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EVANGHELIA DUPĂ ZAC POONEN. Partea a 2-a 

 

După ce am scris, în urmă cu vreo câteva luni, pe tema evangheliei predicate de pastorul Zac Poonen 

la Zalău şi după ce am dezvăluit înţelegerea nu doar deficitară a acestuia în legătură cu ce înseamnă 

Evanghelia, am primit din partea mai multor persoane – fie admiratori ai dansului, fie simpli cititori – 

reproşul ca aş fi fost prea aspru, prea acid în critici. 

Ceea ce vreau să dezvălui mai jos nu reprezintă deloc un răspuns la criticile care mi-au fost aduse, 

căci, cum se spune, fiecare pe limba lui piere. Mai mult, ceea ce veţi aici reiterează faptul că evaluarea pe 

care am făcut-o la adresa felului cum pastorul Poonen înţelege Evanghelia a fost poate prea blândă.  

Spun asta pentru că apostolul Pavel a avut următoarea concluzie pentru o situaţie foarte similară: 

“Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de 

aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie ANATEMA!” (Galateni 1:8). Sigur că i s-ar fi putut reproşa şi 

lui Pavel că a fost cam prea aspru în afirmaţie, dar până să apară contestatarii, Pavel a repetat verdictul în 

versetul următor, aşa încât audienţei să îi fie clar că a înţeles bine vorbele apostolului, şi, mai mult, că nu 

discuta despre un subiect mărunt.  

Aşadar, nu vă aplecaţi după pietre până când nu veţi citi până la capăt, după care vă las pe voi să 

judecaţi, să trageţi concluzia. 

Se face că în cadrul conferinţei lui Zac Poonen de la Zalău din Iulie 2010, intitulată “Slujitorii Noului 

Legământ”, pare-se la sesiunea de întrebări şi răspunsuri, pastorului i se pune următoarea întrebare: “Tot 

mai mult pătrund în adunările noastre învăţători care propovăduiesc calvinismul. Cum trebuie privite 

aceste învăţături?” 

Pentru cei care vreţi să auziţi pe viu răspunsul pe care pastorul Poonen îl oferă acestei întrebări, 

puteţi asculta înregistrarea audio la acest link: http://audio.resursecrestine.ro/predici/76889/006-despre-

calvinism-28-06-2010. Mai jos veţi găsi reprodus sub formă de text acelaşi răspuns, dar îmi voi permite să 

fac unele remarci la fiecare din punctele din răspunsul dânsului. 

Mai întâi, aş face câteva afirmaţii cu un caracter general: 

- ca şi în primul meu articol, nici aici nu doresc să fac un atac la persoană şi nu prezum vina prin 

asociere. Prin asta, aş vrea să asigur de întreaga mea apreciere şi dragoste pe prietenii şi apropiaţii 

mei care sunt admiratori în vreun fel ai pastorului Poonen şi/sau ai mişcării de la Zalău. Totuşi, sper 

ca (şi) prin această luare de poziţie, Dumnezeu să le trezească în inimi semnele de întrebare necesare 

în privinţa acestui predicator şi a acestei mişcări, astfel încât ei să rămână la Cuvântul lui Dumnezeu. 

M-aş bucura (şi este şi rugăciunea mea) ca ei să nu se considere ţinta vreunui atac, ci mai degrabă să 

se considere beneficiarii unei munci de clarificare. 

- nu intenţionez şi nu am intenţionat să denigrez cumva pe acei credincioşi sinceri din adunarea din 

Zalău şi nici pe cei care se asociază cu ei. Adevărurile însă trebuie prezentate.  

- luarea de poziţie la afirmaţiile lui Poonen nu este în sine o apărare a calvinismului, ci mai degrabă o 

dezvăluire a abaterii predicatorului indian de la învăţăturile creştinismului biblic, precum şi o 

demascare a uneltelor de care acesta se foloseşte pentru a denigra pe nedrept o bună parte a 

credincioşilor oneşti din România şi de pretutindeni. 

http://audio.resursecrestine.ro/predici/76889/006-despre-calvinism-28-06-2010
http://audio.resursecrestine.ro/predici/76889/006-despre-calvinism-28-06-2010
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Aşadar, iată răspunsul predicatorului Zac Poonen la întrebarea subliniată mai sus. 

Zac Poonen: “Nu ştiu dacă ştiţi foarte mult despre învăţăturile calviniste, dar vă spun pe scurt. Nu 

ştiu dacă Calvin însuşi a adus această învăţătură, dar ştiu că se spune că el a adus-o. Ioan Calvin a 

trăit în Elveţia în urmă cu mai bine de 500 de ani, şi a scris cea mai mare carte a lui pe când avea 

vârsta de 27 de ani. Cât poate şti un om la 27 de ani? Dar oamenii urmează cartea asta ca Biblia. 

Dar mulţi oameni nu ştiu că el a scris-o când era atât de tânăr”. 

Poonen începe răspunsul în stilul caracteristic, presupunând că audienţa este în ignoranţă, în 

necunoaştere vis-a-vis de ce anume semnifică termenul “calvinism”, după care îşi începe triada atacurilor la 

adresa calvinismului. Apoi prima ofensă grosolană la adresa unui credincios pe urmele căruia i-ar fi greu să 

calce (în ciuda imperfecţiunilor lui Calvin) constă în a arunca cu noroi asupra lui doar pentru că, în opinia lui 

Poonen, dacă ai 27 de ani, …”ce poţi şti?”. Traducătorul lui Poonen, văzându-se pe un teren propice, a 

adăugat de la dansul o porţie suplimentară de dispreţ, traducând ultimul cuvânt cu “tinerel”, în loc de 

“tânăr”. Prin contrast, Biblia ne învaţă să nu dispreţuim pe un învăţător pentru vârsta lui. De altfel, apostolul 

Pavel a tot fost înconjurat de persoane tinere, pe care le-a investit cu lucrarea de predicare în mai multe 

locuri, dar nu i-a atenţionat că predicatori nu pot fi decât persoanele care au minim vârsta de 28 de ani!!! 

Mai mult, ceea ce a scris Calvin în “Institute” este de departe mult mai important de examinat decât vârsta la 

care el le-a scris. 

Apoi Poonen continuă cu o acuzaţie mincinoasă la adresa credincioşilor care susţin tezele lui Calvin 

– anume că ei urmează cărţile lui Calvin precum ar urma Biblia. Altfel spus, îi acuză de idolatrie. Eu încă n-

am întâlnit un calvinist care să asculte de ce scrie în cărţile lui Calvin mai mult sau cel puţin la fel cum 

ascultă de Biblie. Ba dimpotrivă, am descoperit calvinişti care n-au citit niciodată “Institutele” lui Calvin şi 

nici n-au de gând, dar, culmea, … sunt calvinişti. De asemenea este o afirmaţie mincinoasă faptul că 

oamenii nu ştiu care era vârsta la care Calvin a scris “Institutele”, şi de aceea urmează învăţăturile calviniste. 

Minciuna, după cum vom vedea până la final, este una din armele cu care Poonen şi-a împănat din belşug 

atacul la adresa calviniştilor. 

Zac Poonen: “Ei bine, sunt 5 puncte în calvinism. Unul este că omul este complet depravat, că el nu 

se poate pocăi, nu poate face nimic, aşa că nu are rost să îi spui să se pocăiască. Atunci înseamnă 

că Ioan Botezătorul şi Iisus au greşit, numai că ei au trăit înainte de Calvin, aşa încât nu erau 

calvinişti”.  

Din nou minciună. Istoria Bisericii îl face de râs la drumul mare pe predicatorul indian, pentru că de 

la Domnul Iisus (ba încă mult mai devreme), la apostoli (Pavel este uluitor de ….. calvinist în epistola lui 

către Romani, de pildă), apoi la părinţii Bisericii (Augustin parcă predica nişte învăţături similare, şi culmea, 

el a trăit înainte de Calvin) şi culminând cu predicatorii marilor treziri spirituale, majoritatea covârşitoare a 

lor au fost….calvinişti…şi, “paradoxal”, au predicat oamenilor pocăinţa!!! De ce? Simplu: pentru că “astfel, 

credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Dar cum pentru 

Zac Poonen singura logică funcţională este că un om nu poate fi “calvinist” decât dacă a trăit după anul 27 

de viaţă al lui Calvin, el nu poate înţelege nici de ce este nevoie de predicarea pocăinţei omului care este 

complet depravat.  

Consecinţa mai gravă asupra audienţei nu este atât de mult legată de propagarea confuziei cu privire 

la hiper-calvinism şi calvinism, ci aceea că Poonen promovează indirect ideea că omul este, moralmente, 

capabil să se pocăiască. Ştiu, veţi spune că sunt mulţi alţii care cred în mod asemănător şi nu se declară 
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despre ei că ar fi eretici, dar când veţi aşeza acest concept al omului neregenerat dar încă viu spiritual în 

acest puzzle al legalismului sectei norvegiene de unde provine Poonen, sectă despre care am scris că 

propovăduieşte o evanghelie a pocăinţei, dar nu şi a harului, atunci veţi căpăta o altă imagine asupra 

pericolului pe care îl reprezintă Poonen în peisajul şi aşa lipsit de învăţătură sănătoasă din evanghelismul 

românesc. 

Zac Poonen: “În al doilea rând, alegerea necondiţionată. Asta e ca şi cum Dumnezeu pune mai 

multe bileţele cu nume de oameni într-un joben,  după care extrage unul de acolo şi spune: “ok, el 

va merge în Rai”, iar ceilalţi merg în iad. Atunci de ce să mai predic Evanghelia? Pentru că aceia 

ale căror nume au fost extrase,  merg în Rai. Înseamnă că ei merg acolo fără a li se pune vreo 

condiţie. Nu trebuie să te pocăieşti, nu trebuie să faci nimic, doar dacă te alege Dumnezeu, vei 

merge în Rai”. 

Ei bine, această abordare a lucrurilor mi se pare din cale-afară de batjocoritoare, atât la adresa lui 

Dumnezeu, despre care Biblia spune atât de clar că este Suveran absolut, cât şi asupra credincioşilor 

calvinişti. Altfel, acelaşi dispreţ faţă de atâtea pasaje din Scriptură care vorbesc atât de clar despre felul cum 

Dumnezeu lucrează mântuirea (mă întreb, omul ăsta a citit vreodată Romani 8? sau Ioan 6? sau Psalmul 

115:3, sau Proverbe 16:4 – ops, un verset dificil -, sau 1 Tim.5:21, sau Psalmul 65:4, sau Ioan 15:16, sau 

Fapte 13:48, sau Romani 9:10-24, Romani 11:5-7, Efeseni 1:3-6, 11-12, 1 Tes.1:4, 5:9, 2 Tes.2:13-14 sau 

chiar 1 Petru 2:8??? şi ar mai fi multe astfel de pasaje…). Dacă observaţi, tema pocăinţei revine obsesiv în 

mesajul lui Poonen. Şi nu este doar o întâmplare. Restul – lipsa motivaţiei calviniştilor de a predica 

Evanghelia – este aceeaşi minciună prin care calvinismul şi hiper-calvinismul sunt acuzate la grămadă fără 

pic de discernământ sau, mai rău, în mod intenţionat.  

Mai grav este însă faptul că Poonen întăreşte afirmaţia lui anterioară că pocăinţa este centrală 

mântuirii, sugerând ideea că pocăinţa este o condiţie premergătoare. Sigur că pocăinţa este necesară, dar ea 

este rodul, produsul regenerării, în nici un caz oamenii nu sunt mântuiţi datorită pocăinţei lor. Altfel spus, 

omul regenerat se pocăieşte în mod natural, datorită firii noi existente în el, datorită trezirii la lumea reală, 

lumea spirituală, dar nu pe dos, cum vrea să spună aici Poonen, şi cum spun tovarăşii lui norvegieni. 

Poonen, deci, predică o evanghelie doar a pocăinţei. Harul este absent total din ecuaţia evangheliei după 

Poonen. 

Zac Poonen: “A treia declaraţie este – ispăşirea limitată, ceea ce înseamnă că Hristos nu a murit 

pentru toată lumea, ci a murit numai pentru cei aleşi. Această afirmaţie este atât de contrară 

Scripturii, pentru că 1 Ioan 2:2 este atât de clar că El a murit pentru păcatele întregii lumi. Nu ştiu 

cum cred ei că El a murit doar pentru păcatele anumitor oameni”. 

În ceea ce priveşte doctrina ispăşirii limitate, Poonen demonstrează că alte afirmaţii anterioare cu 

referire la subiecte înrudite (vedeţi finalul articolului meu anterior, unde afirma că unii pot fi împăcaţi cu 

Tatăl prin jertfa lui Iisus, dar în final ajung fii ai gheenei) nu au fost nişte simple accidente. Poonen este 

consecvent însă. Pentru că dânsul consideră pocăinţa ca fiind elementul central şi fundamentul lucrării de 

mântuire (fără să înţeleagă unde se află pocăinţa în procesul mântuirii, cine o determină, cine o produce, cine 

o susţine, ce o precede şi ce o urmează), este evident de ce învăţătura ispăşirii limitate nu poate să încapă în 

teologia pastorului indian. Poonen ratează, cu sau fără intenţie, să examineze sute de pasaje din Scriptură 

care arată de departe că “întreaga lume” în accepţiune biblică nu înseamnă “toţi indivizii de pe planetă”. 

Dacă ar fi să gândim conform cu Zac Poonen, atunci ar trebui să ajungem invariabil la universalism, care 

este învăţătura că în final toţi oamenii vor ajunge în Rai. De ce atunci mai citim în Biblie despre existenţa 
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iadului? Şi de ce ni se spune că unii vor ajunge în iad, dacă jertfa lui Iisus a fost pentru “păcatele întregii 

lumi”? Dacă jertfa lui Iisus este doar “poarta” către răscumpărare, atunci ce mai trebuie adăugat ei ca 

răscumpărarea să fie completă? Zac Poonen ar răspunde: POCĂINŢA!!! 

Iată o listă de versete din Biblie care arată clar că ispăşirea nu este pentru toată lumea: 1 Cronici 

17:20-21, Matei 22:14, 1 Petru 2:8-9, Isaia 53:10-11, Matei 1:21, Ioan 6:35-40, Ioan 10:3-4, Fapte 20:28, 

Efeseni 5:25, Evrei 2:17, 9:15, Ioan 17:1-2, 6-12, 20-21, 24-26, Romani 8:34, Evrei 7:24-27, 9:12,24-26, 

Efeseni 5:25-27, Tit 2:14, 1 Ioan 4:10, Ioan 3:16, etc etc etc. 

Dacă ratăm studiul sârguincios al Scripturii, inclusiv al sensului cuvintelor în textul original, evident 

că ajungem la o înţelegere precum a pastorului Poonen. Hai să vedem unul din exemplele cel mai des 

întâlnite cu privire la pretenţia că jertfa lui Iisus este universală şi nu limitată – 2 Petru 3:9, care spune: 

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi 

doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. Luat în afara contextului capitolului, al 

epistolei, al celor două epistole ale lui Petru şi al Scripturii în general, şi pe deasupra ignorând sensul în 

original al expresiilor “unii”, “nici unul” şi “toţi”, acest verset ar arăta clar că mântuirea este pentru toţi. Dar 

studiat cu atenţie în context şi luând în considerare semantica în original măcar pentru expresiile amintite, 

vom descoperi cum versetul în cauză, numai pentru susţinerea universalismului nu poate fi utilizat. 

Contextul arată clar că Petru se adresa unor anumite persoane, nu se adresa unei mase de necredincioşi, 

astfel încât vorbirea nu este la “general”. Apoi pentru “unii” în greaca se foloseşte cuvântul “tis” care este 

tradus corect în limba română cu “unii”. Surpriza apare când ne uităm la expresia din greacă pentru “nici 

unul”…pentru că se foloseşte acelaşi cuvânt din greacă, adică…”tis”, care are sensul de “unii”, nicidecum 

de “nici unul”. Mergem mai departe, şi observăm că pentru termenul “toţi” în greacă se foloseşte termenul 

“pas”, care are dublu sens – “toţi” sau (atenţie) “de toate categoriile, din toate clasele, de toate tipurile”. 

Altfel spus, versetul din 2 Petru 3:9, tradus ţinând cont numai de semantica din original, ar suna cam aşa: 

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi 

doreşte ca nici unul unii să nu piară, ci toţi oameni de toate categoriile să vină la pocăinţă”. Interesant, nu? 

La fel este şi cu 1 Ioan 2:2 citat de pastorul indian ca suport pentru teologia ispăşirii nelimitate. 

O mică adăugire aici referitor la traducătorul român al lui Poonen – din nou a dorit să mai pună un 

pic de piper local folosindu-se de folclorizarea limbii române. Aşa că ultima frază din acest paragraf a 

tradus-o cu “nu ştiu de unde au scos-o ei că a murit numai pentru anumiţi oameni”. A propos de atitudine…. 

Zac Poonen: “A patra afirmaţie este harul irezistibil, ceea ce înseamnă că dacă harul lui Dumnezeu 

vine asupra ta, nu îi poţi rezista. Dar şi acest lucru este atât de contrar Scripturii, pentru că în 2 

Corinteni 6:1 se spune “să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu”. Te poţi opune harului.” 

Nu voi insista prea mult la acest paragraf, decât subliniind faptul că în lipsa cunoaşterii a ceea ce 

spune Scriptura despre sursa pocăinţei, credinţei, despre cine este Autorul inimii noi, este foarte uşor să cazi 

în eroarea de a predica o evanghelie a pocăinţei obsesive (nu că n-ar fi nevoie să predicăm pocăinţa), o 

evanghelie lipsită de har, de intervenţia lui Dumnezeu pentru trezirea la viaţă a păcătosului, dându-i în dar 

atât pocăinţa cât şi credinţa. Zac Poonen este obsedat de pocăinţă, dar o pocăinţă şi o mântuire produsă de 

om, nu de Dumnezeu. Iată o listă de versete asupra căreia ar trebui meditat atunci când încercăm să forţăm, 

ca şi pastorul Poonen, pocăinţa în oameni, încercând de fapt să aprindem un foc străin, interpunându-ne noi 

între om şi Dumnezeu: Ezechiel 36:26-27, Deuteronom 30:6, Ezechiel 11:19-20, Ieremia 31:33, 32:40, Ioan 

1:11-13; Ioan 3:27, Filipeni 1:29, 2 Petru 1:1, Fapte 16:14, 18:27, Efeseni 2:8-10 (mă întreb cum citesc Zac 

Poonen şi sectanţii frăţietăţii norvegiene acest pasaj?), Fapte 5:31, 11:18, 2 Timotei 2:25-26, 1 Corinteni 4:7, 
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Matei 16:15-17, Luca 10:21, 1 Ioan 5:1, Ezechiel 37, Ioan 3:3-8, Ioan 5:21, Efeseni 2:1-5, Iacov 1:18, 1 

Petru 1:3, 1 Ioan 2:29 etc. 

Cât despre cei care se pot opune harului, iată ce spune Scriptura: “Când au auzit ei de învierea 

morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.” Astfel, Pavel 

a ieşit din mijlocul lor.” (Fapte 17:32-33). Sigur că se poate obiecta că nu ştim dacă în final acei oameni au 

fost sau nu mântuiţi. Iată două situaţii în care se repetă expunerea unor oameni la Evanghelie, de data 

aceasta Domnul Iisus le vorbeşte, dezvăluind o realitate cutremurătoare dpv doctrinar, pe care unele 

persoane precum Zac Poonen nu vor să o vadă. Prima se găseşte în Ioan 12:37-40: “Măcar că făcuse atâtea 

semne înaintea lor, tot nu credeau în El,  ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: 

„Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” 

De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: „Le-a orbit ochii, şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă 

cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”. Cel de-al doilea pasaj 

este Ioan 10:24-26: “Iudeii L-au înconjurat, şi I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă 

eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.” „V-am spus”, le-a răspuns Iisus, „şi nu credeţi. Lucrările, pe care le 

fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am 

spus, nu sunteţi din oile Mele”. Deşi poate fi întâlnită situaţia ca anumiţi oameni să se opună chemării 

exterioare la mântuire o dată sau de mai multe ori, totuşi, ei nu se pot opune trezirii la viaţă pe care Duhul 

Sfânt o face, după cum Lazăr nu s-a putut opune poruncii lui Hristos de a ieşi afară din mormânt. Atât de 

simplu, şi atât de umilitor pentru mândria omului – să fii salvat în ciuda stricăciunii tale, în ciuda 

dezinteresului tău total în materie de viaţă veşnică şi sfinţenie!!! 

Zac Poonen: “Şi ultimul punct este perseverenţa sfinţilor, care înseamnă că odată ce Dumnezeu te-a 

ales, cu siguranţă că vei ajunge în Rai. Acest lucru este atât de contrar cu Evrei 3:14, care spune 

“că ne facem părtaşi părtaşi ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la 

început” şi în versetul 12 – “luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi 

necredincioasă, care să vă despartă  de Dumnezeul cel viu”.”  

Conform evangheliei după Poonen, prin pocăinţă ajungi în Rai. Doar prin pocăinţă. Nu e nevoie de 

intervenţia lui Dumnezeu, de puterea Lui în viaţa ta de umblare cu El. Reamintesc că una din tezele de bază 

ale sectei norvegienilor este legată de abilitatea lui Iisus de a păcătui. Ei spun că El S-a născut cu o natură 

păcătoasă, că putea oricând păcătui, dar că a refuzat acest lucru, şi în schimb a ales să facă voia Tatălui. Şi ei 

merg mai departe, spunând că dacă noi, oamenii, ne naştem cu aceeaşi natură păcătoasă, atunci odată ce 

suntem convertiţi, ţine exclusiv de noi să fim sfinţi în această lume, alegând întotdeauna să facem voia 

Tatălui în locul voii noastre, după cum Iisus a făcut. Motto-ul lor este: “Dacă Iisus a putut, atunci şi tu poţi”. 

Înalte ţeluri, jalnice mijloace de atingere a lor. Nu mai dau versete care să arate cum Dumnezeu lucrează 

sfinţenia în viaţa credinciosului şi cum credinciosul autentic, născut din nou cu adevărat, este păstrat pentru 

veşnicie în poziţia de copil al lui Dumnezeu, pentru că aş începe o listă interminabilă. Soluţia la Evrei 3:12 

şi 14 este din nou contextul.  

Zac Poonen: “Deci, eu nu sunt calvinist. Pentru că vreau să predic întreg sfatul lui Dumnezeu. Deci 

ce să facem dacă această învăţătură se răspândeşte? Unii dintre ei sunt credincioşi adevăraţi. Îi 

iubesc. Am întâlnit nişte calvinişti, credincioşi minunaţi, cu temere mai mare de Dumnezeu decât cei 

ne-calvinişti uneori. Dar o persoană poate fi foarte evlavioasă şi totuşi să aibă unele învăţături 

greşite. Aşa că eu spun – eu predic adevărul, ceea ce scrie în Scriptură, şi noi nu ne certăm cu 

oamenii …” 
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Nici nu era nevoie să ne spună că nu este calvinist, dar am observat că ţine să precizeze că 

este…”biblicist”. Este un adevărat sindrom această apelare la eticheta “biblicist” când întrebi pe cineva ce 

orientare doctrinară are. Pastorul Poonen însă adaugă confuzie peste confuzie în minţile celor din audienţa 

sa, spunând că poţi fi credincios adevărat dar să ai unele învăţături greşite – adică învăţăturile calviniste, în 

contextul întrebării şi răspunsului dat de dânsul. Apoi declară că dânsul predică adevărul, nu o doctrină, 

invariabil inducând audienţei ideea că un calvinist crede în toate acele “minciuni ale calvinismului”. Soluţia 

finală…să ne iubim şi să ne tolerăm indiferent de ceea ce predicăm unii sau alţii.  

Un lucru nu-l pot înţelege nicidecum în învăţătura lui Poonen – cum se face că pe de-o parte predică 

obsesiv pocăinţa şi perfecţiunea credinciosului, dar pe de altă parte spune atât de senin că poţi fi un creştin 

“carnal”, “cu învăţături false”, lumesc etc. Poate că de la naştere (cea de-a doua) am căpătat acest defect de a 

vedea lucrurile numai în alb şi negru…  

Aş putea să ofer unele sugestii celor din Zalău cu privire la întrebarea: “Ce să facem dacă această 

învăţătură se răspândeşte?”. Prima ar fi să Îl laude pe Dumnezeu pentru că dacă astfel de învăţături se 

răspândesc, se prea poate să ajungă în final să experimenteze o trezire adevărată. A doua ar fi să caute să 

cerceteze sincer ce-i cu aceste învăţături, dacă ele se regăsesc într-adevăr în Scriptură, şi dacă da, atunci să 

se pocăiască cu adevărat şi apoi să îşi selecteze cu mai mare atenţie liderii şi predicatorii, în lumina a ceea ce 

Scriptura învaţă cu adevărat, în loc să ia de bun un răspuns batjocoritor şi plin de minciuni din partea unui 

predicator precum Zac Poonen. Dacă se decid să rămână la învăţăturile lui Zac Poonen, atunci i-aş sfătui să 

înlocuiască denumirea bisericii din “Harul” în “Pocăinţa” (curios că n-am auzit până acum de vreo biserică 

să fie denumită “Biserica Pocăinţa”), şi pe cât posibil să elimine din repertoriul muzical cântări calviniste 

precum aceasta:  

http://www.harulzalau.ro/index.php?Itemid=149&catid=66:muzica-video&id=1309:ce-harce-har-sa-poti-sa-

crezi-cantare-comuna&option=com_content&view=article  

Ce har, ce har să poţi să crezi, ce har, ce har!  

Ce har pe Domnul să-L urmezi, ce har, ce har! 

Ce har, deplin să te predai, ce har, ce har!  

Ce har s-o rupi cu-al lumii trai, ce har, ce har! 

Ce har să poţi să spui mereu, ce har, ce har!  

Isus, Mântuitorul meu, ce har, ce har! 

Ce har să poţi s-asculţi de El, ce har, ce har! 

 Să ai blîndeţea Lui de Miel, ce har, ce har! 

 

Ce har, ce har să poţi iubi, ce har, ce har! 

Cuvântul sfânt să-l poţi trăi, ce har, ce har! 

Ce har să poţi să fii smerit, ce har, ce har!  

Şi-n suferinţă liniştit, ce har, ce har! 

 

Ce har să mergi pe calea Sa, ce har, ce har! 

Ce har, curat să-L poţi cânta, ce har, ce har! 

Ce har să fii iertat deplin, ce har, ce har!  

Viaţa s-o trăieşti senin, ce har, ce har! 

http://www.harulzalau.ro/index.php?Itemid=149&catid=66:muzica-video&id=1309:ce-harce-har-sa-poti-sa-crezi-cantare-comuna&option=com_content&view=article
http://www.harulzalau.ro/index.php?Itemid=149&catid=66:muzica-video&id=1309:ce-harce-har-sa-poti-sa-crezi-cantare-comuna&option=com_content&view=article
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După cum zicea apostolul Pavel: “Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altmintrelea, 

harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altmintrelea, fapta n-ar mai fi faptă” 

(Romani 11:6). 

Acum, judecaţi voi singuri dacă se merită ca învăţăturile lui Zac Poonen să facă înconjurul României 

transformând mii de români în robi ai unei evanghelii a pocăinţei fără har…. 

Ninel Lazăr 

 

 


