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FALSĂ TREZIRE SPIRITUALĂ 
- Zac Poonen 

 
Isus şi apostolii au avertizat în mod repetat că zilele din urmă vor fi caracterizate de deceptie larg răspândită 
şi o mulţime de prooroci falşi (Matei 24:3-5,1,24; 1Timotei 4:1) - şi am văzut mulţi din aceştia în ultimele 
decade. 
 
De ce sunt milioane de creştini înşelaţi de aceşti profeţi falşi şi de "trezirile" lor false? Şi de ce sunt aşa de 
mulţi predicatori căzuţi pradă imoralităţii şi lăcomiei? 
 
Acestea sunt ceea ce consider eu a fi câteva din cauzele principale: 
 
1. Majoritatea creştinilor de azi nu sunt conştienţi de ceea ce Noul Testament învaţă, pentru că nu l-au studiat 
cu atenţie, şi urmează învăţătura conducătorilor lor şi nu învăţăturile Noului Testament. 
 
2. Minunile (darurile supranaturale) au devenit mai importante pentru ei decât caracterul lor (o viaţă 
supranaturală). 
 
3. Bogăţia materială a devenit mai importantă decât bogăţia spirituală. 
 
4. Nu sunt în stare să distingă între râvnă sufletească sau manipulare psihologică, şi mişcarea supranaturală 
a Duhului Sfânt; cauza este, din nou, ignoranţa faţă de Noul Testament. 
 
5. Nu sunt în stare să facă distincţia între vindecare psihosomatică (vindecarea care vine prin atitudini 
potrivite ale minţii), şi vindecare supranaturală în Numele lui Isus. 
 
6. Entuziasmul emoţional şi manifestările fizice ciudate au devenit mai importante pentru ei decât bucuria 
interioară care vine de la Dumnezeu. 
 
7. Pentru conducători, slujirea înaintea oamenilor a devenit mai importantă decât umblarea interioară cu 
Dumnezeu. 
 
8. Acceptul oamenilor a devenit mai imporant pentru acesti conducători, decât acceptul lui Dumnezeu. 
 
9. Numărul persoanelor care participă la întâlniri a devenit mai important pentru aceşti conducători decât 
dacă aceste persoane sunt în totalitate supuse lui Cristos. 
 
10. Zidirea împărăţiilor personale si a imperiilor financiare a devenit mai imporanta pentru aceşti 
conducători decât zidirea unei biserici locale şi slujirea in acea biserica (Ieremia 6:13). 
 
Toate acestea sunt EXACT OPUSUL invataturilor lui Hristos. Opusul lui Cristos este numit "anti-Crist" în 
Noul Testament. Dacă creştinii nu au vederea clara, când Anticristul  va aparea pe scena lumii, cu semnele şi 
minunile lui false (2 Tesaloniceni 2:3-10), şi ei îl vor accepta orbeşte. A fi condus de Duhul lui Cristos este 
să ai duhul exact opus cu cel menţionat în punctele de mai sus. 
 
Aici este o parafrazare a cuvintelor lui Isus din Matei 7:13-27 (citeşte în contextul lui Matei capitolele 5 
până la 7): 
 
"Poarta şi calea spre VIAŢA VEŞNICĂ sunt foarte strâmte - aşa cum am descries mai devreme (Matei 5 
până la 7). Dar prooroci falşi vor veni şi vă vor spune că poarta şi calea nu sunt strâmte ci uşoară şi lată. 
Feriţi-vă de ei. Îi veţi putea identifica uşor după roadele caracterului lor: trăiesc ei o viaţă fără mânie, fără a 
pofti femei, liberi de iubirea de bani şi liberi de a căuta cu nerăbdare binecuvântare materială (aşa cum le 
caută oamenii din lume)? Predică ei împotriva acestor lucruri aşa cum am făcut şi eu aici? (Matei 5:21-32 şi 
6:24-34). Aceşti prooroci falşi pot folosi multe daruri supranaturale şi chiar să vindece oameni în Numele 
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Meu, dar îi voi trimite pe toţi în iad în ziua judecăţii, pentru că nu M-au cunoscut (ca Cel Sfânt) şi nu au 
renunţat la păcate în viaţa privată (Matei 7:21-23). Deci dacă vrei să construieşti o biserică pe o piatră care 
nu se va cutremura sau cădea niciodata, ai grijă să faci tot ceea ce Eu tocmai v-am vorbit (Matei 5 până la 7) 
şi învaţă poporul tău să facă tot ceea ce ţi-am poruncit şi ţie. Atunci eu voi fi totdeauna cu tine şi autoritatea 
Mea te va sprijini totdeauna (Matei 28:20,18). Dar dacă doar asculţi ceea ce-ţi zic şi nu împlineşti, atunci tot 
ce faci poate părea mare şi impresionant in fata oamenilor, dar cu siguranţă va cădea într-o zi (Matei 7:25)." 
 
Cum putem zidi o biserică de neclintit în aceste zile din urmă? 
 
1. Trebuie să trăim predica de pe munte (Matei 5 până la 7) şi să o predicăm în mod constant. 
 
2. Trebuie să trăim în noul legământ, nu în vechiul legământ. Pentru aceasta trebuie să ştim clar diferenţa 
dintre cele 2 legăminte (2 Corintent 3:6). Trebuie de asemenea să predicăm noul legământ. 
 
Când predicatorii de azi cad în păcate serioase, se justifică ( şi se consolează) în exemplele sfinţilor din 
Vechiul Testament care au căzut şi ei în păcat. Apoi îşi reîncep slujirea după o perioadă de tăcere. Ei citează 
exemplele lui David care a comis adulter, şi Ilie care a ajuns în depresie, şi spun că "Dumnezeu i-a folosit în 
continuare"! Dar nu vor cita exemplul lui Pavel care a trăit în biruinţă şi curăţie până la sfârşitul vieţii sale. 
 
Ceea ce aceşti predicatori (şi majoritatea creştinilor) nu au realizat este faptul că sfinţii Vechiului Testament 
NU sunt exemplele noastre azi. Noi am primit mult mai mult în aceste vremuri de har - "Cui i s-a dat mult, i 
se va cere mult" (Luca 12:48). Isus este Mijlocitorul unui nou legământ şi EL este exemplul şi autorul 
credinţei noastre azi - nu David şi Ilie. Diferenţa dintre sfinţii Vechiului Testament (după cum vedem în 
Evrei 11) şi Isus, ne este arătată clar în Evrei 12:1-4; dar foarte puţini trăiesc realitatea acestui verset. Foarte 
puţini au văzut că "Dumnezeu avea în vedere ceva MAI BUN pentru noi" în noul legământ. (Evrei 11:40) 
 
Oricare dintre noi poate cădea aşa cum au căzut mulţi predicatori dacă nu suntem vegheatori şi alerţi - pentru 
că Satan este un inamic şiret. Siguranţa noastră stă în ascultarea exactă a învăţăturilor Noului Testament şi in 
a ne supune autorităţii duhovniceşti. (Prin aceasta înţeleg acei oameni care nu au nici măcar una din 
valorile greşite găsite în cele 10 puncte menţionate mai devreme.) Dacă învăţăm din greşelile altora, putem 
evita repetarea aceloraşi greşeli în dreptul nostru. 
 
De aceea să stăm totdeauna cu feţele la pământ înaintea Domnului - pentru că acolo primim revelaţie Divină, 
aşa cum a primit Ioan (Apocalipsa 1:17). Dacă ne smerim, vom primi har ca să fim biruitori (1 Petru 5:5). Şi 
când Duhul Sfânt ne arată adevărul în Cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre noi înşine, să fim sinceri 
şi "să iubim adevărul şi astfel să fim mântuiţi" de tot păcatul. Astfel vom fi protejaţi de Însuşi Dumnezeu de 
toate amăgirile şi decepţiile (2 Tesaloniceni 2:10-11). Amin. 
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