biblic si sa-i critice pe cei ce nu-l tin. Care adevar? Ca biblic nu e.  
 
Ninel Lazar, autorul articolului pe care l-am postat pe blog despre Metanoia, te 
cunoaste din activitatile tale cu BIG impact si Summitul Global de Conducere. Am 
discutat cu el aspecte legate de cele doua organizatii mai mult de un an in spate. 
Ninel si-a facut partea si a scris pe adresa care voi ati dat-o la BIG impact, si si-a 
exprimat dezaprobarea despre vorbitorii care urma sa ii aduceti, si nu i-a raspuns 
nimeni.  
 
Daca te uiti in scrisoarea lui Ninel, o sa vezi ca el s-a informat si despre Metanoia si 
relatia voastra cu biserica Harvest din America. Deci nu poti sa il acuzi ca articolul 
lui este scris fara nici o baza. Din punctul lui si al meu de vedere, tu esti descalificat 
ca si slujitor in evanghelie prin compromisurile care le-ai facut cu Bill Hybels.    
 
Si aici ating principiul despre care vreau sa va vorbesc dumneavoastra in primul 
rand. Prefer sa nu folosesc vorbele mele ci ale Altcuiva in care eu chiar cred cu 

http://ioan8.wordpress.com/2012/05/25/biserica-evanghelica-persecuta/
http://ioan8.wordpress.com/2012/05/25/biserica-evanghelica-persecuta/


adevarat: “Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du- te şi mustră- l între tine şi el 
singur” (Mat.18:15). Persoana care aduce aceste acuzatii la adresa mea, pe langa 
faptul ca nici nu ma cunoaste, nici nu stie despre Metanoia, nu stiu sa ma fi contactat 
personal, sa ma fi intrebat/mustrat/clarificat vreodata ce s-a intamplat, desi timp a 
avut, fiindca intalnirea din Brasov a fost cu cativa ani in urma.  Si atunci intreb – cum 
poti vorbi apeland la Scripturi cand tu nu tii nici cele mai fundamentale principii din 
Scripturi? Si aici, nu am cum sa evit intrebarea – pe care o pun cu respect, credeti-
ma – Cum puteti dvoastra sau oricare alt crestin (indifferent ca e conservator sau 
nu) posta anumite chestiuni de genul pe blogul personal, cand tu cel care detii 
blogul, nu ai verificat daca cei al caror comentarii le expui, au urmat procesul biblic 
de abordare a unor astfel de situatii? Da, recunosc ca ati mentionat un criteriu, si 
anume ca va este prieten, dar nu asta e criteriul biblic ci mai degraba criteriul lumii - 
cel de a alege in baza afinitatilor noastre. Nu tocmai asta face diferenta intre un om 
lumesc si unul biblic, si anume, modul in care face alegerile in viata? Nu va acuz ca 
sunteti lumesc ci doar pun o intrebare de principiu. Eu am ramas foarte surprins 
cum dvoastra ati putut arunca un asemenea articol critic fara a-l trece prin filtrul 
prescris de Dumnezeu si in plus, fara a ma contacta pe mine sa vedeti daca ce e scris 
aici e adevarat sau nu? Sau cumva intr-o ravna de a mai gasi o “prada buna de blog” 
ati uitat ca sunt si eu presbiter, si in 1 Tim.5:19 scrie “Împotriva unui presbiter să nu 
primeşti învinuire de cît din gura a doi sau trei martori.” Frate Dan Paul, asta ma 
doare mai tare decat ceea ce unii sau altii scriu despre mine sau altcineva. Eu ieri, 
cand am vazut ce ati scris, am stat de vorba cu martori, si nu putini, care mi-au 
confirmat altceva decat cele scrise de acest om, dar dvoastra ati luat “de buna” ceea 
ce el a spus, repet, bazat pe singurul criteriu ca el va este prieten.  
 
Draga Cristian, Ninel imi este prieten verificat din punct de vedere al caracterului si 
teologiei, iar tu te-ai descalificat public prin BIG impact si Summitul Global de 
Conducere. Deoarece tu in mod public, prin organizatile tale, ai ofensat evanghelia, 
nu te incadrezi la Matei 18:15 unde se spune despre o ofensa unui frate catre alt 
frate. In cazul tau, este ofensa adusa public de tine si organizatile tale comunitatii 
evanghelice din Romania, prin oferirea unei platforme unde eretici si apostati sa 
influenteze evanghelicii romani.  
In ce priveste Timotei 5:19, marturii impotriva ta sunt nu numai din partea lui Ninel, 
ci si acelor care sunt deja postati, si vor mai fi si altii.  
 
Si aici va raspund intrebarii/afirmatiei dvoastra, pe care sustineti ca ati primit-o 
dintr-o “sursa cu credibilitate reala” ca sotia mea ar fi invatat alte surori sa danseze. 
Sotia mea nu invata pe nimeni sa danseze, nici in biserica si nici in afara ei. Tot asa 
mai raspund pe scurt altei afirmatii de pe blogul dvoastra prin care se insinueaza ca 
in biserica noastra se bea si se fumeaza. Nu stiu daca stiti dar noi am exclus din 
biserica pe cineva care nu s-a pocait de betie si am platit din banii bisericii luna 
trecuta, un curs de eliberare de sub dependente pentru o alta persoana care se lupta 
cu acest pacat. Eu personal am consiliat si lucrat cu oameni care se lupta cu fumatul 
si care vor sa se apropie de Dumnezeu, iar intr-un document scris pe care toti mirii 
care doresc sa se casatoreasca in biserica noastra il semneaza, este scris negru pe 
alb ca nu suntem de acord cu alcoolul si dansul. Acum ca ati auzit de la mine aceste 



lucruri, ma intreb cui ii veti da crezare, si cat de credibila va mai fi acea sursa care … 
din pacate desi pe dvoastra v-a informat de aceste lucruri, eu nu stiu sa ma fi 
contactat in baza lui Mat.18.  
 
Cristian, eu ti-am scris imediat dupa ce am publicat articolul lui Ninel si te-am 
intrebat deschis totul. Nu ti-am publicat scrisoarea imediat deoarece trebuia sa dam 
o sansa celor care au de aface cu lucrarea voastra sa isi exprime si ei punctele de 
vedere. Sursa de care vorbeam inca nu si-a depus marturia. Vorbim dupa aceea.  
 
Frate Dan Paul, eu nu am blog si nu scriu pe bloguri tocmai din aceasta cauza. 
Ingaduiti-mi sa va las cu 3 ganduri spre cugetare: 
 

1. Dumnezeu ne-a chemat sa fim pescari de oameni nu vanatori de frati – si ma 
tem ca uneori blogistii sau neo-fundamentalistii acolo ajung. Nu va acuz, ci 
doar va avertizez. 

 
Asa cum ti-am spus, resping termenul neo-fundamentalist. Tu il folosesti pentru ca 
sa eviti darea pe fatza a unor lucruri care iti compromit complet lucrarea. Uita-te la 
acest youtube video: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Biy6SiW6_gk . 
Asta trebuie sa faca tinerii, fete si baieti sa inamoleasca unii pe altii si sa se trezeasca 
tot felul de lucruri in ei? Asemenea practici sunt specifice unor spectacole ca 
acestea: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mud_wrestling_couple.jpg .  
 
Nu te vaneaza nimeni Cristian, dar e nevoie ca evanghelicii romani sa stie natura 
lucrarii bisericii Metanoia.  
 

2. Barfa este un pacat, si cei care o practica – din pacate tot mai des pe bloguri – 
dovedesc cui slujesc (constienti sau inconstienti). Dumneavoastra stiti ca 
Diabolos – literalmente inseamna blasfemiatorul, calomniatorul, iar in 
ebraica Satan – acuzatorul. Profesia lui este sa acuze pe nedrept sa si darame 
in loc ca sa zideasca. Eu cred ca nu vrem sa fim asociati cu el si metodele lui, 
fiindca fapta dovedeste in realitate cam pe unde suntem, spiritual vorbind. 
Cineva care acuza pe altii fara a urma criteriile lui Dumnezeu, nu face altceva 
decat sa barfeasca chiar daca motivele invocate sunt “sfinte”. 

 
Era barfa daca lucrurile nu ti se aduceau la cunostinta si daca tu faceai lucruri in 
particular si doar se vorbea despre tine fara sa ti se spuna. Trebuie sa iti re-amintesc 
din nou ca pe blog s-au pus lucruri care voi le-ati facut public, si tot public au fost 
abordate.  
 

3. Potrivnicul nostru este numai unul – cel rau si nu fratii nostri (1 Pet.5). Chiar 
daca difer probabil de dvoastra in convingeri, nu inseamna ca va consider 
dusman, apostat sau eretic. Din contra eu in Rom 14 vad altceva, si in 
exemplul Fariseilor si mai mult. Sa fim atenti sa nu strecuram tantarul si sa 
inghitim camila – vorba Acelui cu mai multa intelepciune si experienta ca noi. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Biy6SiW6_gk
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mud_wrestling_couple.jpg


 
Va indemn pe dvoastra si pe prietenii blogului dvoastra sa cititi un articol 
interesant despre blogurile crestine, scris de un om care are credibilitate reala in 
lumea evanghelica si al carui convingeri pe acest subiect le impartasesc: RC 
Sproul: www.ligonier.org/blog/theres-someone-wrong-internet/ 
 
Mi-ati spus sa scriu fiindca vreti sa publicati raspunsul meu. Sper ca il veti 
publica in intregime. Dumnezeu sa dea dragoste intre frati si sa-si implineasca 
rugaciunea din Ioan 17, care din pacate, e neglijata de multi in vremurile noastre. 
 
Cristian Barbosu 
 

Inchei cu urmatoarele lucruri:  
 
Uita-te la urmatoarele versete si vezi ca Petru ne spune ca trebuie sa fim sfinti nu 
numai in afrimatii ci in toata purtarea noastra. Asa cum ai spus singur in eseul tau, 
tu nu te ocupi de comportament si exteriorul celor din biserica. Apropo, majoritatea 
suporterilor Metanoia care au comentat pe blogul meu, au excelat in obraznicie.  
 
Ci, dupa cum Cel ce v-a chemat este sfint, fiti si voi sfinti in toata purtarea 
(anastrophé) voastra. Caci este scris: "Fiti sfinti, caci Eu sunt sfint." 1 Peter 1:15-16  
 
Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor, pe cari le voi izgoni dinaintea voastră; căci 
ele au făcut toate aceste lucruri, şi Mi-este scîrbă de ele; Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu 
sînt sfînt, Eu, Domnul; Eu v'am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. 
(Levitic 20:23, 26) 
 
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în 
purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Tim 4:12) 
 
Cristian, nici tu nici Metanoia nu sunteti un exemplu pentru credinciosi, nici in 
vorbire nici in purtare.  
 
cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care 
se strică după poftele înşelătoare; (Efeseni 4:22) 
 
La voi la Metanoia inca se pastreaza un fel de viata din trecut. In original este acelasi 
termen (anastrophé) la 1 Petru sau la 1 Timotei 4:12.  Cu alte cuvinte, 
comportamentul sfant insoteste totdeauna o credinta sfanta.  
 
Citeste articolul acesta a unui predicator renumit, Peter Masters, care slujeste la 
biserica unde de mult a fost pastor Charles Spurgeon. Sa vezi cat de ferm este 
impotriva muzicii pe care o practicati voi la biserica, cat si a lumescului intre 
crestinii contemporani. Il numesti si pe el neo-fundamentalist?  
http://www.metropolitantabernacle.org/Sword-And-Trowel/Sword-and-Trowel-
Articles/The-Merger-of-Calvinism-with-Worldliness  

http://www.metropolitantabernacle.org/Sword-And-Trowel/Sword-and-Trowel-Articles/The-Merger-of-Calvinism-with-Worldliness
http://www.metropolitantabernacle.org/Sword-And-Trowel/Sword-and-Trowel-Articles/The-Merger-of-Calvinism-with-Worldliness


 
Ai mentionat pe R.C. Sproul, un cunoscut pastor si teolog evanghelic. Tu stii ca la 
biserica unde el slujeste, St Andrew's Church in Sanford Florida, nu exista decat 
imnologie bisericeasca? Este si R.C. Sproul un neo-fundamentalist?  
 
Ma rog pentru tine si indemn si pe cititorii pocaiti cu adevarat sa faca la fel.  
 
Paul Dan  
 
 


