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Introducere

Am dori să oferim aici câteva informații de fond despre Hillsong Church. În domeniul cântărilor-
Worship, Hillsong Church este cunoscută de majoritatea oamenilor și ea dă tonul în această
privinţă. Hillsong Church a găsit deja mulți imitatori. De aceea dorim să ne ocupăm cu acest
grup puţin mai intensiv. Este posibil ca un argument sau altul să fie repetat în această parte,
deoarece această analiză a fost publicată mai întâi independent de această carte.

Vă prezentăm aici impresiile noastre culese dintr-o mulțime de articole, videoclipuri și mesaje
de la Carl Lentz și Freimut Haverkamp, doi dintre cei mai influenți pastori ai Hillsong Church.
Biblia cere fiecărui creștin veghetor să evalueze ceea ce aude. Apostolul Pavel cerea
credincioşilor din Corint: „Judecați voi ce spun” (1. Corinteni 10.15) și: „doi sau trei profeţi să
vorbească, iar ceilalți să judece” (1. Corinteni 14.29).

Date despre Hillsong Church

„Church”, așa cum o numesc cunoscătorii, a fost fondată în 1983 în Sydney, Australia, de
Brian și Bobbie Houston - la acea vreme sub un alt nume - și are între timp biserici-fiice în
întreaga lume.1  Site-ul relinfo.ch scrie:

Hillsong Church este o fuziune din 1999 a Hills Christian Life Centre , fondat în 1983 de
cuplul Houston, și Sydney Christian Life Centre , fondat de Frank Houston. Membrii
fondatori sunt pastorul William Francis „Frank” Houston, fiul său Brian Houston și soția
sa Bobbie Houston.2

În Germania și Elveția există baze în Berlin, Düsseldorf, Konstanz, München, Zurich și
Geneva. Filiala germană face parte din „Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden”.

Tatăl lui Brian Houston a fost acuzat în 1999 de abuz sexual asupra unor băieți minori și, de
atunci, a fost exclus doar din slujba de predicator. Cuplului Brian și Bobbie Houston li se
reproșează lipsa unei prelucrări cu adevărat coerente a acestui incident până în prezent. Aici
apar câteva întrebări pentru creștinul atent. Cum poate fi această „Church” o lucrare a lui
Dumnezeu? Cineva se află în fruntea unei biserici penticostale, proclamă „semne și minuni”
timp de ani de zile, practică așa-numitele „daruri spirituale”, face „vindecări și eliberări”,
„distribuie Duhul lui Dumnezeu” - și apoi exact această persoană se dovedește a fi cineva
care practică pedofilia. Putem crede cu adevărat că Duhul Sfânt se află în spatele acestei
mișcări? Este adevărat că păcate grave se întâmplă chiar și în rândul oamenilor „evlavioși”,
dar atunci când acestea sunt descoperite, răul trebuie scos din rândul credincioșilor (compară
cu 1. Corinteni 5.13). Păcatele ar trebui să fie mărturisite fără cruţare, judecate și să fie tratate
conştiincios, astfel încât să nu existe nici o urmă de îndoială că s-a făcut totul pentru a aborda
în mod adecvat suferința victimelor, astfel încât acestea să experimenteze o vindecare
adevărată și să fie capabile să ierte ele însele din inimă.

Răspândirea
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„Church” se răspândește pe scară largă, în principal prin așa-numita muzică Hillsong-
Worship, printr-un program de televiziune propriu, diverse conferințe, apariția foarte
profesionistă în social media și prin Colegiul Hillsong din Australia. Cântece individuale sau
chiar albume întregi intrau în mod regulat în topurile australiene (laice). Este inutil să mai
spunem că banii joacă un rol important aici, şi „Church” este un model de afaceri de foarte
mare succes. Vizitatorii își exprimă mai des uimirea pe internet cum o mare parte din timpul
slujbei este dedicată strângerii de donaţii și apelurilor pentru donații sau chemării la
cumpărarea anumitor cărți ale liderilor Hillsong.3

Serviciile divine

Serviciile divine nu au loc într-o biserică convențională, ci în săli imense și amintesc de
concertele rock obișnuite în ceea ce privește ambianța exterioară. Există o scenă, iar pastorul
seamănă cu un star rock tatuat care este aclamat atunci când urcă pe scenă. Există efecte de
iluminat foarte profesionale, sisteme de ceață și fluxuri video; în colț există tobe voluminoase
și alte instrumente muzicale; muzica este puternică și complet adaptată lumii necreștine.
Vizitatorii relatează că introducerea și timpul de închinare durează o oră bună, iar apoi predica
propriu-zisă nu durează mai mult de 35 de minute și, potrivit lui Brian Houston, nu ar trebui să
dureze mai mult.4 Practic, nu există bariere pentru cei care nu sunt familiarizați cu biserica.
Sala este în semiîntuneric, iar serviciul este un amestec de Event profesional și spectacol.
Totul este puternic emoțional și orientat spre simţuri. O pagină de internet scrie:

Accentul este pus pe sentimente entuziaste și pe dorinţa după o „străpungere” spirituală
cu experiențe emoționale religioase deosebite.5

Desigur, emoțiile fac parte din viața noastră și nu este nimic greșit în ceea ce privește
sentimentele generate spiritual. Cu toate acestea, emoțiile nu ar trebui să fie în prim-plan sau
să domine asupra tuturor celorlalte lucruri. Biblia ne îndeamnă în multe locuri să nu ne
îmbătăm, ci dimpotrivă, să fim cumpătați și treji (compară cu 1. Petru 4.7; Efeseni 5.18,19; 2.
Timotei 1.7; 4.5). În plus, nu trebuie să existe nicio suspiciune de manipulare, deoarece
creierul este influențat de anumite ritmuri. Roger Liebi vorbește într-o prelegere despre faptul
că, prin intermediul bătăilor motorii-ritmice de tobe, starea de veghe a creierului este
decuplată și există o percepție diminuată a spațiului și a timpului; gândirea critică este, de
asemenea, decuplată.6 Credința nu este un sentiment, ci se bazează pe faptele credinței.

Tradus de la: Eine kritische Untersuchung der Hillsong-Church (1)

Traducere: Ion Simionescu

 

Adnotare

[1] Vezi  <https://hillsong.com/#locations> [Acces: 09.01.2021]

[2] 

Vezi <http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/pfingstbewegung/neucharismatische-und-andere-neue-
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gemeinden/hillsong-church> [Acces: 09.01.2021]

[3] Vezi <http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/pfingstbewegung/neucharismatische-und-andere-neue-
gemeinden/hillsong-church> [Acces: 09.01.2021]

[4] Vezi <https://brianchouston.com/2015/09/09/30-rules-for-the-hillsong-australia-preaching-teaching-team> [Acces:
09.01.2021]

[5] Vezi <https://charismatismus.wordpress.com/2019/03/04/charismatische-hillsong-kirche-zwischen-disco-
spektakeln-und-sexskandal> [Acces: 09.01.2021]

[6] Din prelegerea „Ist Musik neutral?“ pe CD Faszination Musik – Fünf Grundlagen vermittelnde Vorträge de Roger
Liebi (Edition Nehemia).
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