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Citit: "Cre?terea bisericii sau seducerea bisericii?"
Am citit cartea "Cre?terea bisericii sau seducerea bisericii? - Ce se ascunde dupa 'Willow Creek' si 'Viata codusa de scopuri'",
scrisa de Rudolf Ebertshäuser, 128 pagini.

Cartea este impartita in 3 sectiuni:
* Partea I se ocupa cu originile miscarii de crestere a bisericii (date istorice, promotori), cat si cu doctrinele si practicile acestei
miscati.
Vei afla (cu uimire, probabil - ca mine) unde isi au originile teorii care sunt tot mai des vechiculate prin cercurile crestine: nu trebuie
sa fim legalisti, nu trebuie sa punem atatea conditii oamenilor, daca nu ar fi impuse atatea conditii ar veni mai multi in biserica, toti
oamenii sunt impacati cu EL, suntem sfinti (dar nu constientizam), EL este dragoste (deci, nu pedepseste).

* Partea II demasca scopurile cartii "Viata condusa de scopuri" scrisa de Rick Warren si metodele folosite de el pentru inserarea
neadevarurilor printre adevaruri, pe de o parte. Cateva din acestea: evanghelia pozitiva (nu spui oamenilor ca sunt pacatosi), citarea
versetelor din foarte multe traduceri moderne denaturate, inserare a unor citate din autori catolici si New Age, etc.
Iar pe de alta parte, pune in discutie persoana in sine. Cateva lucruri pe care proababil nu le stiai despre Rick Warren:
- a fost scolit de Robert Shuller, promotorul principal al miscarii de crestere a bisericii.
- are colaboratori printre adeptii New Age si chiar din mediile oculte, ezoterice.
- a cantat in fata a 30000 de oameni cantecul drogurilor "Purple Haze", compus de Jimi Hendrix
- in '97 peste 80 de pastori homosexuali si lesbiene au participat la cursurile lui Rick Warren
Si multe altele... Ei, bine, nu le stiam pe acestea cand am citit cartea "Viata condusa de scopuri". De aceea zic, aceasta sectiune a
cartii este un 'must read' pentru cei care au citit cartea lui Warren.
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* Partea III reprezinta cateva indemnuri si incurajari aduse de autor. In fiecare era, oricat de apostaziata a fost, EL a avut o ramasita
credincioasa. Si are si azi.

Am sa pun aici si cuprinsul cartii, in caz ca vrei sa-ti formezi o imagine mai detaliata despre continut.
Introducere
A. Miscarea moderna de ?crestere a bisericii? si adevarata Biserica a lui Cristos
1. Câteva date istorice ale miscarii de crestere a bisericii.
1.1 Teoreticianul miscarii de crestere a bisericii: Donald McGavran
1.2 Drojdia evanghelicalismului modern: amestecul cu critica Bibliei, carismatismul, lumea si ecumenismul
1.3 Pionierul mega-bisericii moderne: Robert Schuller
1.4 Teorii seculare ale managementului: Drucker, Blanchard, Buford si Barna.
1.5 Drojdia carismatica: Yonggi Cho si noii apostoli
1.6 Miscarea de crestere a bisericii si ?Emerging Church?
2. Doctrine si practici fundamentale ale miscarii de crestere a bisericii si învataturile Bibliei
2.1 Biblia nu mai este baza sau îndreptarul obligatoriu
2.2 Omul si nu Dumnezeu se afla în punctul central al vietii de biserica
2.3 Este predicata o evanghelie ?pozitiva? falsificata
2.4 Biserica sfânta este ademenita la conformare cu lumea si cu spiritul pacatos al vremii
2.5 Printr-o învatatura gresita privind Împaratia lui Dumnezeu, biserica îsi schimba destinatia spre o ?forta care schimba lumea?
B. ?Viata condusa de scopuri? ? o campanie tintita pentru schimbarea crestinilor si bisericilor
1. Mai mult decât o carte: o ?calatorie spirituala? dirijata
2. Evanghelia ?pozitiva? moderna a lui Rick Warren
2.1 O prezentare falsificata a Dumnezeului sfânt si a omului pacatos.
2.2 Psihologia omeneasca în locul adevarului biblic
2.3 O denaturare a caii biblice de mântuire
3. Viata de credinta crestina potrivit cartii ?Viata condusa de scopuri?: cele cinci scopuri ale vietii propuse de Rick
Warren
4. Seducerea subtila prin cartea ?Viata condusa de scopuri?
4.1 Modul înselator în care Warren foloseste Biblia
4.2 Gânduri New Age si notiuni cheie care induc în eroare
4.3 Misticism si ecumenism
5. Rick Warren ? o unealta a lui Dumnezeu?
5.1 Rick Warren si Robert Schuller
5.2 Rick Warren si expertii seculari în management
5.3 Deschidere pentru ecumenism si curente eretice la Warren.
6. ?Biserica condusa de scopuri?, ?Viata condusa de scopuri? si planul PEACE: un program complet pentru transformarea bisericilor
crestine
6.1 Planul PEACE si ?Noua Reforma? ? încotro îsi îndreapta Warren adeptii?
6.2 Transformarea planuita a bisericilor crestine dupa norma internationala.
6.3 Roadele rele ale degenerarii Bisericii moderne
6.4 Influenta seducatoare a lui Rick Warren si a miscarii ?Willow Creek? în spatiul de limba germana
C. Lucrul de care avem astazi nevoie: ucenicie si zidire de biserica dupa Scriptura
1. Încurajare la mers biblic pe urmele lui Cristos
2. Încurajare la o zidire biblica a bisericii.
Note
Termeni explicati
Index.
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