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Nota editorilor: Astăzi se vorbește mult în biserică despre 

trezire. Unii lideri, care afirmă că Dumnezeu este autoritatea 

lor, susțin că li s-a spus că o mare ”revărsare” a Duhului lui 

Dumnezeu este pe cale să aibă loc. Alți lideri descriu această 

”mișcare a lui Dumnezeu”, care este gata să se producă, ca 

fiind o altă ”Mare Trezire” – o ”a doua Cincizecime 

(Pentecost)”. Ceea ce este imediat îngrijorător pentru noi, este 

faptul că o parte din personalitățile importante ale bisericilor 

de azi, care conduc această misiune de ”trezire” care urmează 

să apară, sunt exact aceiași oameni care ne-au dat și ”trezirea” 

râsului ”sfânt” apărută în anii 1990 – o ”mișcare a lui 

Dumnezeu” care a fost în mod dubios supranumită 

”Binecuvântarea de la Toronto” (”The Toronto Blessing”). 

 

Atunci când această așa-numită ”trezire” se răspândea prin 

biserici, autorul evanghelic și fostul adept al New Age-ului , 

Warren B. Smith, a scris un articol în care își exprima 

îngrijorarea despre ceea ce se întâmpla. Articolul său din 1994 

                                                 
 despre Mișcarea New Age: https://www.rcrwebsite.com/newage1.htm și 
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-

basilea-schlink/  ; glosar cu termeni New Age:  
https://www.rcrwebsite.com/glossary.htm   

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16760
https://www.rcrwebsite.com/newage1.htm
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-basilea-schlink/
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-basilea-schlink/
https://www.rcrwebsite.com/glossary.htm
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era intitulat ”Râsul sfânt sau o mare amăgire?”. El a fost 

publicat într-un buletin informativ evanghelic cu specific 

apologetic și retipărit mai târziu în alte reviste și publicații 

creștine. Accentul principal al articolului era pus pe 

evanghelistul sud-african Rodney Howard-Browne – omul 

care a fost responsabil pentru aducerea ”trezirii” râsului 

”sfânt” în biserici. În timp ce numeroși oameni s-au înghesuit 

la Toronto (în Canada) pentru a fi ”loviți” de râsul ”sfânt”, 

Warren B. Smith i-a îndemnat pe fiecare să verifice mai atent 

acest fenomen spiritual care era numit ”trezire”. 

 

Fără nici un fel de scuze pentru fenomenul râsului ”sfânt” și 

manifestările ciudate asociate cu ”trezirea” râsului ”sfânt”, un 

oarecum reinventat Rodney Howard-Browne păstorește acum 

o biserică de 3000 de membri în Tampa, Florida, S.U.A.  Îl 

găsiți în mod frecvent predicând la televiziunile prin cablu din 

toată America. Rodney Howard-Browne conduce de asemenea 

Revival Ministries International și prezintă conferințele 

“Global Awakening” (Trezirea globală) peste tot în lume. În 

vara anului 2014, el a organizat și prezentat timp de două 

săptămâni un eveniment foarte promovat, intitulat  “Celebrate 

America”, care s-a ținut în Washington D.C. În cererea lui de 

sprijin financiar (donații) pentru acest eveniment, postată pe 

site-ul său www.revival.com , Rodney Howard-Browne le-a 

cerut oamenilor să ”investească în Marea Trezire” pe care el 

crede că Dumnezeu i-a cerut să o conducă. Unii din cei care au 

vorbit alături de el, au fost: congresmena Michele Bachmann, 

capelanul senatului Barry Black, colonelul în retragere Oliver 

North, locotenent-generalul William “Jerry” Boykin, autorul 

creștin de editoriale Dr. Ben Carson, și unul din cei mai bine 

vânduți autori (creștini) americani– Jonathan Cahn (autorul 

cărții The Harbinger, ”Vestitorul”).   

 

Deoarece Rodney Howard-Browne s-a plasat pe el în fruntea 

celor care promovează azi trezirea în biserici, noi credem că 

http://www.revival.com/revival.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=pcDKwQvWidc
https://www.youtube.com/watch?v=pcDKwQvWidc
http://www.revival.com/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=9653
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este important să readucem în atenția creștinilor îngrijorările 

exprimate despre această chestiune de către apologetul 

evanghelic Warren B. Smith, încă din anul 1994. 

 

 

 

Râsul sfânt sau o mare amăgire? 

(articolul apologetic al lui Warren B. Smith, publicat în 

anul 1994) 

 
M-am uitat din nou la acel video [îl puteți viziona accesând 

link-ul atașat notei de subsol nr.1 din acest articol, n. tr.]. Era 

intitulat Signs and Wonders Camp Meeting 1994 (“Adunarea 

evanghelistică pentru semne și minuni” din anul 1994).1 În 

acest video se pot vedea pastori de la biserici carismatice 

foarte mari care se împiedicau la propriu în jurul scenei 

bisericii fiind ”beți” de râsul ”sfânt”. Dorind să depună 

mărturie despre faptul că râsul ”sfânt” le-a transformat modul 

de slujire și viața, mulți dintre ei pur și simplu nu mai erau în 

stare să vorbească atunci când au fost chemați să facă acest 

lucru. În schimb starea lor de ”beție” a devenit mărturia lor! 

Vorbirea lor bâlbâită (bolborosită) a fost văzut ca ”dovadă” a 

”puterii duhului” care a venit peste ei. Congregația bisericii 

râdea în hohote aprobând asemenea manifestări, în timp ce 

pastor după pastor râdea incontrolabil și cădea la pămînt. 

Stând alături de pastorii ”beți”, era evanghelistul Rodney 

Howard-Browne, care s-a autointitulat ”Barmanul Duhului 

Sfânt” care le servea acest ”vin nou” al râsului ”sfânt”. Mulți 

creștini au crezut că Rodney Howard-Browne era canalul 

desemnat de Dumnezeu prin care se transmitea bucurie și 

trezire bisericii zilelor de pe urmă. Pe de altă parte, alți creștini 

au văzut în Rodney Howard-Browne un  profet mincinos care 

a provocat foarte mult rău trupului lui Cristos. 
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La începutul primăverii anului 1994 am primit un fax de la 

cineva care își exprima îngrijorarea legată de un fenomen nou, 

numit râsul ”sfânt”. El a spus că biserica [carismatică, n. tr.] 

Vineyard din San Francisco, din zona Bay Area, experimenta 

ceva care era descris ca fiind o ”trezire” și că manifestarea 

râsului ”sfânt” era menționată ca unul din semnele acestei 

”treziri”. Membrii acestei biserici și vizitatorii ei au izbucnit, 

conform relatărilor, într-o isterie de râs spontan și necontrolat 

în timpul serviciului lor bisericesc de seară.   

 

Mai târziu când am vizitat biserica [carismatică, n. tr.] 

Vineyard din San Francisco și am vorbit cu câțiva membri din 

congregație, mi s-a spus cum sute de oameni au fost ”loviți” de 

”trezire”– cum unii din oameni au fost atât de ”îmbibați de 

duhul” încât aceștia își pierdeau cunoștința timp de câteva ore 

după ce cădeau la pămînt datorită râsului ”sfânt”. Membrii 

bisericii Vineyard au descris în mod categoric faptul că râsul 

”sfânt” este ceva ”extraordinar” și cu siguranță este ”lucrarea 

Domnului”. 

 

Am aflat apoi că pastorii acestei biserici Vineyard zburaseră 

recent la o altă biserică [din rețeaua] Vineyard, care era situată 

în Toronto [Canada]. Acolo, la biserica [carismatică] Vineyard 

din Toronto, Dumnezeu, conform relatărilor, ”a coborât” în 

acel loc și astfel ”s-a declanșat inițial” această ”trezire”. 

Pastorii din San Francisco care au participat la această 

”trezire” din Toronto ”au dus-o” mai apoi la ei în San 

Francisco. Se pare că una din caracteristicile râsului ”sfânt” 

este aceea că acesta poate fi cu ușurință transferat de la o 

persoană la alta prin punerea mîinilor. Astfel, ”trezirea” de la 

Toronto s-a ”răspândit” acum și în San Francisco. Pentru a 

face față fluxului de oameni care doreau să fie ”atinși” de 

această ”mișcare a lui Dumnezeu” s-au ținut întruniri în fiecare 

noapte la bisericile Vineyard din San Francisco. 
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La câteva săptămîni după vizita mea la biserica Vineyard, 

întâmplarea a făcut să prind la televizor o emisiune despre 

râsul ”sfânt” difuzată de un post local de televiziune creștină. 

Invitații acelei emisiuni TV discutau cu entuziasm despre râsul 

”sfânt”, susținând în mod categoric că acesta este o ”revărsare” 

a Duhului Sfânt a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. 

Comparând râsul ”sfânt” cu ”lucrarea” Duhului Sfânt de la 

Cincizecime, ei erau convinși că râsul ”sfânt” era absolut 

autentic (venit de la Dumnezeu). Ei echivalau râsul ”sfânt” cu 

noțiunea biblică a bucuriei. În ceea ce-i privea, râsul ”sfânt” 

era ”bucuria Domnului”. Erau citate referințe biblice legate de 

bucurie, se dădeau mărturii, se cântau cântece, însă pe la 

sfârșitul programului TV mi s-a părut că tocmai mă uitasem la 

o reclamă TV, de o oră, despre râsul ”sfânt”. 

 

Apoi, câteva săptămâni mai târziu, a apărut o emisiune TV 

despre râsul ”sfânt” pe canalul american TBN (Trinity 

Broadcasting Network). În această emisiune, în timp ce 

predicatorul Rodney Howard-Browne a avut un mesaj, care 

părea a fi unul serios, oamenii din audiența lui râdeau 

nebunește fără nici un motiv aparent. Dar lui Rodney Howard-

Browne părea că nu-i pasă de ceea ce se întâmpla cu audiența 

lui și a continuat să predice. Apoi când râsul a ajuns la culme, 

el a început să încorporeze în predica sa tot ceea ce se întâmpla 

cu cei din audiența lui. El a spus că râsul ”sfânt” pe care 

audiența lui îl experimenta era manifestarea ”Duhului Sfânt” a 

lui Dumnezeu din zilele din urmă. El, de asemenea, a comparat 

”Duhul”, care se manifesta acolo, cu Duhul de la Cincizecime. 

El a reamintit audienței sale de relatarea biblică despre ucenicii 

Domnului care erau adunați în ziua Cinzecimii în camera de 

sus și care au fost priviți de alții ca fiind ”beți” de alcool, când 

de fapt ei erau ”beți” în Duhul. [vezi Faptele Apostolilor cap.1 

și 2, n. tr.]. 
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Audiența lui Rodney Howard-Browne continua să râdă în 

hohote în timp ce el vorbea despre o ”trezire” a zilelor noastre 

și cum râsul ”sfânt” inaugurează/anunță această ”trezire”. La 

sfârșitul programului, Rodney Howard-Browne s-a amestecat 

cu cei prezenți acolo în uriașa sală și apoi a izbucnit într-o 

isterie a râsului chiar și el însuși. În timp ce mergea încolo și 

încoace printre oameni, discutând și râzând și vorbind în limbi, 

el a început să pună mâinile pe oameni. După ce el pronunța 

”fii umplut” și repeta expresia ”din vârful capului până-n 

vârful degetelor de la picioare”, oamenii cădeau la pământ 

într-un râs isteric. Pe măsură ce programul se apropia de 

sfârșit, evanghelistul a continuat să-și croiască drum printre 

trupurile oamenilor căzuți pe jos, în timp ce mulți dintre 

aceștia se zguduiau convulsiv de râs. 

  

Tot în această perioadă am primit o copie a unui pliant care 

spunea că Charles și Frances Hunter, autorii unei noi cărți 

intitulate Holy Laughter (Râsul sfânt), veneau la Portland, 

statul Maine. Pliantul spunea următoarele: ”Dumnezeu umple 

biserica cu râsul sfânt! Vino să primești un botez al bucuriei! 

Nu vei mai fi niciodată același! Nu rata această mișcare de 

neuitat a Duhului Sfânt!” O altă carte despre râsul ”sfânt”, 

intitulată Fresh Anointing: Another Great Awakening (Ungere 

proaspătă: o altă o mare trezire), mi-a atras de asemenea 

atenția la acea vreme. În această cartea, autoarea Mona 

Johnian descrie ”trezirea” râsului ”sfânt” care s-a declanșat în 

biserica ei din Boston după ce ea și soțul ei au luat parte la o 

întrunire condusă de Rodney Howard-Browne. 

 

În mijocul aceleiași perioade de două luni, a mai fost încă un 

program TV despre râsul ”sfânt”. Mă uitam atunci la un 

program dintr-o biserică locală care era transmis la televizor, 

unde cel ce era invitat să predice era Richard Roberts, 

președintele Oral Roberts University și fiul lui Oral Roberts. 

Întreaga sa predică era despre râsul ”sfânt” și despre cum i-a 
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schimbat acesta viața și slujirea în biserică. El a descris modul 

cum a venit ”trezirea” la Universitatea Oral Roberts. Roberts 

a explicat cum a anulat cursurile timp de două zile pentru ca 

cei patru mii de studenți să poată experimenta personal 

”bucuria în Domnul” și să primească ”darul” râsului ”sfânt”. 

Nu m-a surprins să aflu că ”trezirea”, pe care Roberts o descria 

[entuziasmat], venea de fapt de la persoana lui Rodney 

Howard-Browne. 

 

Apoi, ca să-mi închei cursul intensiv pe tema râsului ”sfânt”, 

numărul din luna august al revistei [creștine] Charisma l-a 

avut pe copertă chiar pe Rodney Howard-Browne. El era în 

mod evident omul momentului! Articolul de pe prima pagină 

legat de acest, de acum foarte popular ”barman al Duhului 

Sfânt”, era intitulat ”Lăudat să fie Domnul și dă mai departe 

noul vin”. Articolul era încă o dovadă de susținere pentru 

Rodney Howard-Browne și râsul ”sfânt”. Ceea ce am început 

să realizez a fost faptul că toate aceste situații recente legate de 

râsul ”sfânt” pe care le-am întâlnit – programele TV, cărțile, 

diferitele ”ungeri” și ”treziri”, toate de fapt duc spre Rodney 

Howard-Browne. Mă refer [inclusiv] la Biserica Vineyard din 

Toronto, Biserica Vineyard din San Franciscp, autorii (soții) 

Hunters, scriitoarea Mona Johnian, predicatorul Richard 

Roberts și toți ceilalți. Articolul din revista Charisma l-a 

descris pe Rodney Howard-Browne ca fiind ”canalul 

spiritual” pentru râsul ”sfânt”. Am dorit totuși să știu cum și-a 

primit Rodney Howard-Browne ”ungerea” sa. 

 

Articolul din revista Charisma a relatat faptul că Rodney 

Howard-Browne , fiind în Africa de Sud, în vara anului 1979, 

”a petrecut ore întregi rugându-se pentru o experiență mai 

profundă cu Dumnezeu”. Revista Charisma continuă și 

relatează și faptul că Rodney Howard-Browne, în timp ce se 

afla în această perioadă, în mijlocul rugăciunilor sale, i-a spus 

lui Dumnezeu următoarele: ”Ori vii Tu aici jos și mă atingi, 
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ori voi urca  eu acolo sus și Te voi atinge”. Revista Charisma 

a spus că, dintr-o dată, în mijlocul acelei rugăciuni, Rodney 

Howard-Brown ”a simțit că întreg corpul său luase foc. El a 

început atunci să râdă necontrolat. Apoi a plâns și a început 

să vorbească în limbi”. Revista Charisma îl citează pe Rodney 

Howard-Browne, care spune în cartea lui, intitulată  The Touch 

of God (Atingerea lui Dumnezeu), următoarele: ”Am fost 

conectat la sursa electrică a raiului, și de atunci, dorința mea 

a fost ca să merg și să-i conectez și pe alții la această sursă.”  

 

Fără doar și poate că una din cele mai remarcabile 

caracteristici ale ”ungerii” și a întregului fenomen al ”treziri 

râsului sfânt” a  lui Howard-Browne este că acesta este imediat 

transferabil de la persoană la persoană. Cei ”unși” de Howard-

Browne pot acum ”să-i ungă” și ei pe alții. Și chiar aceasta se 

și întâmplă. ”Duhul” care l-a vizitat pe Howard-Brown s-a 

multiplicat exponențial în întreaga lume pe măsură ce a trecut 

de la o persoană la alta. Un clip video care făcea reclamă 

acestor manifestări, apărut în aceeași lună august cu numărul 

amintit mai sus al revistei Charisma, documentează și arătă 

cum s-a răspândit râsul ”sfânt” a lui Rodney Howard-Browne. 

Acesta video este intitulat The Laugh that was Heard ‘round 

the World (Râsul care a fost auzit în toată lumea). 

(urmăriți clipul videoul aici: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8jcGXRJu5Y ).   

 

”Trezirea” râsului ”sfânt” pornită de Rodney Howard-Browne 

se răspândește ca focul de repede în toată lumea. O conferință 

recentă sponsorizată de Biserica Vineyard din Toronto a 

atras 2300 de pastori,  muți venind din țări îndepărtate precum 

Cambodgia. Toți au venit să vadă ”trezirea râsului sfânt” care 

a început acum să fie numită “The Toronto Blessing” 

(Binecuvântarea de la Toronto). Chiar și pastorii sceptici au 

fost ”loviți/atinși” de ”Duhul” și au dus apoi ”Duhul” acesta în 

bisericile și orașele lor.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8jcGXRJu5Y


10 

 

 

”Trezirea (spirituală) a râsului” a lui Rodney Howard-Browne 

a ajuns acum în mod oficial să facă parte din curentul majoritar 

creștin datorită unei susțineri recente și din partea lui Pat 

Robertson pe binecunoscutul său post de televiziune creștină 

din S.U.A, 700 Club (Club 700). În 27 Octombrie 1994, Pat 

Robertson a spus următoarele despre râsul sfânt:   

 

Ce îmi spune mie lucrul acesta este că 

trezirea are loc în lume într-un val 

uriaș… și noi trebuie să privim la 

revenirea Domnului. Cred că acesta este 

un semn foarte încurajator în mijlocul 

tuturor acestor probleme, acestor 

războaie și acestei confuzii. Dumnezeu 

spune: ”Eu sunt pe tron și Eu voi atinge 

multe milioane”. Este minunat. Eu nu 

pot decât să aplaud acest lucru. 

 

Dar ce spune oare Biblia despre râs? 

  

În vara anului trecut, după ce l-am văzut pe Rodney Howard-

Browne la TBN, mi-am consultat manualul de concordanță 

biblică pentru a vedea dacă era vreun precedent biblic legat de 

râsul ”sfânt”. Și în mod surprinzător, am găsit doar 40 de 

referințe cu privire la râs în Biblie; 34 din aceste referințe erau 

din Vechiul Testament, în timp ce doar 6 erau din Noul 

Testament. Din cele 40 de referințe, 22 din ele se refereau la 

râsul batjocoritor sau disprețuitor, cum apare în Neemia 2:19 

când Neemia a spus, ”au râs de noi și ne-au batjocorit.”  Din 

cele 18 referințe rămase cu privire la râs, 7 din ele se referă 

exclusiv la neîncrederea și uimirea fără margini a lui Avraam 

și a Sarei pentru faptul că Dumnezeu le va da un copil la vârsta 

lor foarte înaintată. De abia ce începusem studiul meu biblic pe 
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tema râsului, că am și ajuns deja la ultimele 11 referințe 

biblice. 

 

În Iov 8:21, Bildad, unul din mângâietorii falși ai lui Iov, l-a 

sfătuit greșit pe Iov spunându-i că dacă starea lui față de 

Dumnezeu ar fi fost bună, el ar fi fost acum un om prosper și 

plin de râs și bucurie. Psalmistul, în Psalmul 126:2, a spus că 

doar când captivitatea Sionului s-a terminat, ”Atunci gura ni s-

a umplut de râsete şi limba noastră cu cântece.”  Proverbe 

29:9 spun, ”Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot 

supere sau să tot râdă, căci pace nu se face”. 

 

Cu doar 8 referințe biblice care au mai rămas, nu am văzut 

nimic în Biblie până acum care să sugereze ceva care măcar să 

semene cu râsul ”sfânt”. În Eclesiastul 2:2, Solomon spune: 

”Am zis râsului: <<Eşti o nebunie!>>”. Eclesiastul 3:4 spune 

că: ”plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea lui; 

jalea îşi are vremea sa, şi dansul îşi are vremea lui”. 

Eclesiastul 7:3-4 spune: ”Întristarea este mai bună decât 

râsul căci prin întristarea feţei inima se face mai bună. Inima 

înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este 

în casa veseliei.” Eclesiastul 7:6 spune: ”Căci râsul celor fără 

minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Şi aceasta este o 

deşertăciune.”  Eclesiast 10:19 spune că: ”Ospeţele se fac 

pentru râsete și veselie, și vinul te înveseleşte”. 

  

Este interesant că ultimele trei referințe din Biblie cu privire la 

râs – singurele trei referințe cu privire la râsul autentic din 

Noul Testament – avertizează împotriva râsului. Aceste trei 

referințe par de fapt să sublinieze afirmația lui Solomon din 

Eclesiastul, unde spune că ”Întristarea este mai bună decât 

râsul” și că acum este vremea să plângem și nu să râdem. În 

Luca 6:21, Isus a spus: ”Ferice de voi care plângeţi acum, 

pentru că voi veţi râde!”. În Luca 6:25, Isus a spus: ”Vai de 

voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi 
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tângui!”. Iacov 4:9 ne spune să nu râdem ci: ”Simțiți-vă 

ticăloșia, tânguiți-vă şi să plângeți! Râsul vostru să se 

prefacă în tânguire şi bucuria voastră în întristare”. 

 

Am cercetat Scripturile ca să găsesc vreun precedent biblic 

pentru râsul ”sfânt” și nu am găsit nici unul! Spre uimirea mea, 

am descoperit surprinzător de puține referințe în Biblie legate 

de orice fel de râs. Aceasta înseamnă oare că Dumnezeu nu are 

simțul umorului sau că oamenii din Biblie nu au râs niciodată? 

Nu. Aceasta înseamnă doar faptul că râsul, după toate 

aparențele, nu era ceva pe care Dumnezeu a vrut să-l scoată 

foarte mult în evidență. Și cu siguranță că ultimele cuvinte ale 

lui Isus cu privire la râs – ”Vai vouă care râdeți acum!” – nu 

erau ceva care să pară să dea vreun fel de încurajare pentru o 

”trezire a râsului”.  

 

Domnul spune: ”Veniţi acum, și hai să ne judecăm împreună.” 

(Isaia 1:18). 

 

 
 

14 îngrijorări  legate de râsul ”sfânt” și de 

”trezirea râsului” 
 

 

 (1) Nu există nici un precedent biblic pentru râsul ”sfânt”. 

 

Râsul este rareori menționat în Biblie. Totuși, atunci când este 

menționat, Biblia pare să pună mai mult accentul pe o 

întristare sfântă decât pe un râs ”sfânt”. Scriptura susține 

afirmația lui Solomon care spune că: ”întristarea este mai 

bună decât râsul”. Scriptura nu sprijină actuala ”trezire a 

râsului”.  
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 (2) Substituirea cuvântului bucurie cu râs nu este 

concludentă. Este inexactă și induce în eroare. 

 

Nu există nici o susținere biblică pentru echivalarea 

referințelor Scripturii, care vorbesc despre bucurie, cu 

manifestările involuntare ale râsului ”sfânt”. Doar pentru că 

nu sunt suficiente texte în Biblie pentru a face o pledoarie 

pentru râsul ”sfânt”, asta nu înseamnă că cineva poate pur și 

simplu să redefinească cuvântul râs din Scriptură, 

substituindu-l cu cuvântul bucurie. 

 

 (3) Susținătorii râsului ”sfânt” nu discută aproape deloc 

despre necesitatea testării duhurilor. 

 

Biblia ne avertizează că nu orice manifestare supranaturală 

este în mod obligatoriu de la Dumnezeu. 1 Ioan 4:1 spune: 

”Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi 

duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi 

proroci mincinoşi”. Charles și Francis Hunter scriu în cartea 

lor Holy Laughter (Râsul sfânt) următoarele:  ”Odată ce ai 

început să pășești în supranatural, tu trebuie să fii gata pentru 

orice  și niciodată să nu te întrebi de modul în care Dumnezeu 

lucrează!” 

 

 (4) Susținătorii râsului ”sfânt” nu vorbesc aproape deloc 

despre avertizările clare ale Duhului Sfânt (din Scriptură) 

referitoare la faptul că în zilele din urmă unii oameni vor fi 

în mod supranatural seduși de spirite demonice 

înșelătoare, pentru a le urma pe ele, și nu pe adevăratul și 

unicul Dumnezeu. 

 

1 Timotei 4:1, avertizează: ”Dar Duhul spune lămurit că, în 

vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se 

alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. 
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 (5) Susținătorii râsului ”sfânt” nu vorbesc aproape deloc 

despre avertizările Bibliei legate de profeții falși care vin în 

numele lui Isus dar care aduc cu ei un ”alt duh”. 

 

2 Corinteni 11:4 spune: ”Într-adevăr, dacă vine cineva să vă 

predice un alt Isus pe care noi nu l-am predicat, sau dacă este 

vorba să primiţi un alt duh, pe care voi nu l-aţi primit, sau o 

altă Evanghelie, pe care voi nu aţi acceptat-o, of, cum îl 

îngăduiţi de ușor!” 

 

 (6) Într-un mod arogant, mulți susținători ai râsului 

”sfânt” îi descurajează și chiar îi intimidează în mod 

deschis pe creștinii sinceri care vor să investigheze [biblic] 

această  ”trezire a râsului”. 

 

Conform articolului din luna august, din anul 1994, a revistei 

Charisma, Rodney Howard-Browne îi discreditează pe 

oamenii care încearcă să verifice teologic ceea ce face el. Soții 

Hunter, în cartea lor Holy Laughter (Râsul sfânt), îi numesc pe 

creștinii sceptici în privința manifestărilor râsului “sfânt” cu 

apelativul de ”aleșii înghețați” ai lui Dumnezeu. Mona Johnian 

scrie: ”scepticii, cei care ezită, și cei care tărăgănează sau 

amână, nu primesc ungerea.” Ea avertizează că ”orice 

persoană sau biserică care șovăie ar putea fi eliminată”. 

 

 (7) Rugăciunea lui Rodney Howard-Browne, făcută către 

Dumnezeu chiar înaintea ”ungerii” sale (”Ori cobori Tu 

aici jos la mine și mă atingi, ori voi urca eu acolo sus și Te 

voi atinge”) este nebiblică. 

 

Rugăciunea lui Howard-Browne a fost, în esență, următoarea: 

”voia mea să se facă”. Ea nu a fost ”voia Ta să se facă”, așa 

cum ne-a învățat Isus în Scriptură. De ce oare ar trebui noi să 

presupunem, în mod automat, că Dumnezeu a fost cel care i-a 

răspuns la rugăciune lui Rodney Howard-Browne? 
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(8) Susținătorii râsului ”sfânt”, atunci când vorbesc despre 

”semne și minuni,” nu menționează aproape deloc despre 

numeroasele avertismente ale Bibliei legate de semne și 

minuni înșelătoare.  

 

În Matei 16:4 Isus avertizează: ”Un neam viclean şi 

preacurvar cere un semn”. În Matei 24:24, Isus spune: ”Căci 

se vor scula cristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face 

semne mari şi minuni, până acolo încât să-i înşele, dacă va fi 

cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”. În 2 Tesaloniceni 2:9, 

apostolul Pavel avertizează despre venirea Anticristului: 

”Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de 

minuni, de semne şi puteri mincinoase”. 

 

 (9) Susținătorii râsului ”sfânt” par să-și pună mîinile peste 

aproape oricine. Biblia avertizează în mod expres 

împotriva acestui fapt. 

 

Capitolul opt din Faptele Apostolilor descrie cum ucenicii 

Domnului nu și-au pus mâinile peste Simon, un credincios 

botezat, chiar dacă el a dorit cu disperare darul Duhului Sfânt, 

deoarece inima lui ”nu era curată înaintea lui  Dumnezeu”. 1 

Timotei 5:22  ne avertizează:  ”să nu-ți  pui mâinile peste 

nimeni cu grabă”. Și totuși, râsul ”sfânt” este 

transmis/transferat de la o persoană la alta, fără a mai sta pe 

gânduri.  

 

 (10) Susținătorii râsului ”sfânt” nesocotesc flagrant 

avertismentul biblic despre faptul că lucrurile trebuie să 

fie făcute cu decență (în chip cuviincios) și în ordine (cu 

rânduială). 

 

1Corinteni 14:40 spune: ”Dar toate să se facă în chip 

cuviincios şi cu rânduială”. Mona Johnian în cartea ei Fresh 
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Anointing (Ungere proaspătă) spune [cu o șireată ironie, n. tr.] 

următoarele: ”cu decență și în ordine! Noi trebuie să facem 

lucrurile cu decență și în ordine. Biblia însăși poruncește asta, 

plângeți cei cărora vă este frică de ceea ce este dincolo de 

ordinea tradițională.”3  Ea îi sfătuiește pe cititorii ei să ”o rupă 

cu tradiția”. 4  

 

 (11) Haosul și confuzia care caracterizează de obicei 

(bisericile care promovează ) ”trezirea râsului” contrazic 

modul cum este descrisă Persoana lui Dumnezeu în Biblie. 

 

1 Corinteni 14:33 afirmă: ”Căci Dumnezeu nu este un 

Dumnezeu al neorâduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile 

sfinţilor”. 

 

 (12) Susținătorii râsului “sfânt” nu discută aproape deloc 

despre înșelătoriile demonice, bine documentate, care s-au 

manifestat și în alte treziri (spirituale) din trecut. 

 

Pentru a combate înșelarea care a apărut în timpul trezirii din 

Țara Galilor, de la începutul acestui secol, autorii  Jessie Penn-

Lewis și Evan Roberts au scris cartea War on the Saints: a 

disclosure of the deceptive strategies used by evil spirits 

against God’s people (Război contra sfinților: o dezvăluire a 

strategiilor de înșelare folosite de spiritele demonice împotriva 

oamenilor lui Dumnezeu). Amândoi au fost foarte implicați în 

trezirea respectivă și au fost foarte îngrijorați de manifestările 

demonice care au început să domine întâlnirile lor. Prefața 

cărții War on the Saints (Război cu Sfinții) avertizează de 

”gravele pericole care invadează calea entuziasmului 

ignorant”. 
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 (13) Au fost creștini care au experimentat echivalentul 

râsului ”sfânt”, înainte de a deveni creștini, când erau 

implicați în New Age. 

 

Guru Indian Bhagwan Shree Rajneesh [care a venit în S.U.A 

cu scopul de a face prozelitism religios  pentru păgânismul 

panteist și de a se îmbogăți rapid, n. tr.], a fost numit cu 

afecțiune de adepții săi cu apelativul ”bețivanul divin” 

deoarece el a avut reputația de a fi băut foarte mult din fântâna 

”Divinității”. Ca fost adept a lui Bhagwan Shree Rajneesh, eu 

am întâlnit sute de sannyasini (adepți/ucenici) care, înainte ca 

Bhagwan Shree Rajneesh sa vină în S.U.A, au zburat cu 

avionul spre el în India pentru ca ”să bea” din ”vinul lui 

Bhagwan”. Când adepții săi erau atinși fizic de Bhagwan 

Shree Rajneesh, sau numai dacă erau undeva în apropierea lui, 

ei experimentau adesea sentimente de mare euforie și 

bucurie. Discipolii lui Swami Baba Muktananda [un alt 

mare guru indian care a venit în S.U.A cu scopul de a face 

prozelitism religios pentru păgânismul panteist și pentru a 

câștiga ușor foarte mulți bani, n.tr.], adesea și ei manifestau un 

râs incontrolabil după ce primeau Shaktipat (contact fizic) 

din partea acestui guru. 

 

 (14) ”Trezirea râsului” ar putea într-o zi să se unească cu 

ceea ce New Age-ul numește ziua venirii  ”Cincizecimii 

Planetare” [aluzie la Ziua de Rusalii, n. tr.]. 

 

Barbara Marx Hubbard (lideră New Age foarte apreciată și 

fostă candidată democrată la vice-preșidinția Statelor Unide în 

                                                 
 despre Mișcarea New Age: https://www.rcrwebsite.com/newage1.htm și 
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-

basilea-schlink/  ; glosar cu termeni New Age:  
https://www.rcrwebsite.com/glossary.htm   
   

https://www.rcrwebsite.com/newage1.htm
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-basilea-schlink/
http://apologeticindex.info/wpn/2016/08/30/new-age-dintr-o-perspectiva-biblica-de-basilea-schlink/
https://www.rcrwebsite.com/glossary.htm
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anul 1984) scrie în cartea sa intitulată Teachings from the 

Inner Christ (Învățături din partea Cristosului 

lăuntric/interior), faptul că rasa umană va experimenta curând 

o zi a ”Cincizecimii Planetare”. Barbara Marx Hubbard, 

pretinzând că ea este în contact cu ”Cristos”, scrie 

următoarele: ”Zâmbetul Planetar este un alt nume pentru 

Cincizecimea Planetară. Atunci când suficient de mulți dintre 

noi vor împărtăși acest gând comun al unității noastre depline 

cu Dumnezeu, Duhul se va revărsa peste toți cei care vor fi 

atenți.” 5 În cartea ei The Revelation (Revelația/Apocalipsa), 

Barbara Marx Hubbard spune faptul că ”Cristos-ul” (cu care ea 

este în contact) descrie acest Zâmbet Planetar astfel:  

 

 O bucurie de necontrolat se va propaga 

prin stratul gânditor al Pămîntului. 

Sistemele co-creative, care zac din punct 

de vedere psihologic în stare latentă în 

omenire vor fi activate. Din interiorul 

lor, toate persoanele sensibile vor simți 

bucuria forței, inundându-le sistemele 

lor proprii cu dragoste și atracție… pe 

măsură ce această bucurie va trece 

foarte rapid prin sistemele nervoase ale 

celor mai sensibili oameni de pe Pământ, 

aceasta va crea un câmp psiho-magnetic 

de empatie, care va alinia următorul val 

de oameni în mod simultan, pe tot 

Pămîntul. Această masivă aliniere 

empatică bruscă va produce o 

modificare în conștiința Pământului. 6   

 

Scriind în cartea sa Happy Birth Day Planet Earth (La multi 

ani Planetă Pămînt), Barbara Marx Hubbard repetă ceea ce a 

auzit de la ”Cristos”. Acest “Cristos” al New Age-lui i-a spus 

următoarele: 
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 Pe măsură ce zâmbetul planetar se 

propagă prin sistemul nervos al 

Pămîntului și începe intantaneu 

cooperarea, o empatie va inunda 

sentimentele întregului corp al 

Pămîntului, separarea va fi copleșitoare, 

și Eu voi apărea vouă tuturor simultan. 7    

 

Controversa asupra râsului ”sfânt” desparte congregații și 

cauzează diviziuni adânci în trupul lui Cristos. Și în timp ce 

deja mulți oameni s-au alăturat uneia sau alteia dintre părți, 

sunt încă foarte mulți care încă încearcă să-și dea seama de 

ceea ce se petrece. Este oare aceasta într-adevăr o mișcare a lui 

Dumnezeu sau aceasta este modul de înșelare de care ne 

avertizează Biblia în Matei 24, în 1Timotei 4:1, și în al doilea 

capitol din Tesaloniceni? 

 

Unitatea este într-adevăr dorința interioară puternică a fiecărui 

creștin sincer (Psalmi 133:1). Dar Biblia ne avertizează despre 

o înșelătorie masivă care va veni în zilele din urmă chiar în 

numele lui Cristos. Înainte ca Biserica – în numele unității– să 

se arunce inconștientă în gol, în prăpastia spirituală a unei 

”treziri mondiale a râsului”, noi ar trebui să fim siguri cine 

sunt cei cu care ne unim. 

 

Reflectînd asupra râsului ”sfânt” în timpul acestor vremuri 

foarte tulburi, îmi amintesc de un spectacol muzical pe care l-

am văzut la televizor cu câțiva ani în urmă. În mijlocul unei 

mulțimi gen Hollywood, care de altfel era politicoasă, un 

vocalist cânta cu o față serioasă și sobră. Cuvintele lui erau 

electrizante și penetrante și păreau a fi suspendate în aer. El 

cânta așa: ”Tu râzi acum, dar ar trebui să te rogi. Tu ești la 

ceasul de la  miezul  nopții vieții tale.” 
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Câteva exemple de râs ”sfânt” în alte religii 

 
 

1) Energia Kundalini este descrisă, în mod obișnuit, ca fiind 

o sursă de energie puternică ce dormitează în stare latentă sub 

forma unui șarpe încolăcit la baza coloane vertebrale a omului. 

Când este eliberată această energie, se crede că are capacitatea 

să ducă la vindecări fizice importante. Christina și Stanislov 

Grof, autorii New Age ai cărții The Stormy Search for the Self 

(Căutarea furtunoasă a sinelui), descriu cum trezirea energiei 

Kundalini poate fi declanșată de un învățător spiritual avansat 

sau un guru. Tot ei descriu și felul cum această trezire a 

energiei Kundalini poate aduce la suprafață amintirile unor 

traume psihologice din trecut. Cei doi autori (soții Grof) 

afirmă:  

 

Indivizilor implicați în acest proces s-ar 

putea să le fie dificil să-și controleze 

comportamentul; în timpul declanșării 

puterii energiei Kundalini, ei adesea 

emit diferite sunete involuntare, și 

trupurile lor se mișcă în moduri ciudate 

și neașteptate. Printre cele mai obișnuite 

manifestări ... sunt râsul nemotivat și 

nefiresc sau plânsul, vorbirea în limbi ... 

și imitarea de diverse sunete și mișcări 

de animale.8  

 

Autorii (soții Grof) au afirmat, de asemenea, faptul că ”studiul 

atent al manifestărilor trezirii energiei Kundalini confirmă că 

acest proces, deși uneori e foarte intens și zguduitor, este în 

esență vindecător”. 
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a) Bhagwan Shree Rajneesh, fostul guru indian din Oregon, 

Statele Unite, spunea unuia din discipolii săi, în cartea sa 

Dance Your Way To God (Dansează pe calea ta spre 

Dumnezeu) următoarele: 

 

Fii doar bucuros … Dumnezeu nu este 

serios … această lume nu se potrivește 

cu un Dumnezeu teologic… așa că lasă 

ca lucrul acesta să-ți fie o permanentă 

aducere aminte: faptul că tu trebuie să 

dansezi pe calea ta spre Dumnezeu, să 

râzi pe calea ta spre Dumnezeu.9 

  

Adeseori, referindu-se ca fiind ”îmbătat de divinitate”, 

Bhagwan Shree Rajneesh, și-a încurajat adepții să vină să 

”bea” de la el. ”Vinul” spiritual a lui Bhagwan Shree Rajneesh 

era adesea transmis printr-o singură atingere fizică pe cap. 

Mulți dintre sannyasin-ii lui [cuvânt indian pentru 

adept/ucenic] cădeau la podea în extaz după contactul cu 

Bhagwan Shree Rajneesh. 

 

b) Despre Ramakrishna, care este socotit “sfânt” între 

hindușii din India, se relatează că ”a intrat zilnic în starea de 

<<samahdi>>, o stare de transă în care cel în cauză cade în 

mod involuntar la pământ inconștient și intră într-o stare de 

fericire fermecătoare a super-conștiinței (anada), care se 

termină cu viziuni minunate și adesea implică proiecția 

astrală. Aceste stări pot să dureze de la câteva minute la 

câteva zile și erau adesea însoțite de râs sau de plâns 

incontrolabil. Ramakrishna putea să le inducă/transfere și 

altora această stare cu o singură atingere pe cap sau pe 

piept”. 10 

 

c) Swami Baba Muktananda avea capacitatea de a transfera, 

ceea ce se numește ”harul guru-lui”, către adepții săi, prin 
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Shaktipat (atingere fizică). Acest ”har” declanșa trezirea 

treptată a energiei Kundalini în ucenicii/adepții lui Swami 

Baba Muktananda. Energia Kundalini, la rândul ei, producea 

diferite manifestări fizice și emoționale. Manifestările 

includeau râs necontrolat, răgete, lătrat, sâsâit [ca și șerpii, 

n. tr.], plâns, tremurat, etc. Unii adepți deveneau muți sau 

inconștienți în timpul experimentării trezirii energiei 

Kundalinii. Mulți au simțit că au fost umpluți cu sentimente de 

mare bucurie și sentimente de pace și de dragoste. În alte 

ocazii, ”focul” energiei  Kundalini era atât de copleșitor încât 

adepții/ucenicii lui Muktananda începeau brusc să se 

hiperventileze involuntar (să respire fără intenție anormal de 

repede și de adânc) pentru a se putea răcori.11    

 

2) Boșimanii africani Kung din Kalahari – Autorii Cristina 

și Stanislav Grof, în cartea lor The Stormy Search for the Self 

(Căutarea furtunoasă a sinelui), citează o paralelă interesantă 

între trezirea energiei Kundalini și dansul (ritualic) pentru 

intrarea în transă a boșimanilor africani Kung. Cei doi autori 

afirmă că în timpul ritualurilor, boșimanii ”intră într-o stare 

profundă de alterare a conștiinței, asociată cu descărcarea 

unor emoții puternice cum ar fi furie, agitație și frică. Ei sunt 

deseori incapabili să se mențină în poziția normală a corpului 

(drept în picioare) și sunt copleșiți de un tremurat violent. Ca 

urmare a acestor experiențe dramatice, ei intră, într-un mod 

caracteristic, într-o stare de răpire [mistică, n. tr.] extaziată. 

Conform tradiției boșimane, dansul eliberează, de la baza 

coloanei vertrebale, o energie cosmică vindecătoare numită 

“ntum” sau <<doctorie>>. Aceasta este apoi transmisă prin 

contact fizic direct de la o persoană la alta”. 12    

 

3) Qigong (o practică păgână mistică străveche din China) 

– Yan Xin, care este un maestru Qigong chinez, cunoscut de 

peste un miliard de oameni în China, a ținut un discurs în San 

Francisco în anul 1991. O mie șapte sute de adepți, majoritatea 

http://www.goodreads.com/author/show/16010.Stanislav_Grof
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chinezi, s-au prezentat la Masonic Auditorium (Sala de 

conferințe a Masoneriei)  din San Francisco pentru a-l asculta 

pe Yan Xin. Ziarul local, The San Francisco Chronicle, a 

relatat că ”la numai câteva minute după ce Yan Xin a început 

să vorbească, câțiva oameni din cei ce-l ascultau, au început 

să experimenteze ceea ce Yan Xin numește mișcări spontane”. 

Reporterul de la ziar a spus că: ”nu după mult timp, scena 

semăna cu o adunare de rugăciune penticostală, în care  mulți 

oameni își fluturau mîinile deasupra capului  și scoteau sunete 

neinteligibile”. Yan Xin a spus audienței sale: ”Cei care sunt 

sensibili s-ar putea să înceapă să aibă unele senzații fizice 

puternice  – sau să înceapă să râdă sau să plângă. Să nu vă 

îngrijorați! Lucrul acesta este normal”. Articolul a spus că: 

”începând din anul 1985 încoace, când o trezire [spirituală 

păgână, n. tr.] Qigong a început să se se răspândească în 

China, între 50 și 60 de milioane de chinezi s-au dus să-l vadă 

pe maestrul Qigong, Yan Xin”.13 

  

4) Subud – Conform cu The Encyclopedia of American 

Religions (Enciclopedia religiilor americane), elementul 

central al credinței Subud este practica “latihan”. “Latihan” 

este calea prin care cineva se abandonează puterii lui 

Dumnezeu. Este un proces de grup. Enciclopedia spune:  

 

 “Latihan-ul”, în mod specific, este un 

timp al deplasării conștiinței dincolo de 

minte și dorință prin care se permite 

puterii să intre și să-și facă 

treaba…Adesea declanșarea acestei 

etape spontane este însoțită de diferite 

mișcări ale corpului și manifestări 

vocale – plânsete, gemete, râsete și 

cântece. Aceste lucruri se petrec prin 

abandonarea voluntară a sinelui acelei 

puteri. În acest timp, oamenii relatează 
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că simt senzații de dragoste și libertate și 

deseori spun că au loc și vindecări. Toți 

ating un nivel mai înalt al conștiinței.14    
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