
PARTENERUL AMERICAN AL METANOIA ŞI AL 

PASTORULUI CRISTIAN BARBOSU ARE DARUL SPIRITUAL 

AL...INVESTIŢIILOR IMOBILIARE?  

 

ADEVĂRUL IESE ÎNTOTDEAUNA LA IVEALĂ 

Când pastorul Cristian Barbosu dădea comunicatul prin care încerca să scape de asocierea cu ereticii 

promovaţi de BIG IMPACT, organizaţia ecumenică pe care a fondat-o, prin intermediul conferinţelor şi a 

seminariilor precum Summitul Global de Conducere, unii au fost tentaţi să îi dea crezare. Vă amintesc că 

prin comunicatul postat pe website-ul bisericii Metanoia Arad, pastorul arădean a subliniat că dânsul, alături 

de pastorul american James MacDonald, sunt credincioşi conservatori, lucru pe care l-a subliniat spunând că 

abia aşteaptă ca MacDonald să publice nu ştiu ce carte care are să stea împotriva evangheliei prosperităţii şi 

a liderilor bisericii emergente precum Bill Hybels şi T.D. Jakes. Ei bine, Dumnezeu nu se lasă batjocorit şi 

dă, mai devreme sau mai târziu, adevărul pe faţă. 

La vremea dezvăluirilor despre cum reţeaua Metanoia a luat fiinţă prin mai multe locuri din România, 

precum Braşov, Arad, Ploieşti sau Brăila, scriam despre alunecarea pastorului american James MacDonald 

de la Harvest Bible Chapel către evanghelia prosperităţii şi mişcarea bisericii emergente prin faptul că acesta 

şi-a declarat deschis asocierea cu Bill Hybels şi cu T.D. Jakes, invitând pe acesta din urmă la conferinţa 

Elephant Room 2, şi afirmând că este încântat să afle ce a mai descoperit TD Jakes între timp în ceea ce 

priveşte doctrina trinităţii, pe care Jakes o neagă fără ocolişuri (sursa: 

http://jamesmacdonald.com/blog/association-vs-discernment-and-is-james-macdonald-changing/). 

După ce lui MacDonald i s-a alăturat şi Mark Driscoll, un alt personaj interesant al evangelicalismului de 

peste Ocean, s-au gândit împreună că nu mai pot să îşi continue acţiunile “sub acoperire”, aşa încât amândoi 

s-au retras oficial din organizaţia “The Gospel Coalition”, formată din pastori şi teologi cu orientare 

predominant conservatoare şi calvinistă (http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2012/01/24/james-

macdonald-resigns-from-tgc/). Adevărat este şi faptul că visul lui James MacDonald cu seria de conferinţe 

“Elephant Room” este mult mai interesant decât colaborarea cu nişte “înguşti”. Iată ce nota în aceeaşi 

postare de pe blog pastorul american despre rolul conferinţelor sale: “Tot ceea ce ne dorim cu Elephant 

Room este să aducem alături oameni din cele mai îndepărtate sfere ale creştinismului, care în mod normal 

nu interacţionează” (sursa http://jamesmacdonald.com/blog/association-vs-discernment-and-is-james-

macdonald-changing/). E un alt fel de a spune, pe limbajul pastorului Cristian Barbosu, că Elephant Room 

este “o platformă inter-denominaţională care caută intenţionat unitatea în diversitate”. 

CINE SE ASEAMĂNĂ, SE ADUNĂ, SAU...”SUNT ÎNCÂNTAT SĂ AFLU OPINIILE LUI TD 

JAKES DESPRE BANI” 

Nu ştiu cât de diferite sunt punctele de vedere ale lui James MacDonald sau Cristian Barbosu în privinţa 

multor aspecte concrete legate de credinţa creştină prin comparaţie cu Mark Driscoll, TD Jakes, Bill Hybels 

şi alţii ca ei, dar ştiu că un proverb plin de înţelepciune spune că aceia care se aseamănă, se adună. Iată o 

frază pe care am trecut-o cu vederea din postarea de pe blogul lui MacDonald dinainte de Elephant Room 2: 

“Sunt de asemenea încântat să aflu care sunt opiniile lui [TD Jakes – n.n] cu privire la bani, opinii care 

pot fi mai aproape de Scriptură decât abordarea monasticistă care este răspândită astăzi în lumea 

reformată”. 
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Pentru necunoscători, curiozitatea lui MacDonald vis-a-vis de vederile lui Jakes pe tema banilor ar putea 

părea cel puţin surprinzătoare. De ce ar fi interesat MacDonald despre vederile despre bani ale lui Jakes, câtă 

vreme este cunoscut că TD Jakes este deschis un predicator al evangheliei prosperităţii iar stilul de viaţă de 

nabab oferă suficientă mărturie în sprijinul ideii că avem de-a face cu un înşelător, un om care aleargă după 

bani şi posesiuni lumeşti (de ex. conduce un automobil Bentley, are aeronavă privată, locuieşte într-o 

proprietate de multe milioane de dolari şi conduce un imperiu financiar şi de media alimentat de creduli)? 

A fost interesant pentru multe persoane să vadă că asocierea lui MacDonald cu TD Jakes nu s-a limitat la o 

confruntare de păreri în cadrul conferinţei Elephant Room 2, ci a continuat şi cu prezenţa sa alături de soţie 

la celebrarea a 35 de ani de “lucrare” a lui TD Jakes, într-o atmosferă hollywoodiană din care n-au lipsit 

personaje precum Oprah Winfrey, Paula White,  Bill Hybels şi chiar Maria Lenna (despre care blogurile 

spun că a fost sau este model pentru revista pornografică Playboy) - 

http://www.donotbesurprised.com/2012/07/james-macdonald-celebrates-35-years-of.html. Bag seamă că nu 

s-a dus la acea petrecere ca să spună Evanghelia vameşilor şi desfrânatelor… 

“JAMES ARE DARUL SPIRITUAL AL ACHIZIŢIILOR IMOBILIARE” 

Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu vreo 4-5 ani că un membru fondator al organizaţiei The Gospel 

Coalition (adică James MacDonald) are “darul spiritual al achiziţiilor imobiliare”, aş fi catalogat afirmaţia 

ca pe gluma secolului. Ei bine, expresia nu a fost lansată de oricine şi nici în spirit de glumă. Pentru a motiva 

în faţa audienţei sale invitaţia adresată lui James MacDonald de a vorbi la conferinţa Resurgence (R12) din 

Irvine, California, de la începutul lunii Octombrie 2012, Mark Driscoll, pastorul bisericii Mars Hill şi fost 

invitat la conferinţa Elephant Room 2, a făcut următoarea declaraţie despre MacDonald: “Are o biserică 

uriaşă pe care o coordonează în zona Chicago – Harvest Bible Church...Ei au acolo proprietăţi cum nu v-

aţi imagina. James are darul spiritual al achiziţiilor imobiliare. M-a condus în clădiri atât de mari încât 

am avut nevoie de o aplicaţie [o aplicaţie pe telefonul mobil, cu rol de ghidare prin clădiri – n.n.] doar ca să 

ştiu cum să ies afară de acolo. Lucrurile sunt enorme. El are abilitatea de a strânge resurse financiare...şi 

noi toţi avem nevoie de resurse...” (http://thewartburgwatch.com/2012/10/11/james-macdonald-harvest-

bible-chapel-examining-the-elephant-in-the-room/). Interesantă modalitate de a spune de ce ai nevoie de un 

astfel de vorbitor .... “Darul spiritual al achiziţiilor imobiliare”? Nu ştiam că există în Biblie aşa ceva. Dar 

pentru Driscoll, care a clamat revelaţii extra-scripturale, nimic nu ar trebui să mai fie surprinzător. 

Bănuiesc că la conferinţa Resurgence 2012 prezenţa lui Rick Warren şi a încă vreo câteva personaje din 

aceeaşi echipă a fost motivată similar (http://theresurgence.com/conference/speakers)... Iubirea de bani 

împrieteneşte pe cine mai ieri erau duşmani de moarte - http://youtu.be/zcLga26xH8U   

Are oare James MacDonald darul spiritual al achiziţiilor imobiliare, prespunând că ar exista aşa ceva [oau – 

nici la carismaticii cei mai convinşi n-am auzit expresia asta]? Şi dacă, prin absurd, are un astfel de dar, spre 

folosul cui îl foloseşte? Haideţi să vedem. 

HARVEST BIBLE CHAPEL CU DATORIE DE 65 MILIOANE DE DOLARI, PASTORUL 

MACDONALD CU ACHIZIŢIE IMOBILIARĂ DE 1,9 MILIOANE DOLARI ŞI PESTE 500,000 

USD/AN SALARIU 

Pe cât de suprinzător ar părea, adevăruri foarte şocante legate de pastorul James MacDonald au început să 

iasă la iveală. Câţiva membri din Harvest Bible Chapel au avut curajul să vină cu informaţii cutremurătoare 

privind averea şi finanţele lui James MacDonald, şi lucrurile sunt departe de a fi prezentate în totalitate. O 

informare detaliată [este doar în limba engleză] se găseşte la http://theelephantsdebt.com/  

Iată însă câteva informaţii punctuale din dezvăluirile foştilor membri ai Harvest Bible Chapel (HBC). 
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Sub coordonarea pastorului James MacDonald, HBC a ajuns de la o biserică fără datorii în anul 2003 la una 

cu circa 65 milioane de dolari datorii la sfârşitul anului 2010, din cauza ambiţiilor de expansiune în 

domeniul imobiliar ale pastorului MacDonald şi ale prezbiterilor din tabăra sa. 

În plină perioadă de criză financiară, în timp ce membrii bisericii acceptau reduceri de salarii pentru a-şi 

păstra slujbele, pastorul James MacDonald a solicitat şi a primit în mod repetat creşteri de salariu şi creşteri 

ale contului de cheltuieli la Harvest Bible Chapel. Numai în 2009, an de profundă criză în America, pastorul 

american a primit o creştere de 40% a salariului său anual, aceasta însemnând o creştere cu 100,000 dolari 

americani, ajungând la venituri de peste 500,000 dolari americani pe an, fără a include veniturile şi 

beneficiile din alte surse, precum cele de la misiunea Churches Helping Churches, venituri din predici şi 

alocuţiuni la conferinţe şi ca predicator invitat, venituri de la misiunea Harvest Bible Fellowship, venituri 

din vânzările de carte, predici pe DVD/mp3, beneficii din asigurările de sănătate şi altele. Aceste lucruri s-au 

petrecut într-un context în care veniturile medii PE FAMILIE ale celor din zona în care se află membrii 

congregaţiei sale nu depăşeau 70-75,000 $. 

În 2009, pastorul James MacDonald a achiziţionat pentru sine fosta locuinţă a senatorului american Peter 

Fitzgerald în Inverness, Illinois, pentru incredibila sumă de 1,9 milioane $, pentru care a plătit 500,000 $ în 

avans şi restul prin credit ipotecar. 

O familie de misionari din Haiti a raportat pe website-ul http://theelephantsdebt.com/ faptul că la o campanie 

evanghelistică organizată în Haiti după cutremurul care a devastat ţara, James MacDonald şi Mark Driscoll 

au venit acolo să predice fiind însoţiţi de escortă şi agenţi de pază, şi călătorind cu o cursă charter privată. 

Nu prea pare că pastorul MacDonald îşi manifestă darul achiziţiilor imobiliare spre folosul altora... 

“...EU AM CONTROLUL ASUPRA AMVONULUI ŞI A BANILOR” 

Evident că aceste aspecte n-au scăpat neobservate de către unele persoane din biserica locală, astfel încât 

câteva dintre acestea au încercat să îl chestioneze pe MacDonald cu privire la problemele datoriilor uriaşe 

ale bisericii HBC şi cu privire la veniturile sale personale în creştere, în acest context. Autorii websiteului 

“The Elephant Debt”, susţinuţi de o mulţime de persoane din interiorul HBC prin mărturii concrete şocante, 

au afirmat că reacţia lui MacDonald la criticile aduse şi probabil la avertizarea cu punerea sub disciplina 

bisericii a fost uluitoare: “Dacă vreţi să mă îndepărtaţi, va trebui să mă judecaţi [cel mai probabil în sensul 

expunerii situaţiei în faţa adunării întregi – n.trad.]....Şi domnilor, eu am două lucruri pe care voi nu le 

aveţi – controlul asupra amvonului şi controlul asupra banilor. Aşa că mult succes”. Nici nu ştii ce să mai 

comentezi la aşa ceva…  

Şi dacă vă închipuiţi că au fost numai câteva persoane şi doar cu totul izolate situaţiile când au fost 

exprimate îngrijorări cu privire la pastorul James MacDonald, acelaşi website a publicat o lungă listă de foşti 

prezbiteri şi slujitori care au fost îndepărtaţi sau au fost nevoiţi să plece din Harvest pentru acest motiv sau 

altele similare, legate de modalitatea de conducere impusă de MacDonald - http://theelephantsdebt.com/the-

next-step/. 

Pentru a-şi securiza poziţia şi intangibilitatea, MacDonald s-a asigurat că deţine personal 50% din voturile 

din comitetul bisericii, după care a distribuit restul de 50% la cât mai multe persoane prin creşterea 

exagerată a numărului prezbiterilor, în aşa fel încât oricine ar ridica vreodată o obiecţie să pară ca fiind o 

persoană izolată, diminuând astfel în mod intenţionat rolul prezbiterilor. 

Mai mult, într-o campanie recentă de strângere de fonduri, MacDonald şi-a manipulat audienţa în a dona 

excesiv, cei care donau suma minimă (83$ în mod regulat, dacă asta se numeşte sumă mică) fiind portretizaţi 

ca persoane care nu îndrăznesc la mai mult de la Dumnezeu. Iată un citat revelator din mesajul lui 
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MacDonald: “Îţi spun eu cum să îţi dai seama către cât anume te conduce Domnul să donezi [fiind vorba de 

donaţie regulată, nu doar o singură dată – n.trad.]. Uită-te pe lista de pe formularul ăsta şi începe de sus...şi 

inevitabil vei ajunge jos, la suma aceasta cu două cifre. Cea de jos este ce este posibil să donezi. Valoarea 

de sus este cea greu de donat dar este donaţia credinţei. Alege pe cea de sus, aceea este valoarea pentru 

tine”.  ...sună a şarlatanie curată....detalii sunt aici http://theelephantsdebt.com/the-er2-story/ 

Mărturiile membrilor sau foştilor membri ai Harvest sunt cutremurătoare şi zugrăvesc portretul unui om şi al 

unui sistem care sunt atât de departe de Scriptură...Citiţi aici detalii... http://theelephantsdebt.com/your-story/ 

Unul din comentatori a făcut referire la felul cum James MacDonald a “ordonat” cândva audienţei să îşi 

deschidă portofelele pentru donaţia ce urma să se facă pentru misiunea din România. Comentatorul scrie că 

“Nu cred că am mai văzut vreodată o colectă făcută astfel”...Mă întreb cum citesc aceste rânduri prezbiterii 

din Metanoia? Sau pastorul Cristian Barbosu?  

Şi nu pare să fi fost deloc singura astfel de situaţie... 

CARISMATISMUL, EVANGHELIA PROSPERITĂŢII, ECUMENISMUL ŞI BISERICA 

EMERGENTĂ – PLATFORMA IDEALĂ PENTRU APOSTAZIE ŞI PERSECUŢIE LA ADRESA 

CREŞTINISMULUI CONSERVATOR 

N-ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că într-o societate profund afectată de umanism, falşii profeţi sunt 

acceptaţi unanim, se bucură de popularitate şi sunt toleraţi tocmai pentru că, în aparenţă, ei par să întreţină 

un climat al toleranţei neobişnuite şi al “dialogului ecumenic”. Cu toate acestea, realitatea din spatele scenei 

ascunde aspecte care ar trebui să îngrijoreze pe orice credincios adevărat şi ar trebui să preocupe pe orice 

slujitor fidel al Cuvântului lui Dumnezeu – anume că tocmai aceia care par să predice toleranţa sunt gata să 

se folosească de popularitatea lor pentru a cultiva un spirit de intoleranţă faţă de criticii lor şi pentru a 

domina autoritar congregaţiile lor, uitând că ei sunt puşi acolo ca să slujească, nu ca să fie slujiţi. 

S-a văzut această intoleranţă din comunicatul lui Cristian Barbosu, la care am răspuns la vremea cuvenită, 

când am arătat că dânsul “nu judecă pe nimeni” dar l-a judecat pe fr. Paul Dan catalogându-l calomniator şi 

mincinos. 

Se vede din felul cum James MacDonald vorbeşte cu mândrie despre “monasticismul din sfera reformată” în 

materie de administrarea prudentă a banilor. S-a văzut şi când administratorii conferinţei Elephant Room 2 şi 

Jim Rowan (prezbiter la Harvest) i-au ameninţat cu arestul pe doi dintre cei care se înregistraseră ca 

participanţi la ea (Chris Rosebrough şi Erin Benziger), şi asta doar pentru că aceştia doi nu erau din tabăra 

potrivită - http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2012/01/25/chris-rosebrough-and-erin-benziger-

threatened-with-arrest/  

Se vede şi din postarea foaaarte interesantă a unui alt vorbitor la Summitul Global de Conducere şi prieten al 

lui James MacDonald şi al BIG Impact, anume Steven Furtick, care a fost şi dânsul prezentat audienţei 

pastorale din România, şi bag de seamă că n-a reacţionat încă nimeni. Clipul este şocant, vă avertizez (este 

în limba engleză, pentru necunoscătorii de engleză, mesajul este că aceia care chestionează modalitatea 

“noului val” de a face biserică şi de practica vieţii de credinţă sunt persoane pline de ură):  

http://youtu.be/NCW9-MglCsw 

Atitudinea acestui individ este atât de asemănătoare cu a postacilor care au sărit în apărarea pastorului 

Cristian Barbosu şi a mişcării Metanoia în urmă cu câteva luni.... 

Mai vrea cineva Summit Global în România? Dacă cu astfel de persoane vrea BIG Impact să scoată din 

adormire evangelicalismul din România, multumim, nu vrem. 
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SE POATE ŞI ALTFEL, DAR NECESITĂ ADEVĂRAT CARACTER CREŞTIN 

A fi invitat ca vorbitor la o congregaţie mai mică sau mai mare reprezintă pentru un predicator întotdeauna o 

onoare, o cinste care i se acordă. Cu cât audienţa este mai largă şi mai educată din punct de vedere teologic, 

cu atât dorinţa de a aduce un mesaj de calitate este mai mare. Dar ce te faci atunci când eşti invitat să 

vorbeşti sau să participi la un eveniment în urma căruia expunerea ta ca vorbitor sau participant în acel 

context este de natură să genereze asocieri nepotrivite, să îţi afecteze mărturia, şi să aducă o grămadă de 

confuzii în mintea celor care îţi cunosc poziţia dpv teologic, mai ales în relaţie cu învăţătorii falşi? 

Ştiu că unii vor spune că vor adopta strategia: “mă voi duce şi voi predica Evanghelia curată, şi îi voi da pe 

faţă pe învăţătorii falşi chiar acolo, la ei acasă”. N-am prea întâlnit predicatori care să şi pună în practică. Nu 

spun că nu există. Doar că eu nu i-am întâlnit şi nici n-am auzit de ei. 

Alţii vor adopta strategia “mă duc, ascult, şi voi păstra ceea ce este bun”, citând pe apostol. Când ştii care 

este poziţia unora din vorbitori în ce priveşte erezii şi eretici demonstraţi, ce nume ar justifica să cheltui bani 

şi resurse de timp şi să rişti asocieri nepotrivite ca să te convingă să participi sau să vorbeşti într-un context 

compromiţător? 

Iată pe scurt, mărturia lui Voddie Baucham, un predicator conservator din Texas, SUA.  

El a fost invitat să vorbească iniţial la conferinţa lui James MacDonald (Elephant Room 2), însă după ce a 

văzut că un alt predicator conservator – Mark Dever – a refuzat invitaţia, a refuzat-o şi el. Apoi a fost invitat 

de MacDonald să vorbească la o conferinţă a bărbaţilor din bisericile Harvest Fellowship, Voddie Baucham 

fiind de altfel un predicator bun şi autor valoros de carte pe teme de familie. Conferinţa bărbaţilor urma să 

aibă loc la două zile după Elephant Room 2. Pastorul Baucham recunoaşte că a fost naiv să creadă că 

Elephant Room 2 i-ar fi oferit ocazia să îl “desfiinţeze” pe TD Jakes în direct pe tema dotrinei trinităţii. 

Apoi, observând cum sau desfăşurat lucrurile la ER2, în sensul că nimeni nu a chestionat în realitate erezia 

modalistă a lui TD Jakes, Voddie Baucham şi-a dat seama că predicând chiar şi pe teme de familie la 

Harvest ar fi legitimat, în mod indirect, faptul că se asociază cu James MacDonald şi cu TD Jakes, chiar 

dacă Baucham a scris numeroase articole şi a predicat împotriva ereziei modaliste în trecut. Pastorul 

Baucham a văzut prezenţa sa ca vorbitor la conferinţa Harvest ca pe o inconsecvenţă de nepermis în lucrarea 

sa publică. De aceea, în perioada scurtă dintre ER2 şi conferinţa bărbaţilor Harvest, Baucham a expus în 

spaţiul public distanţarea sa faţă de ereziile lui Jakes şi faţă de erorile de la ER2, explicând că a acceptat 

invitaţia la conferinţa bărbaţilor fără să ştie cum se va desfăşura ER2, însă poziţia sa fermă exprimată în 

spaţiul public a fost suficient de convingătoare pentru James MacDonald, dacă vreţi să înţelegeţi ce trebuie 

înţeles. Cu o zi înainte de conferinţă, Baucham şi MacDonald au “agreat” că prezenţa ca vorbitor a lui 

Baucham la acea conferinţă nu ar fi fost un lucru bun, aşa că pastorul texan s-a întors acasă. Faptul că 

MacDonald deja pregătise un vorbitor care să îl înlocuiască pe Baucham spune multe. Citiţi întreaga 

mărturie a lui Voddie Baucham aici http://www.gracefamilybaptist.net/voddie-baucham-

ministries/blog/elephant-room-2012-01/ 

Aşadar, aş avea o rugăminte pentru pastorii români care sunt invitaţi la Summitul Global de Conducere 2012 

şi la alte conferinţe ori evenimente unde se pot foarte uşor asocia cu eretici şi erezii: vă rog, nu vă demolaţi 

propria mărturie şi pe cea a congregaţiilor pe care le slujiţi. Se poate şi altfel.  

E nevoie de un adevărat caracter creştin! 

Ninel Lazăr 
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