
                                               Carismatism sau carismanie? 

           Câteva mici amănunte despre istoria unora din ereziile carismatice contemporane 

 

Puţini… prea puţini lideri evanghelici mai luptă în aceste zile, dominate de apostazie, pentru 

„credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3). 

Fără îndoială că mişcarea carismatică internaţională, care promovează erezia „Word of 

Faith” – expresie tradusă în limba română prin: „cuvântul credinței” sau „puterea 

cuvântului rostit” –, l-a avut că exponent de marcă pe predicatorul KENNETH E. HAGIN. 

Acesta e considerat pe bună dreptate că fiind „TATĂL” acestei erezii denumită generic – 

„puterea cuvântului rostit” –, precum şi un promotor al ciudatei stări mistice (formă de 

isterie religioasă specifică anumitor secte oculte/păgâne), botezată cu denumirea de „râsul 

sfânt”. Dar ceea ce este interesant este că această erezie („puterea cuvântului rostit”), precum 

şi altele din mediul carismatic, îşi au originea în doctrinele şi practicile timpurii ale cultelor 

metafizice New Age şi NU în BIBLIE. 

Lucrurile au cam început cu Phineas P. Quimby (1802-1866), care este considerat 

„STRĂBUNICUL” ereziei „puterea cuvântului rostit”. Acesta a fondat secta metafizică 

„Noua Gândire”. Phineas P. Quimby a fost implicat în, şi a practicat: ocultismul, hipnoza şi 

parapsihologia (practici păgâne strict prohibite de Scriptură). Formulările sale teoretice au 

servit ulterior ca baza pentru erezia carismatică „puterea cuvântului rostit” şi pentru 

înfiinţarea unei alte secte metafizice numită „Ştiinţa Creştină”, care a fost fondată de Mary 

Baker Eddy o admiratoare a lui P. P. Quimby. Despre secta „Ştiinţa Creştină” înfiinţată de 

Mary B.  Eddy puteţi găsi pe scurt informaţii în limba română aici: 

http://www.pasi.ro/revista/numarul21/stiinta-crestina.html 

Ulterior în scurgerea timpului apare un alt personaj cheie pentru această erezie a „puterii 

cuvântului rostit”, pe nume Essek W. Kenyon (1867-1948). Essek W. Kenyon este 

considerat pe bună dreptate „BUNICUL” doctrinei eretice „puterea cuvântului rostit” chiar 

de către promotorii actuali ai acestei erezii. E. W. Kenyon a avut legături cu sectele 

metafizice New Age (Noua Eră) şi „Nouă Gândire”, fiind foarte influenţat de ele. William 

Branham
1
 (1909-1965), binecunoscutul eretic, blasfemiator al Trinităţii, un profet dovedit 
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 Cine este William Branham? ( 1. https://ioan8.wordpress.com/2012/10/20/am-trait-minuni-dar-resping-

marturia-ocultului-william-branham/ , 2. https://ioan8.wordpress.com/2012/10/26/william-branham-ocultism-si-
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MINCINOS în cazuri și exemple concrete, dar care dispunea de reale puteri oculte de a face 

miracole înșelătoare (false),  apare şi el pe acest traseu al cristalizării ereziei „puterea 

cuvântului rostit”. 

În final apare şi „TATĂL” acestei erezii, predicatorul KENNETH E. HAGIN (1917-2003), 

care o cristalizează definitiv, promovând la nivel mondial această erezie venită din fundul 

iadului! K.E. Hagin a pretins, printre altele, revelaţii directe de la Isus însuşi, revelaţii care 

completau cumva, în opinia lui, Scriptura. Problema e că parte din aceste „revelaţii” vin în 

contradicţie cu învăţătura Scripturii (Bibliei)! Ulterior când apologeţii creştini evanghelici 

au analizat pretinsele revelaţii ale lui K. W. Hagin, au putut arăta că aceste „revelaţii divine”, 

pretinse de acesta, nu erau în realitate decât biete plagiaturi penibile după scrierile lui Essek 

W. Kenyon, care este considerat „BUNICUL” ereziei „puterea cuvântului rostit”. 

CONCLUZIA: Erezia carismatică contemporană „puterea cuvântului rostit” sau „cuvântul 

credinței”, în limba engleză „Word of Faith”, NU ARE ABSOLUT NICI UN SUPORT ÎN 

ÎNVĂŢĂTURA SĂNĂTOASĂ A BIBLIEI, ci îşi are originea în doctrinele metafizice ale 

sectelor New Age (Noua Eră)  şi ea este doar o travestire semidoctă, penibilă, în limbaj 

comun creştin, a  învățăturii oculte numite „LEGEA ATRACŢIEI” din NEW 

AGE/şamanism/ocultism. 

 

 

Soţii COPELAND, KENNETH și VICTORIA, un cuplu de moguli carismatici, 

multimilionari în dolari, proprietarii unui imperiu financiar cu haină „creștină”, specializat în 

stoarcerea banilor din buzunarele „idioților utili” (creștinilor naivi, fără discernământ 

spiritual), se fac vinovaţi, în faţa lui Dumnezeu, de răspândirea atât a ereziei „puterea 

cuvântului rostit” cât şi a uneia mai periculoase denumită „NOI (CREȘTINII) SUNTEM 

MICI DUMNEZEI” (we are little gods). De fapt cele două erezii sunt în CONEXIE şi se 

generează reciproc!!! 

În excelenta carte de apologetică creştină evanghelică, numită INVAZIA OCULTĂ, scrisă de 

cunoscutul apologet evanghelic american dr. DAVE HUNT, la pag. 336 este citat Kenneth 

Copeland care afirmă următoarele elucubrații new age: „Omul a fost creat în clasa ZEILOR. 

Suntem o categorie de DUMNEZEI. Dumnezeu însuşi ne-a creat DIN FIINŢA LUI cea 
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mai profundă”. Tot Kenneth Copeland, referindu-se la Exod 3:14, afirmă cu altă ocazie într-

o predică televizată: „Când citesc în Biblie unde (Dumnezeu) spune: <<EU SUNT>> 

(Exod. 3:14), zâmbesc doar şi spun: <<Și EU SUNT de asemenea!>>”.  

Mogulul media carismatic, milionarul Paul Crouch, fondatorul potului TV „creştin” TBN, a 

endorsat personal de mai multe ori, în emisiunile sale TV, aceeaşi erezie: „NOI SUNTEM 

MICI DUMNEZEI”. Bufonul carismatic, „evanghelistul” milionar BENNY HINN, nu a 

pierdut nici el ocazia de a promova personal, în emisiunile TBN, aceeaşi erezie. Şi lista poate 

continua generos, din nefericire… 

Pentru creştinii care şi-au făcut bine temele, studiind atent Cuvântul Evangheliei, este 

cunoscut faptul că primul în Istoria Creaţiei care a învăţat pe om doctrina că el (omul) poate 

deveni dumnezeu, a fost SATANA în grădina Edenului (Genesa 3:5). 

Având în vedere rolul important în apostazia acestor zile din urmă, jucat de gigantica mişcare 

ECUMENICĂ mondială patronată de Biserica Catolică, care a cuprins ca o epidemie toate 

denominaţiunile evanghelice, aş cita doar pentru a se vedea „conecţia de erezie” cu  

Catehismul Bisericii Catolice: „Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca noi să putem 

DEVENI DUMNEZEI”. 

În aceeaşi ordine de idei aş cita şi D.C.O. (Dogma Centrală a Ortodoxiei): „Dumnezeu S-a 

făcut pe Sine Însuşi om, pentru ca aşa noi oamenii să putem DEVENI DUMNEZEU” 

(Emil Bartoş, Conceptul de Îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloaie, pag.34 ). 

Dar ceea ce este şi mai şocant şi alarmant, de exemplu, este faptul că, chiar într-un manual 

pentru studenţii la teologie penticostală din România, intitulat Istoria Doctrinei în spatele 

cortinei de Mihai Handaric, se regăseşte furnizată aceeaşi doctrina eretică la pag.168, un 

întreg subcapitol (nr.8) chiar intitulându-se „Cristos a realizat ÎNDUMNEZEIREA 

OMULUI”. 

CONCLUZIE formulată în trei întrebări retorice: 

De ce doctrina satanică care învaţă conceptul de TEOSIS (zeificarea omului), cu care Satana 

a amăgit prima pereche de oameni în Geneza 3:5 spre a iniţia rebeliunea faţă de Creatorul 

lor, a infiltrat cea mai mare parte a bisericii creştine de azi???  

De ce aceeaşi doctrina eretică a divinizării/zeificării/îndumnezeirii omului în urma 

procesului mistic de „unire cu divinitatea”, se regăsea și se regăsește prezentă în istoria 

religiilor în  URMĂTOARELE METASTAZE SPIRITUALE???: 



- în antichitate în Religiile Misterelor Babiloniene (vechea religie a sumero-

babiblonienilor, a fost incubatorul unde s-au clocit ulterior ouăle de năpârci ale 

Religiilor Misterelor; religia sumero-babilonienilor a fost cea mai veche religie 

păgână instituționalizată, formată postdeluvian, în antichitate) 

-  în Catolicismul actual (mai ales în spiritualitatea contemplativă), în misticismul 

ortodox răsăritean, în Carismatism și Hiper-carismatism, în Francmasonerie ca dogmă 

centrală, în Hinduism ca şi doctrina de bază, etc.  

- încă de la întemeierea mișcării, formează conceptul central în NEW AGE/Noua Eră 

(neo-babilonianismul contemporan), formând în viitor şi credinţa de baza a 

Anticristului (care se va proclama dumnezeu), conform Bibliei.  

TRĂIM OARE APOSTAZIA ZILELOR DIN URMĂ, PROFEŢITĂ FOARTE CLAR ÎN 

SCRIPTURĂ ??? 

 


