
VEȚI SECERA CEEA CE AȚI SEMĂNAT: Cu acordul și 

implicarea directă a principalilor lideri ai cultelor evanghelice din 

România, la sfârșitul lunii septembrie, o mare conferință 

evanghelică, cu participare internațională, va avea loc la Arad 

unde invitat special ca și vorbitor este teologul neo-liberal dr. 

Leonard Sweet dar și decanul universității înființate de profetul 

fals Oral Roberts, părintele fondator al “evangheliei prosperității”! 

 

 

 

 
Gravitatea evenimentul despre care doresc să vă relatez în acest articol nu cred că mai are 

precedent în evanghelismul din România. Folosind unele din cele mai competente și mai 

serioase resurse apologetice internaționale studiez de aproximativ șapte ani evoluția sau mai 

bine spus involuția creștinismului contemporan la nivel mondial. M-am născut în România, 

am trăit și trăiesc în România, de asemenea am studiat în România și lucrez în România. Îmi 

iubesc atât țara mea, dar mai ales familia mea naturală cât și familia mea spirituală formată 

din toți credincioșii creștini născuți din nou din toate bisericile evanghelice din România. 

Pentru ei am înființat acest blog apologetic și mai ales pentru ei scriu acest articol. Am 

observat cu tristețe cum în ultimii aproximativ zece ani teologia și spiritualitatea sincretistă, 

neo-liberală, a bisericilor emergente occidentale s-a strecurat în mod șiret, încet dar sigur, 

exact ca și un șarpe, până în mijlocul comunităților bisericilor evanghelice din România, fiind 

aproape în totalitate nedetectată de cei care aveau menirea și obligația biblică s-o facă. Cu 

atât mai grav este faptul că mulți dintre păzitorii turmei Domnului s-au făcut părtași, în mod 

conștient sau nu, la diseminarea treptată a acestei otrăvi spirituale a bisericilor emergente în 

sânul bisericilor evanghelice din România. Însă niciodată nu m-am gândit că lucrurile vor 

evolua așa de rapid și la această scară chiar în creștinismul evanghelic din România care era 

considerat unul conservator biblic! 

 

Unii veți zice că acestea sunt doar niște cuvinte mari, grave și acuzatorii dar care nu au 

acoperire probatorie în realitate. Însă dacă veți examina cu mare atenție informațiile aduse în 

acest articol cât și mai ales cele prezentate în celelalte articole ale acestui blog apologetic va 

trebui direct sau indirect să-mi dați dreptate, chiar dacă nu de la început în totalitate.  

 

Acesta este un articol apologetic și deci inevitabil va analiza critic (dar o va face biblic) un 

lucru foarte grav din punct de vedere spiritual și teologic pe cale să se întâmple foarte curând 

în comunitatea noastră a evanghelicilor (pocăiților) din România. Vreau să fiu cât se poate de 

scurt pentru ca să nu obosesc cititorul cu prea multă informație, dar voi lăsa celor studioși și 

vigilenți destule resurse ca să se poată documenta și să poată mai ales verifica acuratețea 

informațiilor ce le voi prezenta și în acest articol. Voi furniza și unele citate biblice necesare 

materialului prezentat aici. 

 

 

Așa cum anunțam și în titlul acestui articol, o mega conferință evanghelică internațională va 

avea loc în municipiul Arad în perioada 27-29 septembrie a acestui an 2018, în trei locații 

importante: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (în cadrul căreia funcționează secția de 

Teologie Penticostală - Didactică), Sala Polivalentă și Biserica Baptistă Maranata. 



Conferința se intitulează MISSION ROMANIA 2018 -  ÎMPREUNĂ ÎN MISIUNE și se va 

desfășura cu participarea, ca și vorbitori, a președintelui  Uniunii Baptiste din România, a 

președintelui Cultului Penticostal din România (amândoi sunt din Arad) dar si a 

președintelui Bisericilor Creștine  după Evanghelie din România, precum si cu participarea 

tot ca și vorbitori a mai multor pastori români importanți. Totodată la această conferință sunt 

invitați să participe ca și vorbitori mai mulți pastori, predicatori, profesori de teologie 

occidentali și asiatici (coreeni). “Bun, și ce e rău cu asta ?!?”, veți zice majoritatea dintre 

dumneavoastră! Problema este cu cel puțin unii din acești invitați internaționali chemați ca și 

vorbitori din străinătate.  

 

O să aleg, din economie de timp și spațiu,  să mă ocup doar de unul din acești invitați, e vorba 

de invitatul special dr. Leonard Sweet, dar o să  amintesc și câteva cuvinte legate indirect de 

un al doilea invitat, e vorba despre decanul Universității Oral Roberts, profesorul dr. Ma 

Wonsuk. Nu-l cunosc pe profesorul Ma Wonsuk dar îl cunosc pe fostul tele-evanghelist Oral 

Roberts care a fondat universitatea unde este acum decan profesorul Ma Wonsuk, tocmai 

pentru a-și disemina teologia cât mai departe. Oral Roberts este deseori amintit azi ca fiind 

părintele fondator al  “evangheliei prosperității” (prosperity gospel), el fiind de asemenea 

un profet fals dovedit. 

 

Surse de informare pe subiectul falsului profet Oral Roberts și teologiei prosperity gospel 

promovată de el: 

https://www.thebereancall.org/content/how-oral-roberts-changed-religion  

 

http://apprising.org/2014/08/30/true-origins-of-the-prosperity-gospel-aka-word-faith-

theology/  

 

http://www.deceptioninthechurch.com/oralroberts.html  

 

https://www.thebereancall.org/search/content/oral%20roberts  

 

https://bereanresearch.org/word-faith-movement/  

 

 

Subiectul principal al acestui articol, în care o să intrăm chiar acum, este însă despre teologul 

neo-liberal Leonard Sweet, invitatul principal la conferință. Ce învață acesta? Care este 

doctrina (învățătura) lui și credința lui atunci când o analizăm în profunzime? Este mesajul lui 

Leonard Sweet identic cu mesajul Scripturii? Judecați voi singuri examinând ceea ce scrie și 

spune el mai jos în acord cu ceea ce ne poruncește Scriptura în 1 Cor. 14:29, Deut. 13: 1-4, 

1 Ioan 4:1, Isaia 8:20, etc. 

 

În cartea lui intitulată Spiritualitate cuantică: o apologetică postmodernă la pagina 130 

Leonard Sweet afirmă: 

 

„Întruchiparea Noii Lumini înseamnă să fii  <<în CONECȚIE >>  și  <<INFORMAȚIE>> 

cu celelalte credințe / religii … .Cineva poate fi un discipol loial al lui Isus Cristos, fără să 

nege licăririle SACRULUI în urmașii lui Yahweh sau Kali sau Krishna.”  

 

sursa: http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/20/noua-misiologie-facand-misiuni-fara-

evanghelie/   
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Pentru cei care nu știu îi informez de faptul că, Kali și Krishna, sunt două principale divinități 

păgâne, zei sau idoli ai hinduismului. 

 

Dar atenție mare fiindcă tot Leonard Sweet spune în accesași carte la pagina 122 următoarele: 

"... întruchiparea Noii Lumini înseamnă să  fii  << în CONECȚIE>>  și  <<în 

INFORMAȚIE>> cu alți creștini. Sentiment /Simțire mai adâncă și relaționare mai înaltă se 

alătură / merg împreună. Biserica este în mod fundamental o singură ființă, o singură 

persoană, o comuniune a cărei celule sunt CONECTATE unele cu altele cu rețeaua de 

informație numită  CONȘTIINTA CRISTICĂ." 

 

sursa: https://www.lighthousetrailsresearch.com/leonardsweet.htm  

 

Dacă ați citit cu atenție cele două citate de mai sus ați putut observa că Leonard Sweet 

folosește  termenii "în CONECȚIE" si "în INFORMAȚIE" pentru a descrie LEGĂTURA 

strânsă ce există sau ar trebui să existe între creștini în cadrul Bisericii. Gravitatea maximă 

nu constă însă în faptul că în al doilea citat, pentru a descrie această LEGĂTURĂ / 

CONECȚIE a creștinilor din Biserică, el folosește termeni New Age ca și "CONȘTIINȚA 

CRISTICĂ" ci mai ales fiindcă  aceeași termeni sunt folosiți de Leonard Sweet în primul citat 

și pentru a descrie LEGĂTURA care ar trebui după el sa fie chiar și între CREȘTINI și 

PĂGÂNI. Nu numai atât dar Sweet afirmă că motivul pentru care există sau trebuie să existe 

această legătură între creștini și păgâni este fiindcă există ceva SACRU, adică SFÂNT (chiar 

dacă doar o “licărire”) și în închinarea idolatră a hindușilor adusă idolilor sau zeilor lor, Kali 

și Krishna, etc. Acestea trădează o soteriologie universalistă (mântuirea universală indiferent 

dacă cineva e creștin sau păgân) din partea lui Leonard Sweet care urmează revelația “Noii 

Lumini” ca și mulți, prea mulți teologi care au adoptat în perioada aceasta postmodernă 

soteriologia universalistă sau inclusivistă.  

 

Biblia are însă cu totul altă părere decât Leonard Sweet: conform Bibliei nu există absolut 

nici o legătură sau conecție spirituală între creștini sau păgâni 2 Cor. 6: 14-18. De ce? Pentru 

că, conform Bibliei, prin intermediul închinării idolatre din religia lor, păgânii sunt “în 

CONECȚIE” și  ”în INFORMAȚIE” cu dracii / demonii și nu cu Dumnezeu (1 Cor. 10:20, 

Deut. 32:17, Apoc. 9:20, etc.) ! Da, da, da știu că asta sună total opus filozofiei  postmoderne 

a acestui veac, dominată de sincretism și ecumenism radical (dus până peste granițele 

denominațiunilor creștine și extins astfel către canaaniții idolatri contemporani). Este oare 

ceea ce afirmă Moise și apostolul Pavel în versetele enumerate mai sus un fel de izolaționism 

fundamentalist evanghelic, biblic? NU! Este pur și simplu exclusivism creștin, biblic în ceea 

ce privește puritatea închinării adevărate dar și afirmarea unei soteriologii biblice (doctrina 

mântuirii) ! Păgânii trebuie evanghelizați ca să aibă ocazia să devină creștini născuți din nou 

și ca să poată fi astfel mântuiți de păcatele lor și să nu sfârșească astfel în iazul de foc și 

pucioasă promis de Biblie tuturor necredincioșilor. 

 

Într-un alt citat șocant de eretic din aceeași carte Spiritualitate cuantică: o apologetică 

postmodernă a lui Leonard Sweet, la pag. 235, acesta afirmă următoarele: 

 

"O caracteristică  centrală  surprinzătoare a TUTUROR religiilor lumii este LIMBAJUL 

LUMINII în comunicarea divinului și în simbolizarea UNIUNII  umanului cu divinul: 

 Grota / peștera [Hira] umpluta de lumină a lui MAHOMED, rugul aprins a lui MOISE, 

lumina orbitoare a [apostolului] PAVEL, <<lumina interioara>> a lui [GEORGE] FOX, 

Domnul de Lumina a lui KRISHNA, magazinul de cizmărie umplut de lumină a lui [JAKOB] 

https://www.lighthousetrailsresearch.com/leonardsweet.htm


BOHME, experiența focului lui PLOTINUS, Bodhisattvas  căruia i-a țâșnit din fontanele ca 

și un flux focul [energiei] Kundalini, și așa mai departe." 

 

sursa: https://www.lighthousetrailsresearch.com/leonardsweet.htm  

 

EXPLICAREA unor termeni din citatul de mai sus: 

* Grota / peștera Hira, lângă Mecca, a fost locul unde profetul Islamului, Mahomed, a primit 

în timpul lunii Ramadam prima revelație a primelor versete a Coranului (o carte care NEAGĂ 

direct si literal DIVINITATEA, LUCRAREA DE ISPAȘIRE A PĂCATELOR, MOARTEA 

PE CRUCE cât și ÎNVIEREA Domnului Isus Cristos) 

* George Fox a fost întemeietorul sectei mistice eretice a QUAKER-ilor ("TREMURICII"). 

Info în română aici: pag. 97-99 http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-

emergenta/  

*  Krishna este una din principalele divinități păgâne / zeu păgân, idol, al Hinduismului 

* Jacob Bohme a fost un filozof MISTIC protestant, care a fost apreciat ulterior de filozoful 

Hegel (un mare dușman al creștinismului biblic) 

* Plotinus a fost un filozof grec păgân al sec. 2 d. Hr. căruia i se atribuie cea mai mare 

importanță în dezvoltarea Neoplatonismului, care deși este o filozofie 100% păgână a avut 

ulterior o mare influență în dezvoltarea MISTICISMULUI creștin (care e ne-biblic evident). 

Sursa: cartea Misticism sau creștinism autentic de Timotei Pop, pag. 164-168.  

* Bodhisattvas este BUDA, întemeietorul religiei păgâne budiste 

 

Acestea fiind spuse cred că nu mai există nici un dubiu că teologul Leonard Sweet afirmă o 

soteriologie universalistă sau în cel mai fericit caz una inclusivistă. 

 

Leonard Sweet e cât se poate de clar în privința agendei lui, pentru cei care vor să priceapă, în 

citatul următor din cartea lui  Soul Tsunami (Val seismic al  sufletului) la pagina 163: 

 

“Cheia spre a naviga pe apele învolburate şi turbate ale postmodernității nu constă în 

căutarea unui echilibru, sau a unui „teren de mijloc sigur”, ci în a călări valurile şi a uni 

opusele, în special în locurile unde acestea se întâlnesc în reconciliere şi iluminare.” 

 

sursa și explicațiile aici : http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/20/noua-misiologie-facand-

misiuni-fara-evanghelie/  

 

Pe un cont de Facebook al unui tânăr și destul de popular pastor baptist din România care a 

luat atitudine împotriva ereziilor diseminate de teologul Leonard Sweet, cineva a afirmat în 

apărarea lui Leonard Sweet cum că Leonard Sweet într-un articol scris de el însuși în 2006-

2007 și-ar fi renegat cartea lui Spiritualitate cuantică: o apologetică postmodernă în care 

sunt prezentate ereziile de mai sus. Nici vorbă de așa ceva! Sweet nu și-a renegat niciodată 

cartea lui Spiritualitate cuantică: o apologetică postmodernă și mai ales ereziile prezentate 

acolo! Ceea ce a făcut însă Sweet în articolul său cu pricina și ceea ce face și în continuare în 

legătură cu cartea lui mai sus amintită se numește în engleză damage control (limitarea sau 

controlul daunelor). Însă în acest articol Sweet nu se dezice și nu își reneagă cartea lui la 

care am făcut referire și nici ereziile de acolo. Sweet a scris acest articol în apărarea lui cu 

deosebită măiestrie și șiretenie numai după ce o serie de apologeți evanghelici americani i-au 

demascat ereziile New Age din această carte a sa. Îi invit pe cei care cunosc foarte bine limba 

engleză să-l citească cu foarte mare atenție. Aici este articolul respectiv scris de Leonard 

Sweet în apărarea sa: https://leonardsweet.com/response-recent-misunderstandings-2007/ . 

Aici este și explicația regretatului apologet evanghelic american Ken Silva vizavi de acest 
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articol de apărare a lui Leonard Sweet care nu confirmă absolut deloc că Sweet și-a negat 

ereziile din cartea lui Spiritualitate cuantică: o apologetică postmodernă: 

http://apprising.org/2010/09/13/giving-leonard-sweet-a-nudge/  

 

 

Așa cum puteți vedea mai jos la penticostali există precedent recent de cooperare cu teologul 

eretic Leonard Sweet. Domnul pastor George Wood, inspectorul general al celei mai mari 

denominațiuni penticostale din S.U.A., Adunările lui Dumnezeu (ASSEMBLIES OF GOD), a 

organizat sau altădată s-a alăturat participând în evenimente evanghelistice publice împreună 

cu Leonard Sweet care este un pasionat lucrător la amestecul creștinismului cu doctrinele 

oculte New Age, pentru a facilita acceptarea ecumenismului radical de către evanghelici. 

sursa: https://bereanresearch.org/aog-leader-dr-george-wood-joins-new-age-sympathizer-

leonard-sweet-luther-2017-another-step-toward-rome/  

Nu mă așteptam însă de la liderii baptiști din România să fie atât de lipsiți de orice fărâmă de 

discernământ spiritual! 

 

Domnul doctor în teologie Corneliu Constantineanu este unul dintre organizatorii acestei 

conferințe el fiind acum profesor universitar de teologie penticostală la secția de teologie 

penticostală didactică din cadrul U.A.V Arad (una din locațiile viitoarei conferințe la care 

face referire acest articol). Domnul profesor Constantineanu a fost demis din funcția de rector 

al ITP București din cauza promovării teologului crislamist  (creștinism + islam), Miroslav 

Volf, cât și a endorsării documentului ecumenic  de la Yale între musulmani și creștini. 

Domnul profesor Constantineanu dădea foarte recent asigurări pozitive studenților săi 

penticostali din Arad care erau îngrijorați de citatele eretice ale lui Leonard Sweet să vină la 

această conferință fiindcă citatele respective ale lui L. Sweet au fost ”analizate” de “doctori” 

în teologie români și ele sunt doar frânturi din text scoase din context de niște “denigratori” 

americani. 

 

despre comunicatul oficial al Institutului Teologic Penticostal din București în 

legătură cu demiterea în 2014 a rectorului Corneliu Constantineanu găsiți aici: 

https://ioan8.wordpress.com/2014/08/05/comunicatul-oficial-al-institutului-teologic-

penticostal-reactia-lui-d-manastireanu/  

 

Domnului doctor în teologie, Corneliu Constantineanu, îi amintesc ce a spus odată fostul președinte 

al S.U.A, Abraham Lincoln, cel care a abolit sclavia: "Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți 

oamenii un timp, dar nu poți să prostești pe toți oamenii tot timpul."  

 

SOLI DEO GLORIA! 

 

 

 

 

 

CÂTEVA SURSE DE INFORMARE PE SUBIECTUL LEONARD SWEET: 

 

https://www.lighthousetrailsresearch.com/leonardsweet.htm  

 

http://apprising.org/?s=LEONARD+SWEET&submit=go  
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citate eretice, de factură New Age, ale lui Leonard Sweet explicate de apologetul și 

misionarul penticostal Sandy Simpson 

http://www.deceptioninthechurch.com/leonardsweetquotes.html  

 

FALSE TEACHINGS AND FALSE ACCUSATIONS OF LEONARD SWEET AND RANDY 

WOODLEY (58 de pagini în care sunt expuse apologetic ereziile și conexiunile lui Leonard 

Sweet) 

http://www.deceptioninthechurch.com/LeonardSweet.pdf  

 

Noua spiritualitate: Rick Warren, Leonard Sweet și „liderii Noii Lumini” 

(pagina 63-67)  - limba română 

http://apologeticindex.info/wpn/wp-content/uploads/2016/08/BISERICA-

EMERGENTA.pdf  

 

Tehnică ocultă de respirație practicată în meditația orientală recomandată de Leonard 

Sweet la pachet cu un sac de erezii (universalism / toate religiile sunt căi către divinitate, 

apoi conceptul păgân al contopirii dintre bine și rău care sunt complementare ca și în 

taoism, yin și yang): 

Leonard Sweet in his book Quantum Spirituality: Under the topic of Sevening (On 
the seventh day [God] rested and drew breath.) he gives some 10 deep breathing 

exercises. “1. Get in touch with your lungs by closing your eyes. Visualize in your 

mind a tennis court” 8.“Hold your Bible and breathe meditatively. The 
breathtaking, nay, breathgiving truth of aliveness is more than Methuselean in its 

span: Part of your body right now was once actually, literally part of the body of 
Abraham, Sarah, Noah, Esther, David, Abigail, Moses, Ruth, Matthew, Mary, Like, 

Martha, John, Priscilla, Paul... and Jesus. 9. Keep breathing quietly while holding 

your Bible. You have within you not just the powers of goodness resident in the 
great spiritual leaders like Moses, Jesus, Muhammed, Lao Tzu You also have 

within you the forces of evil and destruction.” Resident in each breath you take is 

the body of angels like Joan of Arc and devils like Gilles de Rais, Genghis Khan, 
Judas Iscariot, Herod, Hitler, Stalin and all the other destructive spirits throughout 

history” (Quantum Spirituality p.300-301) 
http://www.letusreason.org/current78.htm  
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