
CÂT DE ADEVĂRATĂ ESTE EVANGHELIA LUI ZAC POONEN ŞI A 

MIŞCĂRII DE LA ZALĂU? 

o examinare critică asupra “mişcării de la Zalău” şi a modului cum pastorul Zac Poonen defineşte Evanghelia  

 

Într-o vreme când mediocritatea şi analfabetismul biblic face ravagii printre bisericile evanghelice din România şi din 

lume, când escrocheriile spirituale şi falşii profeţi atacă din toate părţile şi cu arme dintre cele mai sofisticate, când în 

locul întoarcerii la Scriptură şi la învăţăturile sănătoase, oamenii aleargă după tot felul de zvonuri şi veşti de trezire, este 

realmente imposibil să nu observi cum biserici întregi sunt paralizate parcă în faţa migraţiei masive a oamenilor către 

senzaţional, către experienţe care să le stimuleze “adrenalina spirituală”. Aceste migraţii uriaşe se petrec în congregaţii 

mai mici şi mai mari, mai liberale şi mai conservatoare, cuprind tineri şi adulţi, femei şi bărbaţi, credincioşi simpli şi lideri 

de biserici. Întrucât fenomenul nu a fost analizat până acum de mai nimeni din punct de vedere statistic (poate că nici nu 

e posibil, poate că nici nu ar face bine, poate că nici nu se doreşte să ştim dimensiunea fenomenului), nimeni nu poate 

spune cât de iminentă, cât de adâncă este criza şi cât de urgente sunt semnalele de alarmă. 

Este totuşi uimitor cât de des, cât de prudent şi cât de admirativ se discută “în secret”, pe la colţuri, în grupurile de casă, 

la întâlnirile de părtăşie, despre mişcările de trezire. Pentru că sunt foarte puţini cei care se ridică să spună lucrurilor pe 

nume şi să demaşte falsitatea “trezirilor” zilelor noastre – de regulă aceştia sunt catalogaţi ca oamenii-problemă ai 

bisericilor, cei care ar sacrifica oricând unitatea de dragul doctrinei – discuţiile admirative la adresa “mişcărilor de 

trezire” continuă şi se amplifică, muşcând încetul cu încetul, dar sigur, tot mai mult şi mai mult teren în biserici. 

Ceea ce se poate observa de la distanţă în ceea ce priveşte pe migratori este lipsa lor de cultură biblică, la unii chiar lipsa 

abecedarului biblic. Este adevărat că unii, fiind nişte falşi convertiţi, sunt târâţi în erezii nimicitoare pentru că, nu-i aşa, 

înşelătorul veacului acesta are o putere nespus mai mare de influenţă asupra lor. Alţii însă, din analfabetism biblic, şi din 

nepăsarea liderilor lor, au rămas “copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia 

oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efes. 4:14). 

Zvonistica şi şuşotelile care plutesc în aer în jurul subiectului “trezirea de la Zalău” nu fac deloc excepţie de la descrierea 

generală de mai sus. Nu voi discuta aici despre fundamentul scripturistic al “mişcării de la Zalău”. Este suficient să 

remarc similarităţi între aceasta şi “mişcarea străjerilor”, afinităţi comune, abordări comune. Iată doar câteva dintre ele: 

 se plac şi de încurajează reciproc, fără să ascundă acest lucru. Dovadă pentru această constatare este admiraţia 

specială a pastorului Constantin Joldes faţă de “străjeri” şi în mod deosebit faţă de noul lor teolog baptisto-

carismatic Iosif Ţon. Ca semn al preţuirii mişcării de la Zalău, Iosif Ţon a primit un loc de cinste pe pagina de 

internet a bisericii pastorului Joldeş; 

 sunt la fel de mediocre în ceea ce priveşte calitatea cuvântului predicat şi a argumentelor scripturistice în 

favoarea viziunii şi a doctrinelor pe care le predică (ar fi multe de spus, poate cu o altă ocazie voi detalia); 

 folosesc aceeaşi tactică înşelătoare de a se feri să îşi asume definiţia de mişcări carismatice, încercând astfel să 

ascundă în fapt intenţia de a cuceri teren în mediile non-carismatice şi non-penticostale din România. Astfel, 

este scopul declarat al “străjerilor” acela de a provoca o aşa-zisă mişcare de trezire în rândul bisericilor baptiste 

(aici măcar se cunoaşte ţinta), motiv pentru care Iosif Ţon a ţinut să se auto-intituleze teolog carismatic şi 

baptist (ca şi cum cele două s-ar putea concilia în vreun fel pe tărâmul Scripturii). Tot aşa, este scopul “mişcării 

de la Zalău” de a ataca mediile creştine după evanghelie şi baptiste deopotrivă prin schimbarea numelui bisericii 

din “Biserica Creştină Baptistă nr. 1” în “Biserica Creştină Evanghelică Harul” şi prin pretinsa declarare ca 

biserică cu “activitate interconfesională”. 



 descriu în mod similar istoria “trezirii”, ambele mişcări plecând de la, pare-se, întâlniri de rugăciune, şi ajungând 

la o oarecare maturitate a mişcărilor de trezire fără nici un fundament teologic clar şi fără a însoţi pretinsa 

înflăcărare în rugăciune de o întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu, de o aşezare în adevărul Scripturii. 

 liderii ambelor mişcări folosesc tehnici de manipulare şi amăgire similare, pretinzând că vorbesc în numele 

credincioşilor non-carismatici, sugerând că în lipsa aderării la mişcările lor, credincioşii trăiesc în apostazie şi 

departe de binecuvântarea spirituală venită de la Dumnezeu; 

 amândouă mişcările de “trezire” au ca scop răspândirea la nivel naţional, şi fac acest lucru în modalităţi foarte 

ingenioase, lucrând pe la spate, folosindu-se de conferinţe şi vorbitori invitaţi care sunt suficient de naivi să 

creadă că platforma care li se oferă reprezintă o oportunitate de a predica lucruri utile, şi suficient de 

iresponsabili pentru că participând la astfel de conferinţe, oferă legitimitate aşa-ziselor “mişcări de trezire” 

printre credincioşii non-carismatici. Astfel, nu pot pricepe ce au căutat la amvonul de la Zalău persoane precum 

fr. Viorel Iuga (candidat la preşedinţia Uniunii Baptiste) sau de ce acceptă să fie pe lista de resurse persoane ca 

fr. Beniamin Fărăgău (important pastor baptist), dar pot înţelege destul de bine de ce pastorul Joldeş şi biserica 

lui evanghelică şi interconfesională se bucură de prezenţa lor sau de a le folosi numele, la fel cum am putut 

înţelege de ce pe website-ul “străjerilor” au fost postate de-a lungul timpului citate din predicatori conservatori 

precum John Wesley, fragmente din predici ale fr. Paul Washer sau Carter Conlon. 

O ultimă caracteristică comună “mişcării de la Zalău” şi “mişcării străjerilor” – despre care voi elabora mai jos, stă în 

pervertirea mesajului Evangheliei. Am ales să nu detaliez despre caracteristicile anterioare şi să mă focalizez pe aceasta 

din urmă pentru că am convingerea că, odată făcută lumină în acest aspect, se poate uşor trage concluzia dacă aceste 

mişcări – şi altele ca ele – pot pretinde sau nu statutul de “trezire spirituală”.  

Despre “trezirea” Străjerilor s-a scris atât de mult, încât nu cred că mai este nevoie de adăugiri, cel puţin nu acum.  

Aşa că o să analizez mai jos felul cum “mişcarea de la Zalău” defineşte Evanghelia. Pentru aceasta, am ales să examinez 

definiţia dată Evangheliei de cea mai avizată voce prin care congregaţia pastorului Joldeş intenţionează să cucerească 

România evanghelică – pastorul Zac Poonen. Învăţăturilor lui Zac Poonen li se dedică spaţii extensive pe website-ul 

mişcării de la Zalău, articolele, predicile şi înregistrările audio şi video ale conferinţelor lui, astfel încât cred că îmi pot 

permite să spun că, în lipsa unei definiţii clare date Evangheliei de către pastorul Joldeş, mişcarea de la Zalău îşi asumă 

învăţătura lui Poonen în această privinţă. 

Pentru această intervenţie, am ales să analizez în principal articolul “Evanghelia adevărată şi cea falsă” de Zac Poonen, 

dar voi face unele referiri şi la articolul “Mesajul clar al Evangheliei” de acelaşi autor. Ambele articole sunt postate pe 

prima pagină a website-ului www.harulzalau.ro. Anumite părţi din aceste două articole vor fi reproduse aici pentru a 

facilita cursivitatea normală textului. Precizez că întrucât analiza de faţă este una critică, ea nu încalcă dreptul de autor al 

lui Zac Poonen, aşa cum este pretins la finele celor două articole. 

În articolul său “Evanghelia adevărată şi cea falsă”, Poonen pleacă de la bun început cu stângul, încercând să facă o 

împărţire a creştinilor după categorii pe care nu le vom găsi în Biblie oricât ne-am căzni. După ce a “demascat” pretinsa 

falsitate a unor clasificări ale creştinilor după criterii denominaţionale, doctrinare, carismatice, profesionale sau 

experimentale, Poonen propune o clasificare “scripturală” a creştinilor. Iată pe cine include Poonen în definiţia de 

“creştin”: 

O modalitate mai scripturală de a împărţi creştinii ar putea fi după cum urmează: 

“Cei care trăiesc pentru ei înşişi” şi “Cei care trăiesc pentru Hristos”; sau 

“Cei care caută slava lumii” şi “Cei care Îl caută pe Hristos”; sau 

“Cei care au priorităţi lumeşti” şi “Cei care Îl au ca prioritate pe Dumnezeu”; sau 

http://www.harulzalau.ro/


“Cei care iubesc banii” şi “Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu” (Isus a spus că este imposibil să le iubim pe 

amândouă – Luca 16:13) 

Nu ştiu cum a putut ajunge Poonen la o concluzia că poţi fi creştin, dar în acelaşi timp să trăieşti pentru tine însuţi, că 

poţi fi creştin, dar în acelaşi timp să trăieşti pentru slava lumii, că poţi fi creştin şi totuşi să ai priorităţi lumeşti şi că poţi fi 

creştin şi totuşi să iubeşti banii. Culmea este că în ce priveşte ultima pereche de categorii de “creştini”, Poonen face apel 

la Luca 16:13, care, paradoxal sau nu, spune tocmai opusul concluziei la care Poonen a ajuns. De altfel, lipsa de claritate 

biblică pare să fie o problemă consecventă în învăţăturile lui Poonen, după cum vom vedea în continuare. Prin contrast, 

Biblia spune următoarele: 

 în privinţa trăirii pentru sine: “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 

fiecare zi, şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa 

pentru Mine, o va mîntui” (Luca 9:23-24) sau “oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi 

ucenicul Meu” (Luca 14:27). Altfel spus, trăieşti pentru tine, nu poţi pretinde că eşti creştin. 

 în privinţa celor care caută slava lumii: “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu 

este dela Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:15-16), sau “cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu 

Dumnezeu” (Iacov 4:4), sau “dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos” (Galateni 1:10b). Atât 

de clar!!! Cauţi slava lumii? În nici un caz nu te gândi că poţi fi creştin. 

 în privinţa celor cu priorităţi lumeşti: “dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, 

unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:1-

2). 

 în privinţa celor care iubesc banii: “nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe 

celălalt, sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Luca 

16:13). Este interesant cum Poonen a putut cita pasajul acesta în sprijinul ideii că poţi fi creştin, şi totuşi să 

iubeşti banii, câtă vreme textul strigă de pe acoperişul casei că înţelesul este tocmai pe invers – nici gând să fii 

creştin câtă vreme iubeşti banul. 

Ca să închidă gura celor care ar putea scoate Biblia şi să citească ce spune ea exact în ce priveşte clasificarea făcută, 

Poonen are grijă imediat să precizeze: 

Isus nu a venit în mod principal ca să dea oamenilor o anumită doctrină, sau un model de biserică, sau 

vorbirea în limbi sau chiar să le dea o anumită trăire/experienţă. 

Apoi, paradoxal, Poonen spune un lucru care vine în totală contradicţie cu tot ceea ce a declarat mai devreme: 

El (Isus) a venit să dezrădăcineze păcatul din viaţa noastră. Rădăcina păcatului este a place sinelui, a ne 

urmări propriile interese, şi a face doar voia noastră. 

Păi cum vine asta – să înţelegem că se poate să fii înrădăcinat în păcat, şi totuşi să aparţii creştinilor, doar că te afli într-o 

categorie mai de jos, poate categoria creştinilor “carnali”? Ei bine, Poonen nu întârzie în a clarifica acest lucru, din 

nefericire în total dezacord cu Scriptura: 

Dacă nu permitem Domnului să smulgă această rădăcină din viaţa noastră, vom fi creştini doar într-un 

mod superficial. 

A fi înrădăcinat în păcat, zice Biblia, este echivalent cu a fi străin de Dumnezeu, vrăjmaş al lui Dumnezeu. Sunt sute, mii 

poate de astfel de pasaje în Scriptură. Iată doar câteva pasaje care vorbesc de la sine: 



 “Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni 

să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte, este 

de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările 

diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămîne în el; şi nu poate 

păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu (1 Ioan 3:6-9) 

 “Umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva 

Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. 

Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: 

preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 

neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri 

asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni 

Împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5:16-21). 

 “Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” (Galateni 

5:24) 

 „Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har. Ce urmează de aici? Să 
păcătuim pentrucă nu mai sîntem supt Lege ci supt har? Nicidecum.Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sînteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba 
de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce aţi fost robi ai 
păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că aţi fost 
izbăviţi de subt păcat, v'aţi făcut robi ai neprihănirii.Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v'aţi făcut 
robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfîrşit: viaţa vecinică” (Romani 6:14-17,22) 

Poonen merge mai departe, şi pune din nou la zid pe aceia care ar încerca să se agaţe în credinţa lor de învăţături şi 

doctrine, spunând: 

Satan va încerca din toată puterea să ne înşele în a crede că facem parte dintr-o clasă superioară faţă de ceilalţi 

creştini din jur, din cauza doctrinei sau a experienţei sau a modelului bisericii noastre! Lui Satan nu-i pasă dacă 

avem o doctrină sănătoasă….Creştinismul din ziua de azi este plin de creştini care trăiesc pentru ei înşişi şi care 

sunt convinşi că Dumnezeu îi vede ca fiind superiori celorlalţi creştini din cauza diferenţelor doctrinare sau a 

modelului de biserică sau a trăirilor. 

Interesant, nu? 

Poonen concluzionează apoi spunând că sunt două Evanghelii predicate astăzi – una centrată pe sine, cealaltă centrată 

pe Dumnezeu, menţionând apoi că evanghelia eului este falsă pentru că ea nu pomeneşte pocăinţa. Cum ar putea cineva 

să ajungă un creştin, câtă vreme el este centrat pe sine, îşi urmăreşte scopurile, iubeşte lumea şi banii etc? Şi ce fel de 

evanghelie ar fi putut auzi un astfel de…”creştin”? 

Poonen îşi dovedeşte lipsa de claritate biblică într-o modalitate asemănătoare şi în articolul “Mesajul clar al Evangheliei”, 

unde face tot felul de afirmaţii halucinante despre ce înseamnă naşterea din nou, ce este Evanghelia, cum poţi fi mântuit 

şi aşa mai departe. 

Astfel, el spune că pocăinţa ar fi primul pas în naşterea din nou, 

Pocăinţa este primul pas din acest proces… 

apoi că naşterea din nou este fundamentul vieţii creştine, 

Este drept că trebuie să trăim o viaţă bună cu toţii. Dar aceasta este suprastructura creştinismului, nu fundaţia. 

Fundaţia este naşterea din nou… 



iar Poonen spune că 

pentru a putea fi născut din nou trebuie să vii la lumină….asta înseamnă să fii complet sincer cu Dumnezeu şi să-

ţi mărturiseşti păcatele înaintea Lui. 

Poonen ratează Efeseni 2 şi Ioan 6 şi multe alte astfel de pasaje, unde este atât de clar faptul că un om mort spiritual, un 

om înrădăcinat în păcat, nu poate veni la lumină de la sine. El trebuie mai întâi trezit la viaţă, înviat din moartea 

spirituală prin puterea şi intervenţia Duhului Sfânt, pentru a fi apoi capabil să realizeze starea lui spirituală disperată, 

ceea ce îl va determina în mod natural să experimenteze pocăinţa şi credinţa. 

Pentru cunoscătorii învăţăturilor sectei “fraţilor norvegieni” (Smith Brothers), accentul pus pe pocăinţă nu este nici o 

surpriză. Ar trebui însă, să fie o surpriză neplăcută şi deschizătoare de ochi pentru toţi ceilalţi, să afle că Zac Poonen a 

fost multă vreme portavocea acestei secte în India, şi nu numai acolo, provocând scandaluri şi dezbinări în multe biserici, 

şi făcând acest lucru puţin câte puţin, pas cu pas. Una din ereziile majore ale “fraţilor norvegieni” constă în faptul că, 

interpretând greşit şi în afara contextului Romani 8:3, ei cred că Domnul Isus Hristos a avut o natură păcătoasă ca şi noi, 

dar că a rezistat pornirilor acesteia şi nu a păcătuit. Ca urmare, zic ei, “aşa cum a biruit Isus, poţi birui şi tu”. Altfel spus, 

ei promovează o evanghelie a faptelor bune, a eforturilor personale. Acest lucru nu transpare direct din articolele lui 

Poonen, dar se pot observa afirmaţii care arată către o astfel de învăţătură, vecină cu hula. Iată doar un exemplu: 

De-a lungul vieţii lui Isus pe pământ, în timpul celor 33 de ani şi jumătate – El Şi-a respins voia proprie şi a făcut 

voia Tatălui Său. El le-a spus ucenicilor Săi că oricine doreşte să-L urmeze trebuie să facă precum El. El a venit ca 

să smulgă din rădăcini păcatul din viaţa noastră – “voia proprie” – şi să ne scape de păcat. 

Apoi Zac Poonen continuă seria afirmaţiilor contradictorii, spunând că de fapt nu naşterea din nou ar fi fundamentul 

vieţii creştine, ci: 

…credinţa creştină are o fundaţie unică: Hristos a murit pentru păcatele noastre şi a înviat din morţi. 

Şi în acest al doilea articol, Poonen promovează un creştinism uşor, în ciuda faptului că uneori pare chiar obsesiv 

preocupat de subiectul “pocăinţă”: 

Dacă vrei să ai un început bun în viaţa ta de creştin, realizează faptul că nu eşti cu nimic mai bun decât cel mai 

mare păcătos din lume. 

Şi evanghelistul indian îşi încheie prezentarea evangheliei lui cu nelipsita rugăciune-model (pe care n-o mai redau), ca şi 

cum omul nostru, convins de păcat şi de starea lui disperată înaintea lui Dumnezeu dar bucuros că s-a găsit salvare 

pentru el, n-ar şti pentru ce să ceară iertare şi pentru ce să mulţumească, şi ar avea nevoie de un sufleur profesionist. 

După un astfel de talmeş-balmeş de idei, nu putea lipsi, evident, asigurarea că omul a repetat bine rugăciunea şi că, 

drept răsplată, se poate considera cetăţean al cerului: 

 Deci poţi fi sigur că Dumnezeu te-a primit.  

Dar Poonen atinge culmea inconsecvenţei în a prezenta cum defineşte el Evanghelia către finalul articolului “Evanghelia 

adevărată şi cea falsă”. Citiţi şi înfioraţi-vă cine este cel care legitimează, care reprezintă, din punct de vedere teologic, 

mişcarea de trezire spirituală de la Zalău: 

Cei ce predică această evanghelie (cea falsă – n.n.), se laudă cu numere foarte mari de oameni care “au ridicat 

mâna şi L-au primit pe Hristos” în adunările lor. Însă totul este o înşelătorie! Deşi există oameni care sunt cu 

adevărat convertiţi în asemenea întâlniri, din pricina sincerităţii lor, ei ajung să fie “fii ai gheenei” (Matei 23:15) – 

înşelaţi despre adevărata lor stare. 



Adevărat? Cum ar putea cineva să îşi bată joc într-un mod mai abominabil de jertfa Mântuitorului nostru decât să 

spună ca unii oameni pot experimenta convertirea adevărată, dar, fiind prea sinceri în căutarea lor pentru Domnul 

Hristos, ar putea să ajungă în final “fii ai gheenei”?  

Cum poţi spune că unii oameni sunt convertiţi, că pentru ei a curs sângele nevinovat şi scump al Domnului Isus 

Hristos, că pentru ei Mântuitorul a gustat moartea, dar că în final acei oameni ajung în iad, ca şi cum jertfa Lui n-ar fi 

suficientă, n-ar fi veşnică, şi ca şi cum puterea Lui n-ar fi suficientă pentru a-i păstra pe cei mântuiţi sigilaţi pentru 

toată veşnicia.  

Cum ar putea o biserică, un grup de oameni, să pretindă că experimentează trezire spirituală, în condiţiile în care 

învăţătura merge total împotriva Scripturii, batjocoreşte şi minimalizează jertfa Mântuitorului şi încurajează traiul în 

păcat pe premisa că se poate şi aşa, poţi fi creştin, doar că vei rămâne în clasa inferioară, mai de jos? 

Când în istoria creştinătăţii s-a petrecut vreo trezire spirituală autentică însoţită de o astfel de învăţătură? Sau mai corect 

spus – de o astfel de lipsă de învăţătură? 

N-aş vrea deloc să jignesc în vreun fel pe cei care sunt cu adevărat ai Domnului Isus în congregaţia din Zalău, şi nici pe cei 

care au nutrit orice fel de simpatii sau admiraţii la adresa acesteia şi a poveştilor şi zvonurilor care au curs despre ea. Dar 

aş vrea să îi îndemn pe toţi aceştia la discernământ, la întoarcerea la Scriptură, la întoarcerea de la învăţăturile vecine cu 

erezia ale lui Poonen şi alţii ca el - care dirijează şi legitimează aşa-zisa mişcare de la Zalău – la întoarcerea la doctrina 

sănătoasă, la adevărul suprem şi neschimbător – Cuvântul lui Dumnezeu, cel care îi poate face cu adevărat liberi. 

Ninel Lazăr 

Mai 2011 

 

P.S. Iată câteva referinţe în legătură cu viaţa lui Zac Poonen şi adeziunea lui la învăţăturilor eretice ale sectei “fraţilor 

norvegieni”: 

- http://www.theophilos.3x.ro/Biblioteca/Carti/ONLINE/Sapte%20secte/Fratii%20Norvegieni.html  

- http://vesteabuna.wordpress.com/2011/04/03/cercetati-duhurile/ 

http://www.theophilos.3x.ro/Biblioteca/Carti/ONLINE/Sapte%20secte/Fratii%20Norvegieni.html
http://vesteabuna.wordpress.com/2011/04/03/cercetati-duhurile/

