I N C O N SI ST E N Ţ E L E DO C T R I N A R E A L E G R U P Ă R I L OR ( N E O) P R OT E ST A N T E
Indiferent din gruparea din care face parte, să spunem un baptist, acesta poate trece prin toate bifurcaţiile de mai jos pentru a ajunge în
partea opusă, tot baptist. Împărţirea şi relativismul adevărului în probleme esenţiale de credinţă, chiar în cadrul aceleiaşi grupări, ar
trebui să fie un semn al pierderii legăturii cu învăţătura Bisericii primare şi implicit o diluare a revelaţiei.
credinciosul oricărei grupări (neo)protestante (luteran, anglican, baptist, evanghelist, adventist, penticostal, iehovist etc.)

CESAŢIONISM
Mai sunt actuale darurile spirituale?

SOLA FIDE
Mântuirea este pe viaţă?

PREDETERMINAREA
Sunt „ales” să mă mântuiesc?

DA - primirea „harismelor” (străjerii) cu manifestări scandaloase (urlete, râsete, tremurături, stări de transă)
NU - imposibilitatea manifestării minunilor şi conflict direct cu cei de mai sus

DA - versiunea OSAS unde mântuirea nu se poate pierde, chiar dacă mă lepăd de Hristos pe patul de moarte
NU - astăzi mă mântuiesc, mâine îmi pierd mântuirea iar poimâine sunt din nou mântuit

DA - calvinism - depravarea totală, alegerea necondiţionată, ispăşirea limitată,
harul irezistibil şi păstrarea sfinţilor

NU - arminianism - alegerea pe baza prevederii credinţei, o ispăşire universală, depravarea
parţială a omului, harul rezistibil şi posibilitatea căderii din har
CALMINIANISM - orice combinaţie dintre cele 10 variante de mai sus

FILIOQUE
Duhul Sfânt purcede şi din Fiul?

DA – conform Mărturisirilor de credinţă baptiste (Helwys 1611, Londra 1689) şi romano-catolice,
Crezuri primite şi mărturisite fără rezerve şi de restul grupărilor neoprotestante

NU – conform învăţăturii Scripturii de la Ioan 15.26
Învăţătura de credinţă (dogma) despre Dumnezeu nu contează ci importantă este inima cu care crezi

SOLA FIDE
Care este relaţia dintre credinţă şi
neprihănire (îndreptăţire)?

BISERICA
Unde este Biserica primară?

CREDINŢĂ

NEPRIHĂNIRE + FAPTE

CREDINŢĂ + FAPTE
CREDINŢĂ

NEPRIHĂNIRE

NEPRIHĂNIRE – FAPTE

Adevărata biserică este invizibilă, intangibilă, nelocalizată fizic pe pământ şi în istorie
A fost păgânizată şi nimicită de Constantin în veacul IV şi reînviată de Luther în secolul XV

Adevărata biserică are o prezenţă continuă şi adânci rădăcini istorice deoarece „nu
poate fi biruită nici de porţile iadului”
Adevărata biserică este cea ecumenistă, formată din unirea tuturor creştinismelor de
pe pământ

MINISTERIUL
Femeile pot avea roluri clericale

DA – conform ordinării de femei episcop în anglicanism şi femei pastor în grupările baptiste,
practică întâlnită din ce în ce mai multe grupări neoprotestante

sau de conducere?

NU

MINISTERIUL

DA – conform ordinării de homosexuali sau lesbiene episcop în anglicanism

Homosexualii sau lesbienele
pot avea roluri clericale?

NU

BOTEZUL
Este valabil botezul unui credincios aparţinând

DA
NU

celorlalte grupări (neo)protestante?

INTERCOMUNIUNE
Poate gusta din pâinea şi vinul „Cinei Domnului”
şi credinciosul dintr-o altă grupare (neo)protestantă?

DA
NU – comuniune închisă - luterani, metodişti, unele grupări baptiste

SOLA FIDE
Se mântuiesc pruncii pe moarte şi persoanele

DA -

printr-o mântuire automată, nebiblică, deoarece Sola Fide nu mai „funcţionează” pentru dânşii

NU - însă prefer ca pruncul

meu/persoanele cu dizabilităţi să se ducă în iad decât să încalc regula S.F.

cu dizabilităţi mentale nebotezate din protestantism?

SOLA FIDE
Are vreun rol pocăinţa în acordarea mântuirii?

SOLA SCRIPTURA

Inspiraţia verbală plenară

SOLA SCRIPTURA

Cum interpretezi Biblia?

DA -

pilda vameşului şi a fariseului ne arată cum pocăinţa primului l-a îndreptăţit înaintea Domnului

NU - fiindcă propriile mele fapte ar deveni determinante în obţinerea mântuirii „doar prin credinţă”

manifestată în întreaga Scriptură
limitată doar la pergamentele originale

literal
figurativ
alegoric sau mitic
după cum îmi spune inima sau orice combinaţie dintre cele 3 variante de mai sus

SOLA SCRIPTURA

Supersesionism (teologia împlinirii)

După ce model înţelegi Biblia?

NT este o extensie a VT
NT este un adaos al VT
NT înlocuieşte (parţial) VT

NT înlocuieşte total VT

Dispensaţionalism – cuvântul lui Dumnezeu este revelat în 7 ere biblice
Cuvântul lui Dumnezeu este revelat ca o serie de legăminte teologice (a învierii,
a faptelor şi a harului) sau legăminte biblice (adamic, noetic, avraamic, mosaic, davidic
şi noul legământ)
După Teologia Măslinului – Biserica, evreii mesianici şi Israel fac parte din aceeaşi
entitate spirituală
Evreii pot ţine Legea lui Moise şi se vor mântui
Orice combinaţie din cele de mai sus

BIBLIA
Impune Biblia plata ZECIUIELII
către administratorii grupării religioase ?

DA
NU

APOCALIPSA

Ideatic – Apocalipsa nu este o carte istorică dar învaţă adevăruri prin metafore şi

Cum tâlcuieşti Apocalipsa?

alegorii
Futuristic – Apocalipsa este limitată strict la o perioadă viitoare (Necazul cel Mare)
Istoric - Apoc. este interpretată simbolic pentru a ilustra evenimente din viaţa Bisericii
Profetic

Total – toate profeţiile au fost împlinite în sec.I, inclusiv întoarcerea lui
Hristos şi învierea morţilor
Parţial – majoritatea profeţiilor au fost împlinite în sec.I, exceptând
întoarcerea lui Hristos

APOCALIPSA AZI
Liderii grupării au profeţit

DA - şi cu toţii ne-am donat averile şi am mers pe dealuri pentru a-l întâmpina pe Hristos, care nu a mai venit
NU - însă considerăm biblice restul învăţăturilor pe care aceste grupări apocaliptice le propagă

sfârşitul iminent al lumii şi venirea lui Hristos?

RĂPIREA
Când vei fi răpit la ceruri?

înaintea Necazului cel Mare
în timpul Necazului cel Mare
după Necazul cel Mare şi înaintea celei de-a Doua Veniri
după Necazul cel Mare şi în timpul celei de-a Doua Veniri
doar unii dintre creştini vor fi răpiţi

MILENIUL

CER

Unde va fi Împărăţia de 1000 de ani?

PĂMÂNT

MILENIUL

după a Doua Venire şi înainte de Ultima Judecată

Când va începe

după răpire + a Doua Venire (cu Biserica) şi înainte de Ultima Judecată

Împărăţia de 1000 de ani?

APOCATASTAZA

înainte de a Doua Venire şi Ultima Judecată

DA - toţi oamenii (inclusiv iudeii şi păgânii) vor intra în rai, prin iubirea lui D-zeu

Dumnezeu va mântui toată suflarea?

NU

doar cei din secta mea se vor mântui
doar protestanţii (creştinii biblici) se vor mântui

Dacă diverşi pastori ai Dvs. bifează diferite variante la aceeaşi întrebare,
atunci teologia grupării suferă de incompatibilităţi doctrinare şi insuficientă revelaţie.

