
 

”LECTIO DIVINA” (PRACTICA OCULTĂ CARE FOLOSEȘTE CITIREA 

BIBLIEI DOAR CA UN MIJLOC DE DECLANȘARE A UNEI EXPERIENȚE 

MISTICE) ȘI POPULARUL PREDICATOR NEOCALVINIST JOHN PIPER 

 
NOTĂ: scurt articol de sinteză ce are la bază informații prezentate într-un articolul extins al pastorului și 
apologetului american, dr. Gary Gilley  

sursa: http://apprising.org/2012/06/07/dr-gary-gilley-exposes-lectio-divina/  

 

 
 

De la început vreau să precizez că am scris acest articol nu cu scopul de a “defăima” 

activitatea sau lucrarea predicatorului neocalvinist John Piper, cum mulți vor sări pripit să 

acuze recitând matra carismatică ilogică și ateologică : “Nu judeca pe unsul Domnului (John 

Piper) căci nu e voie..., dar noi avem voie să te judecăm pe tine pentru că-l judeci pe John 

Piper!”, ci am scris acest articol cu intenția de a fi un semnal de alarmă de factură 

apologetică, în spiritul a ceea ce ne recomandă hotărât Scriptura în Efeseni 5:11, 2Cor. 10:5, 

Ioan 7:24, 1Cor. 5:12, Gal. 5:9, Filip. 1:9, etc. 

 

CE ESTE “LECTIO DIVINA”? 

 

Lectio divina este o metodă mistică care se vrea a fi o formă de meditație biblică asupra 

Scripturii, ea fiind practicată de unii asceți creștini începând cu aproximativ secolul al 

patrulea d.Hr. Este important de notat de la început că nimeni care cunoaște foarte bine ceea 

ce este Lectio divina (care este numită uneori și “citire sacră”, “citire divină” sau “citire 

spirituală”) nu va susține că ea este învățată sau modelată de Scriptură! Din contră, ea este o 

metodă creată și practicată de călugării contemplativi și de hermiți (pustnicii, acei călugări 

asceți care s-au izolat total de societate prin peșteri, regiuni izolate deșertice, etc.) aproximativ 

la trei, patru sute de ani după Cristos. Doar recent, în perioada contemporană, prin eforturile 

misticului quaker RICHARD FOSTER (travestit abil în scriitor și învățător “evanghelic” de 

succes) și prin eforturile unei cohorte de scriitori și învățători contemporani catolici și 

“evanghelici” mistici (care sunt bine plătiți), de teapa lui Foster, metoda mistică numită Lectio 

divina a reușit să-ți facă un avanpost solid între evanghelici/protestanți, avanpost care câștigă 

tot mai multă popularitate odată cu avansarea agendei ecumenice mondiale condusă de 

Biserica Romano-Catolică.  

 

 Richard Foster, misticul din secta pseudo-evanghelică a Quakerilor (“tremuricilor”), este 

autorul a mai multor cărți “evanghelice” de mare succes, printre care cel puțin două sunt 

apărute și în limba română sub denumirile de Disciplinele spirituale și Rugăciunea1. Când s-a 

referit în scrierile sale la Lectio divina, Foster afirmă corect despre faptul că Lectio divina este 

înrădăcinată în interpretarea alegorică a Bibliei. Interpretarea alegorică a Bibliei a început să 

stăpănească teologia creștină din timpul așa numiților “părinți ai bisericii” (perioada 

patristică), aproximativ din timpul lui Origen (și el considerat “părinte al bisericii”). Această 

                                                 
1 vezi la acest link cartea Rugăciunea de Richard Foster și reține numele a două personaje care endorsează 

această carte (Tony Campolo și Brennan Manning): http://gramma.ro/produse/m1/3161/61/155/Rugaciunea.-

Aflarea-adevaratului-camin-al-inimii  

    apoi verifică la linkul de mai jos în ce ape spirituale păgâno-ecumenice se scaldă aceste două personaje: 

pag. 67 (pt. Tony Campolo) și pag. 89 (pt. Brennan Manning): 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/  
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perioadă și-a manifestat influența sa profundă până când Dumnezeu a readus lumina 

Evangheliei prin Reforma Protestantă din sec. al XVI-lea (eveniment cu care misticul 

“evanghelic” Richard Foster bineînțeles că nu este prea empatic, el simpatizând profund cu 

pseudo-creștinismul mistic al Evului Mediu a cărui spiritualitate mistică “bogată” și 

“prețioasă” dorește s-o introducă în mijlocul evanghelicilor). Acești așa numiți “părinți ai 

bisericii” au prezentat în scrierile lor destul de multe lucruri biblice, iar scrierile lor au o 

valoare istorico-teologică ce merită investigată de teologi în scop didactic. “Părinții bisericii” 

au luptat cum s-au priceput ei atunci cu unele erezii grave care amenințau serios doctrinele 

creștinismului din perioada lor (începând cu gnosticismul, religiile misterelor, etc.). Totuși noi 

ca și creștini biblici (evanghelici) nu trebuie să uităm deloc faptul că datorită influenței 

filozofiei mistice a neoplatonismului, precum și a culturii și spiritualității păgâne greco-

romane în care părinți bisericii s-au dezvoltat teologic și intelectual, ei au fost, din păcate, cei 

care au introdus MISTICISMUL, și odată cu el unele practici spirituale evident preluate din 

păgânism, în creștinismul patristic, cu efecte dezastruoase asupra teologiei cre(ș)tine a Evului 

Mediu, cu repercursiuni grave până azi, mai evidente în cele două mari “biserici” istorice. 

“Părinții bisericii”, pe lângă unele lucruri bune pe care le-au făcut, sunt de fapt arhitecții 

spirituali ai principalelor doctrine nebiblice ale celor doua uriașe cavouri spirituale: Biserica 

Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă! Veți zice că sunt poate prea dur că mă exprim așa 

despre cele două “biserici” istorice. Dar numai unul ca mine, ce a fost adus la viață prin 

auzirea Evangheliei într-o biserică baptistă conservatoare biblic, Evanghelie care a fost 

predicată curat și nealterat, în timp ce eram mort și îmbălsămat spiritual într-unul din aceste 

două mari cimitire spirituale, știe ce putregai spiritual mortal ascund doctrinele și practicile 

lor mistice păgâno-“cre(ș)tine”.  

 

Lectio divina este văzută ca fiind un mijloc de a putea ajunge să auzim VOCEA Lui 

Dumnezeu într-un mod non-cognitiv, care deci nu presupune angajarea rațiunii/minții umane, 

ci ține strict de o starea mistică de experimentare a divinității (când îți pui mintea în acel 

punct neutru, unde ea este inactivă – starea de transă sau de conștiință alterată). Astfel că în 

acea stare mistică, într-un mod inexplicabil, Dumnezeu ne-ar putea VORBI (audibil), 

chipurile, inimilor noastre și nu minții! Nu cred că e nevoie să precizez pentru nici un cititor 

fidel al Sfintelor Scripturi (Biblia) că Scriptura nu face deloc dihotomia aceasta artificială 

(între inimă și minte) în contextul pretins de practicanții de Lectio divina! 

 

În Lectio divina practicantul nu apelează la Scriptură cu scopul ca să învețe despre 

Dumnezeu, sau despre voia Lui, sau ca să găsească adevărul divin revelat de Scriptură și să-l 

aplice mai apoi în viața lui, ci doar strict ca să experimenteze “senzația” prezenței Lui 

Dumnezeu. Astfel Biblia devine pentru practicantul de Lectio divina doar un mijloc de 

declanșare a unei experiențe mistice! Din punct de vedere spiritual, teologic, biblic această 

situație nu numai că e vecină cu ocultismul sau magia ci chiar este ocultism, este o formă de 

magie prin care îl poți face tu, ca om, pe Dumnezeu să-ți “vorbească” (audibil), printr-o 

anume tehnică sau metodă. Dacă totuși “cineva”, o “voce” (audibilă),  îți va vorbi în mod 

supranatural în acest experiment mistic numit Lectio divina, acela nu e sigur Dumnezeu ci 

doar un duh demonic care s-a prezentat acolo ca să înșele! Scriptura interzice foarte clar 

utilizarea practicilor spirituale păgâne chiar și dacă ele sunt folosite ca și o metodă de 

închinare față de Dumnezeul Cel Adevărat (Deut. 12: 29-33)! 

 

Scriitorul și teologul pseudo-evanghelic Kenneth Boa, un adorator al misticismului 

contemplativ, care este foarte popular între evanghelicii emergenți (infiltrați în diferite grade 

de teologia Bisericii Emergente), ne relevă în mod apreciativ următoarele lucruri despre 

Lectio divina: 



 

“Lectio divina se concentrează pe iubirea lui Dumnezeu prin Cuvântul 

Său. Ea a fost introdusă devreme în Vest, în sec. al V-lea d. Hr., de unul 

din parinții răsăriteni ai deșertului (pustiei), pe nume Ioan Casian 

[considerat în categoria părinților bisericii, n.tr.]. Regula monahală din 

sec. VI d.Hr., a Sfântului Benedict, după care se ghidau practicile 

călugărești (monastice) ale Ordinelor monahale medievale al 

Benedictinilor și Cistercienilor, poruncește (ordonă) perioade zilnice de 

citire sacră [Lectio divina, n.tr.]. Din nefericire, la sfârșitul Evului Mediu, 

Lectio divina a ajuns să fie privită ca o metodă care ar trebui să fie limitată 

doar la a fi practicată de o elită spirituală. Cu timpul, chiar călugării au 

pierdut simplitatea metodei citirii sacre [Lectio divina, n.tr.] pe măsură ce 

ea a fost înlocuită de sisteme și forme de “rugăciune mentală” mai 

cumplicate [Lectio divina, fiind socotită de adepții ei pasionați ca fiind un 

tip de rugăciune mistică, doar cu inima, nu și cu mintea sau altfel spus 

“rugăciune mentală”, n.tr.]. Totuși în deceniile recente această veche 

practică a prins din nou viață, în mod special printre cei din tradiția 

cisterciană. Scriitori ca și Thomas Merton2... [și] Thomas Keating3 au 

început să promoveze citirea sacră [Lectio divina, n.tr.] în cercurile 

catolice, iar acum și protestanții/evanghelicii sunt expuși deasemenea la 

această practică.” 

 

Dr. Gary Gilley, un teolog evanghelic conservator și un redutabil apologet contemporan, care 

este bine documentat în ceea ce privește periculoasele erezii ale misticismului contemplativ, 

ne precizează faptul că în mod clasic citirea sacră [Lectio divina, n.tr.] are patru stagii sau 

etape care sunt parcurse de practicant: citirea (lectio), reflectarea sau meditația (meditatio), 

rugăciunea sau exprimarea (oratio) și contemplarea în tăcerea interioară (contemplatio).  

Dr. Gary Gilley ne explică și ne demonstrează însă foarte clar faptul că deși aceste etape sau 

stagii ale Lectio divina ar putea părea bune, inofensive la suprafață, totuși atunci când ele sunt 

disecate și examinate putem observa că nici una dintre aceste patru etape sau stagii ale 

practicii mistice romano-catolice Lectio divina nu reprezintă ceea ce evanghelicii (creștinii 

biblici, creștinii autentici) au înțeles atunci când ei vorbesc despre citirea și studierea Bibliei! 

 

JOHN PIPER ȘI CONECȚIA LUI CU LECTIO DIVINA! 

 

Înainte de a-l aduce în discuție pe John Piper vreau să vă precizez câteva amununte despre 

practicile și învățăturile lui Mike King care vă vor ajuta să înțelegeți mai ușor conecția dintre 

John Piper și practica mistică romano-catolică Lectio divina. Mike King este un scriitor și 

teolog “evanghelic” american, cunoscut că activează în domeniul formării spirituale  a 

tineretului evanghelic din S.U.A (adică în domeniul inoculării ereziilor misticismului 

contemplativ tineretului evanghelic naiv). Mike King  învață tinerii ca să mediteze asupra 

Scripturii pentru ca să experimenteze un scurt episod mistic în care Duhul Sfânt să le 

vorbească personal lor. El le recomandă apoi tinerilor să-și noteze într-un jurnal informațiile 

primite în aceste întâlniri cu Duhul Sfânt, întâlniri declanșate de practicarea Lectio divina. 

Mike King îi învață pe tinerii săi studenți să asculte “în liniște (sau tăcere) interioară ca 

                                                 
2 verifică la acest link (la pag. 81) să vezi ce erezii grave a introdus între evanghelici Thomas Merton:  

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/  
3 verifică la acest link (la pag. 89) să vezi ce erezii grave a introdus între evanghelici Thomas Keating: 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/  
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Duhul Sfânt să le vorbească în mod individual/personal”. Când timpul lor petrecut în starea 

de “tăcere interioară” s-a încheiat, el învață tinerii să se grupeze pe perechi și să-și 

împărtășească ceea ce au perceput (au primit) de la Duhul Sfânt. Pentru cei care studiază 

apologetica creștină contemporană serios documentată nu cred că e nevoie să mai precizez că 

asemenea practici mistice aberante sunt întâlnite în special la numeroasele secte sau grupări 

de orientare spirituală panteistă sau panenteistă ce aparțin de mega-mișcarea ocultă 

denumită generic NEW AGE (Noua Eră) sau Noua Spiritualitate sau la  grupările hiper-

carismatice “creștine” moderne a căror doctrine și practici nebiblice originează în colosul 

ocult New Age. 

 

 La începutul anului 2012 cu ocazia unui mega eveniment creștin destinat tinerilor evanghelici 

din S.U.A, denumit PASSION CONFERENCE, care s-a ținut în Atlanta, Georgia, renumitul 

predicator neocalvinist John Piper a fost prezent pe scena acestui eveniment împreună cu alți 

lideri neo-calviniști celebri: pastorița isterică Beth Moore (ordinată în slujire “în strictă 

conformitate” cu porunca biblică a apostolului Pavel din 1Cor. 14:34-37 și 1 Tim. 2:11-12). 

Au mai fost prezenți acolo pe scenă și popularii pastori de mega-biserici Francis Chan și 

Louis Giglio dar și controversatul raper “cre(ș)tin” Lecrae. John Piper împreună cu liderii 

menționați anterior au condus audiența acestui mega eveniment, ce număra în jur de 45 000 

de tineri evanghelici (mulți din ei studenți) într-o sesiune ghidată, ușor modificată, de Lectio 

divina. Cum au făcut asta??? Așa cum veți putea vedea și în filmările video de mai jos, după 

ce fiecare din acești lideri menționați mai sus au citit pe rând câte un capitol din cartea 

Efeseni, li s-a spus participanților să se oprească și în liniște (interioară) să-i ceară fiecare lui 

Isus să le vorbească personal ascultând în această stare de tăcere (interioară) ca să audă 

VOCEA Lui Dumnezeu cum le vorbește (audibil)! La sfârșitul acestui experiment mistic, 

pastorul Louis Giglio a întrebat întreaga audiență: câți dintre tinerii participanți (care erau 

majoritatea studenți sub vârsta de 25 de ani) au auzit în mod specific VOCEA Lui Dumnezeu 

vorbindu-le (în mod audibil) lor personal. Din ceea ce se poate vedea pe imaginile video ale 

acestui eveniment, aparent majoritatea celor din audiență au ridicat mâna confirmând că au 

AUZIT...vocea Lui Dumnezeu...în mod audibil, utilizând această practică mistică sugerată de 

acești lideri neocalviniști.4 Din păcate, prin asemenea metode, tinerii creștini participanți la 

eveniment sunt în mod foarte subtil introduși în tainele disciplinelor spirituale (mistice/oculte) 

romano-catolice ca și Lectio divina! 

 

Chiar pe blogul neocalvinist DesiringGod al lui John Piper s-a popularizat și recomandat în 

mod clar și direct Lectio divina până când datorită semnalelor de alarmă trase foarte 

documentat în anul 2012 de unii apologeți evanghelici vigilenți și bine pregătiți ca și dr. Gary 

Gilley și mult regretatul pastor Ken Silva, blogul DesiringGod al lui John Piper a fost nevoit 

să retragă mențiunea favorabilă față de Lectio divina din postarea respectivă și să emită un 

comunicat prin care și-au rectificat postarea afirmând (nu știu cât de sinceri) că ei nu susțin 

spiritualitatea contemplativă.5 Dar, din păcate, chiar și după acest eveniment, așa cum editorii 

de la blogul apologetic american lighthouse trails research au demonstrat, John Piper este și 

rămâne un susținător al spiritualității contemplative (la fel ca și aproape toți neo-calviniștii), 

chiar dacă el afirmă verbal că nu-i agrează pe misticii contemplativi romano-catolici ci doar 

pe cei protestanți.6 Adevărul este că nu este spiritualitate contemplativă “bună” și nici mistici 

contemplativi ”buni”, deoarece nu există absolut nici o bază biblică pentru misticismul 

contemplativ. Din contră, Scriptura condamnă practicile mistice oculte, chiar dacă au un 

                                                 
4 verifică aici, ultimul clip video: http://apprising.org/2012/01/06/beth-moore-and-john-piper-lead-lectio-divina-

lite-at-passion-2012/  
5 verifică aici:  http://apprising.org/2012/01/10/desiring-god-pulls-lectio-divina-endorsement/  
6 verifică aici:  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11173 

http://apprising.org/2012/01/06/beth-moore-and-john-piper-lead-lectio-divina-lite-at-passion-2012/
http://apprising.org/2012/01/06/beth-moore-and-john-piper-lead-lectio-divina-lite-at-passion-2012/
http://apprising.org/2012/01/10/desiring-god-pulls-lectio-divina-endorsement/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11173


camuflaj “creștin” și par inofensive sau chiar “bune”! Din păcate, un an mai târziu John Piper 

îl promova pe unul din cei mai periculoși susținători ai misticismului contemplativ între 

protestanți/evanghelici, pe nimeni altul decât pe quakerul “evanghelic” Richard Foster (de 

care am amintit la început).7 Cine vrea să studieze și să cunoască cine este Richard Foster și 

care este lucrarea lui cu adevărat și impactul deosebit de distructiv al spiritualității 

contemplative (promovate de el și de alții ca el) asupra teologie evanghelice contemporane, cu 

efecte nebănuit de grave în timp, poate să acceseze gratis capitolul 3.4 (Spiritualitatea 

contemplativă: un pod mistic ce unește religia Vestului cu religiile Estului) din lucrarea 

apologetică Biserica Emergentă, disponibilă la acest link:   

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/  
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7 verifică aici:  http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11173 

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/
http://apprising.org/2012/06/07/dr-gary-gilley-exposes-lectio-divina/
http://apprising.org/2012/01/06/beth-moore-and-john-piper-lead-lectio-divina-lite-at-passion-2012/
http://apprising.org/2012/01/08/john-piper-encouraging-lectio-divina/
http://apprising.org/2012/01/10/desiring-god-pulls-lectio-divina-endorsement/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=10887
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=10887
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11173
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11173


 

 

 

 


