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INTRODUCERE 

 

„Veghează, și întărește ce rămâne, care e pe moarte”                      

– Apocalipsa 3:2 

„Totuși ai în Sardes câteva nume, care nu și-au mânjit          

hainele” – Apocalipsa 3:4 

 

În ultimii ani, Dumnezeu a găsit cu plăcere să tre-

zească pe mulți dintre baptiștii de sud1 , care s-au întors 

astfel, iar alții caută să se întoarcă, la rădăcinile doctrinare 

istorice, biblice, pe care a fost fundat primul nostru semi-

nar teologic. Aceste doctrine sunt prezentate succint în 

Sumarul Principiilor de Credință, care au reprezentat legea 

fundamentală a seminarului teologic, adoptată la 30 Apri-

lie 1858: „9. Toți profesorii acestei instituții vor fi obliga-

toriu membri ai unei biserici baptiste locale; toate persoa-

nele care sunt primite ca profesori la acest Seminar, vor fi 

acceptate numai dacă învățătura pe care o predau este în 

conformitate, și nu contrară, cu Sumarul Principiilor de 
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Credință prezentat în cele ce urmează” (Mueller: History of 

Southern Seminary; Broadman Press p. 238). O prezentare 

mai detaliată este redată în cartea Dr. James P. Boyce, inti-

tulată „Systematic Theology” (1888). Această poziție doc-

trinară poate fi găsită și în scrierile Dr. John L. Dagg 

(1884), primul teolog baptist de sud care a scris pe această 

temă. Aș vrea să subliniez aici că dacă acești părinți fon-

datori au avut o doctrină biblică autentică, atunci învăță-

tura lor este valabilă și astăzi, pentru că Dumnezeu nu se 

schimbă și nici Biblia nu se schimbă. Adevărul nu se 

schimbă! 

De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că o refor-

mare reală este pe cale să aibă loc, dacă ar fi să citez pe cel 

mai respectat teolog baptist de sud, Dr. James Leo Garrett, 

care predă la Southwestern Theological Seminary. Adre-

sându-se unor tineri care se pregăteau pentru pastorat, 

Dr. Garrett a formulat introducerea la sesiunea sa decla-

rând scopurile sale: 

„…să vă prezint anumite nuanțe ale teologiei baptiști-

lor de sud. Există unele mișcări care par să se arate la 

orizont. Poate că unii ziceți că încerc să merg pe o gheață 

subțire, dar eu nu cred că ne putem permite să ignorăm 

ceea ce se petrece astăzi. Este important să știm ce învă-

țătură au avut John Smith (1631), John Gill (1771) sau 

Andrew Fuller (1815), dar este la fel de important să cu-

noaștem ce se întâmplă în 1982: anume că într-un fel, 
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ce vedem noi sunt niște mișcări de trezire minoritare, 

sau sunt niște subcategorii de baptiști, dar există unele 

mișcări sau învățături care au ieșit la lumină printre 

baptiștii de sud suficient de bine încât să fie vizibile, 

chiar dacă nu se știe direcția în care o vor lua de acum 

înainte. Nu vreau să fac profeții în această după-ami-

ază. Nu vreau să prezic atât de mult pe cât vreau să con-

stat. În felul acesta aș vrea să vă vorbesc astăzi. Sper că 

înțelegeți contextul despre care vreau să vă vorbesc azi. 

Este important ca să vedeți acest context. Acestea sunt 

tendințe ce se pot observa, zic eu, tendințe vizibile în 

rândul baptiștilor de sud, și într-un fel pot fi numite 

mișcări sau sub-grupuri, dacă vreți. Asta înseamnă că 

trebuie să le analizăm pe fiecare, lucru pe care aș vrea să 

îl facem acum.” 

Dr. Garrett a menționat apoi 5 mișcări care și-au fă-

cut apariția în interiorul Convenției Baptiste de Sud. 

Prima dintre ele pe care el a menționat-o a fost Mișcarea 

Carismatică; a doua, Dispensaționalismul; a treia, Mișcarea 

Ineranței Biblice; a patra, Mișcarea Keswick.  

A cincea mișcare menționată a fost Mișcarea Calvi-

nistă, pe care el a denumit-o neo-Calvinism. Eu cred că el 

ar fi fost mai exact dacă ar fi denumit-o cu termenul „pa-

leo”, adică având sensul de Calvinismul vechi. 

Aș vrea să subliniez cât de onest și de precis a spus 

Dr. Garrett adevărul despre rădăcinile noastre Calviniste:  
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„Aceasta este mișcarea care aderă la adevărul și viabili-

tatea calvinismului puternic; este o afirmare a calvinis-

mului puternic pe care îl putem găsi în trecutul baptiș-

tilor de sud și al baptiștilor englezi. Este, într-un sens, 

un efort de regăsire a calvinismului care a fost pierdut 

în ultimele trei sferturi de secol, și, pentru aceasta, s-a 

acordat o atenție proaspătă scrierilor lui John L. Dagg și 

James P. Boyce, ca și a Mărturisirilor de Credință Bap-

tiste din 1644 și 1689. Aș vrea acum să spun că există 

totuși o diferență ce poate fi observată între mișcarea 

neo-calvinistă și celelalte patru mișcări. Puteți să nu fiți 

de acord cu mine, nu mă interesează. Eu cred că ea di-

feră de celelalte patru prin aceea că ea se atașează mai 

cuprinzător de trecutul baptist, de moștenirea baptistă 

și de învățăturile baptiste din trecut, mai mult decât 

toate celelalte patru. Ceea ce vreau să spun este că, fie că 

vrem noi sau nu vrem să fim calviniști astăzi, orice stu-

diu serios al trecutului nostru baptist trebuie să ne con-

ducă la a recunoaște că baptiștii au fost calviniști. A în-

cerca să distorsionăm această concluzie este ca și cum 

am vrea să răsturnăm adevărul mărturiilor istorice, așa 

mi s-ar părea. Așa că, ceea ce eu vreau să spun este că 

mișcarea neo-calvinistă este în măsură să spună, „noi 

revigorăm parte din trecutul nostru baptist’ într-o mo-

dalitate în care mișcarea carismatică nu o poate spune, 

pentru că mișcarea carismatică nu este reprezentativă 

pentru trecutul baptist, nu a fost o practică printre bi-

sericile baptiste de-a lungul anilor, și nu a avut o astfel 

de învățătură. Asta nu înseamnă că nu vrem să tratăm 
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problema continuării darului vorbirii în limbi sau că 

această chestiune nu ar fi fost parte din trecutul baptist 

în felul în care doctrina calvinistă a fost. Așa că eu gân-

desc că pot face o distincție între aceste mișcări, și că 

pot să fac o evaluare corectă, spunând în același timp că 

dispensaționalismul, la rândul lui, nu este la fel de păr-

taș trecutului baptist în același fel în care teologia refor-

mată și calvinistă sunt. Din nou, nu vreau să sugerez 

prin asta că numai datorită acestui aspect mișcarea 

aceasta este corectă iar celelalte patru nu sunt. Fac doar 

niște observații.” 

Dr. Garrett este corect în aprecierea sa – există un 

interes real, viu și sănătos pentru reformare, în sensul în-

toarcerii la rădăcinile doctrinare istorice, ceea ce traduce 

printr-un interes real pentru ceea ce unul din liderii noștri 

apreciați, Dr. John A. Broadus (1895), denumea, „acel sis-

tem deosebit al teologiei pauline, care, tehnic vorbind, 

este numit calvinism.” 

Dar nici liderii conservatori și nici cei moderați nu 

îmbrățișează aceste rădăcini. În realitate, unii au făcut 

unele afirmații foarte ignorante și stupide împotriva cal-

vinismului. Unii îl confundă cu hiper-calvinismul, de care 

noi toți suntem atât de pasional scârbiți. Cu toate acestea, 

orice ar spune sau gândi liderii conservatori sau moderați, 

ei încă n-au ajuns să cunoască adevăratele esențe doctri-

nare ale părinților noștri fondatori. 
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Sunt mulți care tânjesc astăzi și se roagă pentru o 

reformă doctrinară, biblică; în Statele Unite, sunt organi-

zate cel puțin 4 conferințe calviniste ale baptiștilor de sud 

în diferite zone geografice ale țării. Toate acestea caută să 

se întoarcă la esența adevărată, biblică, istorică și doctri-

nară care să producă apoi închinare biblică, mărturisire 

biblică și în final biserici biblice. 

În orice perioadă de reformă din trecut s-au făcut 

multe, multe greșeli de către reformatori, ba chiar mai 

mult de către cei care au urmat pe reformatori, și care 

uneori aveau mai mult zel decât înțelepciune, răbdare, 

dragoste și compasiune. 

Mulți dintre ei, care au căutat să aducă reformarea 

în bisericile lor locale au făcut acest lucru într-o modali-

tate corectă. Uneori momentul ales de ei a fost greșit, alte-

ori metodele alese au fost greșite. Deseori ei au avut ne-

voie de înțelepciune de sus, așa cum ni se spune în Epis-

tola lui Iacov: „Înțelepciunea care vine de sus, este întâi 

curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de 

îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică” (Ia-

cov 3:17). 

Unii au făcut dezbinări care nu erau necesare, ple-

când de la aspecte secundare. Unii n-au înțeles doctrina 

biblică a cunoașterii lui Dumnezeu. Cu toții avem nevoie 
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mai mult să fim învățați cum să aplicăm Scriptura, din cu-

vintele celui mai bun mentor, marele apostol Pavel, „Și ro-

bul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, 

în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să 

îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumne-

zeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevăru-

lui; și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa dia-

volului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.” (2 Timotei 

2:24-26). 

Dorința mea sinceră este să încurajez reformarea 

care acum are loc, trăgând nădejdea că bisericile noastre 

vor fi ferite de greșeli și erori. Cu această dorință și având 

în minte aceste motive, aș vrea să vă împărtășesc unele 

gânduri pe care sper că le veți găsi utile, cu privire la ur-

mătoarele subiecte:  

1. Nevoia și necesitatea reformării bisericilor; 

2. Modalitățile pe care Dumnezeu le folosește pen-

tru reformarea unei biserici, anume felul de oameni de 

care El se folosește; 

3. Cum începe adevărata reformare; 

4. Prețul reformării. 

Acestea sunt aspecte reale, și sper să vă ofer răs-

punsuri folositoare, nu ca și cum aș fi eu o autoritate în 
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materie, ci vorbind din numeroșii ani de experiență, ani în 

care m-am aflat în situații care au implicat reformarea bi-

sericii locale. Acești ani de experiență includ și multe gre-

șeli pe care le-am făcut. 

Această mișcare nu este una politică, și noi nu cre-

dem că orice creștin trebuie neapărat să fie un calvinist. 

Dar ceea ce știm este că acesta, calvinismul, reprezintă o 

poziție doctrinară biblică și istorică validă, și de aceea noi 

pledăm pentru înțelegere. Motivul și scopul nostru sunt 

cel mai bine exprimate în următoarea declarație care a 

fost adoptată la prima întâlnire de planificare a Conferin-

ței Founders, care a avut loc în 13 Noiembrie 1982, la Eu-

less, Texas. 

Necesitatea 

Dumnezeu a reaprins din nou printre baptiștii de 

sud un interes în ceea ce au fost denumite din punct de ve-

dere istoric Doctrinele Harului. Aceia care sunt interesați 

în acestea, își doresc părtășie. Entuziasmul generat de 

această trezire trebuie să fie menținut și îndreptat în di-

recția corectă. 

Motivul  

Să glorificăm pe Dumnezeu, să onorăm Evanghelia 

Sa și să întărim bisericile Sale prin a încuraja pe baptiștii 
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de sud să se întoarcă la studiile istorice, biblice, teologice 

și practice. 

Scopul 

Să fim o conferință echilibrată, în ceea ce privește 

doctrina și devoțiunea exprimate prin Doctrinele Harului 

și în ce privește aplica-rea lor practică în biserica locală, în 

mod special în domeniile închinării și a proclamării Evan-

gheliei. 

Aceste lucruri le vom obține prin angajarea unei 

varietăți de vorbitori ca să prezinte eseuri, predici, expozi-

ții și devoțiuni, și prin recomandări și distribuția de lite-

ratură care este consecventă cu natura conferințelor. 

Subiectul și modalitatea 

Fundamentul teologic al conferinței vor fi Doctri-

nele Harului (alegerea suverană, depravarea totală, ispă-

șirea limitată, chemarea irezistibilă, și perseverența sfin-

ților) și adevărurile imediat legate de acestea. Aceste subi-

ecte vor fi prezentate doctrinar, expozitiv, homiletic și din 

perspectivă istorică. Fiecare conferință se va concentra pe 

aplicația practică și pastorală a doctrinelor respective. 

Îmi doresc să văd din nou răsunând peste America 

doctrinele predicate odată de John Bunyan (1688), George 

Whitefield (1770), Jonathan Edwards (1758), Charles H. 
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Spurgeon (1892), James P. Boyce (1888), Basil Manly 

(1868), John A. Broadus (1895), B. H. Carroll (1914), Wil-

liam Carey (1834), Adoniram Judson (1850) și Luther Rice 

(1836). 

Este cumva calvinismul o poziție deviantă pe care 

să o cerem noi baptiștilor de sud să o susțină? Aceasta este 

o întrebare corectă de ridicat, și sper că în acest eseu să 

ajut la formularea unui răspuns bun. De-a lungul ultimi-

lor 10 ani, am fost martor la mai multe reprezentări inco-

recte și insulte la adresa calvinismului istoric decât aș pu-

tea număra. Am spus la adresa calvinismului istoric, dar 

poate că ar fi fost mai bine spus că la adresa calvinismului 

în general. Mă gândesc aici doar la remarcile făcute de oa-

meni care ocupă poziții importante de conducere – pas-

tori, evangheliști, slujitori în diferite convenții, profesori 

de seminarii – oameni respectabili din toată denominația, 

oameni care poartă o mare responsabilitate, pentru că ei 

conduc turma lui Hristos ca pastori și învățători. Și acest 

lucru îmi rănește inima. Este deja suficient de dureros 

pentru noi să auzim pe cei din lumea necredincioasă ma-

nifestând împotrivire la adresa Domnului gloriei. Dar 

această durere este înmulțită atunci când lideri din biseri-

cile creștine se dovedesc lipsiți de dorința de a trata opini-

ile istorice și biblice bune cu acuratețe, grijă, și dragoste 

creștină. Acest lucru demonstrează lipsa unei înțelegeri 
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istorice, teologice și biblice, și lipsa integrității acelor per-

soane. 

Este regretabil ca la un astfel de moment în istorie, 

când credința creștină are atât de mică influență asupra 

națiunii, biserica însăși să fie angajată în atâtea lupte in-

terne, în loc să fie interesată de viețile mulțimilor de oa-

meni necredincioși. Întrebările legate de preoția tuturor 

credincioșilor, rolul femeilor în slujire, alături de multe 

alte asemenea chestiuni, da, toate acestea ridică probleme 

reale și merită atenție și seriozitate, dar nici una din aces-

tea nu atinge aspectele fundamentale ale credinței. O re-

formare reală a bisericii va conduce implicit la rezolvarea 

aspectelor mai puțin importante și va fi instrumentul 

prin care evanghelizarea va deveni biblică și centrată pe 

Dumnezeu. 

Adevărata reformare reprezintă un proces de sme-

rire, dar ea creează de asemenea o nouă dorință de a fi plă-

cuți lui Dumnezeu și de a împlini Cuvântul Lui (Psalmii 

119:67); ea ne eliberează de o dorință nepotrivită de a 

apăra tradiții care nu au nici un suport scriptural, și de 

aceea ne face capabili să tratăm aspectele legate de viața 

de biserică  - lucruri care altfel ne-au dezbinat până acum 

– într-o nouă modalitate și cu o nouă preocupare de a că-

uta unitatea tuturor celor ce iubesc adevărul. Un atașa-

ment comun față de Scripturi în ceea ce ele spun, în ceea 
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ce ele trebuie înțelese și în felul cum ele trebuie aplicate în 

practică. 

Adresez gândurile care urmează oricărui căutător 

sincer al adevărului și al Aceluia care singur poate să facă 

acest adevăr să pătrundă în inimă – „Duhul adevărului are 

să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16:13). Mulțu-

mesc lui Dumnezeu că încă avem câțiva „care nu și-au 

mânjit hainele.” V-am scris acest eseu cu această dorință și 

cu rugăciune. 
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NEVOIA DE REFORMARE                     
ASTĂZI 

 

 

 

Atât Biblia cât și istoria ne arată cum oamenii lui 

Dumnezeu se află în continuă nevoie de a se cerceta pe 

sine, și în continuă nevoie de reformare. Dar în fiecare si-

tuație de reformare, trebuie să existe mai întâi o recunoaș-

tere a nevoii de reformare. Neemia a trebuit să fie informat 

de Hanani că zidurile mântuirii au fost dărâmate și că por-

țile laudei fuseseră arse de foc – o mare nevoie, și ce exem-

plu frumos de reformare a urmat. Isaia, Ieremia și Osea au 

fost toți niște reformatori. Habacuc a observat situația 

tristă din punct de vedere spiritual. El L-a întrebat pe 

Dumnezeu următoarele, „Pentru ce mă lași să văd nele-

giuirea, și Te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac 

sub ochii mei, se nasc certuri, și se stârnește gâlceavă. De 
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aceea legea este fără putere, și dreptatea nu se vede, căci 

cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți 

nedrepte” (Habacuc 1:3-4). Exista o mare nevoie pentru 

reformarea poporului lui Dumnezeu; și iată acea fru-

moasă rugăciune pentru reformă în Habacuc 3:2 – „Când 

am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufle-

țește-Ți lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunos-

cut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-ți aminte de 

îndurările Tale!” El văzuse nevoia mare de reformare. 

Aceste scurte versete ne arată nouă temerea lui, căci îi era 

frică, auzise vocea alarmantă, care l-a împins către o rugă-

ciune adecvată și o insistență serioasă înaintea lui Dum-

nezeu. Acest verset este de altfel un argument puternic în 

favoarea reformării – în mânia Ta, adu-ți aminte de îndu-

rările Tale. Psalmistul a văzut de asemenea nevoia de re-

formare, și de aceea a așternut pe hârtie multe din rugă-

ciunile sale pentru reformare. „Întoarce-ne iarăși, Dum-

nezeul mântuirii noastre!” (85:4). În Psalmul 80, el strigă 

de 3 ori către Dumnezeu, „Doamne, Dumnezeul oștirilor, 

ridică-ne iarăși!” 

Am putea aduce aici multiple versete și exemple de 

la aproape toți profeții Vechiului Testament, în care de fi-

ecare dată vedem că a trebuit să fie conștientizată nevoia 

reformării. În bisericile noastre sunt azi mult prea mulți 

oameni care nu știu care sunt semnele unei biserici ade-
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vărate, și de aceea ei nu văd nici o nevoie de reformare. To-

tuși, nici un pastor sau creștin care vede această nevoie nu 

ar trebui să o nege. N-ar trebui ca aceștia să fie de acord că 

biserica are prea puțină influență spirituală asupra lumii? 

Nu există nici un fundament doctrinar azi, nici un stan-

dard neschimbător al neprihănirii, pentru că Cele 10 Po-

runci lipsesc astăzi din majoritatea bisericilor. Funda-

mentele doctrinare au fost eliminate sau îngropate în 

niște ritualuri lipsite de putere. Dar când standardele mo-

rale și doctrinare sunt date la o parte, biserica este aban-

donată într-o mare de confuzie, fără un compas la înde-

mână. Biblia ne pune această întrebare: Ce poate face cel 

neprihănit dacă fundamentele credinței sunt date la o 

parte? Există, așadar, o nevoie disperată pentru reforma-

rea bisericii. 

Când oamenii uită „căile vechi”, este nevoie să cer-

cetăm care au fost motivele pentru care aceste căi au fost 

uitate, și dacă situația este că ei au părăsit „calea cea 

bună”, cale care este singura pe care ei pot găsi „odihnă 

pentru sufletele lor” (Ieremia 6:16). Chestiunea opiniei 

majorității are relativ puțină valoare sau importanță când 

vine vorba de lucruri religioase. Însăși omorârea Domnu-

lui Isus a fost făcută cu aprobarea majorității. Biserica pri-

mară a fost forțată să treacă prin „botezul sângelui” tot 
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prin concursul unei largi majorități. Când s-au auzit stri-

gătele „să fie aruncați creștinii la lei”, ele s-au auzit din gu-

rile unei majorități de oameni. 

Ultimele cuvinte ale Domnului adresate bisericilor 

care aveau nevoie să fie reformate se găsesc în mesajele 

Sale către cele 7 biserici din Apocalipsa 2 și 3. Aceste me-

saje de final reflectă dragostea Sa profundă și preocuparea 

pentru Biserica Sa. Ele sunt bogate în călăuzire, avertizare, 

și mângâiere. Aceste mesaje conțin multe lucruri care 

sunt foarte relevante pentru reformarea bisericilor din 

timpurile noastre. Multe biserici dorm astăzi somnul 

morții. Unele sunt într-un somn mai adânc decât altele. 

Unele sunt precum cea din Laodicea – ei cred că nu au ne-

voie de nimic, dar în realitate sunt vrednici de milă, săraci, 

orbi, și goi. În ciuda stării dezastruoase, există întot-

deauna acolo, printre cei morți, unii copii ai luminii. Când 

Isus a poruncit întărirea lucrurilor care mai există, El știa 

că existau lucruri care puteau fi întărite. 

Biblia și istoria ne arată multe situații în care a exis-

tat reformare. Uneori întregi comunități au fost afectate 

de reformare, alteori, în mai puține situații, întregi nați-

uni au fost afectate de aceasta.  

Dar cum are loc o reformare? În primul rând, cauza 

primară vine întotdeauna de sus, adică de la Dumnezeu. 

Dar este tot atât de adevărat că întotdeauna, întotdeauna, 
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întotdeauna sunt implicați oameni, care sunt instrumen-

tele reformării. Aceasta este partea omului, sau instru-

mentele de care Dumnezeu se folosește. Cauza este Dum-

nezeu, instrumentele – oamenii. 
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OAMENII PE CARE DUMNEZEU        
ÎI FOLOSEȘTE ÎN REFORMAREA              

BISERICII  

 

 

 

Ia aminte la felul de oameni pe care Dumnezeu i-a 

folosit în reformările anterioare. Ce fel de oameni erau ei? 

Ce arme au folosit? Care erau metodele lor? Putem fi siguri 

că nu există vreo reformare la amvon care să nu fie înso-

țită de o reformare în strană. 

Uitându-ne cu atenție la reformele din istoria po-

porului lui Dumnezeu, putem vedea ce fel de oameni folo-

sește Dumnezeu pentru aceasta, ce arme au folosit ei și ce 

metode au adoptat. Din punct de vedere omenesc, noi ne 
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întrebăm de unde le-a venit succesul. Întotdeauna oame-

nii au fost implicați în reformări spirituale. Nu va fi viață 

într-o biserică în care nu este viață la amvonul ei. 

În primul rând, într-o biserică având nevoie de re-

formare există întotdeauna un interes pentru Cuvântul lui 

Dumnezeu și lucrarea Lui. Trebuie să existe o responsabili-

tate la nivelul liderilor, care se văd ca administratori ai tai-

nelor lui Dumnezeu. 

Când examinăm bisericile care au devenit vii, ve-

dem că în toate cazurile au existat unii oameni care au 

trăit, s-au străduit și au predicat ca unii care erau foarte 

zeloși cu privire la veșnicie și cu privire la sufletele veș-

nice. Oameni care erau serioși, sobri. Oameni care aveau 

privirile ridicate către cer. Orice au făcut și au spus ei a 

fost marcat de străduință, nu doar de entuziasm religios. 

Ei erau oameni adevărați, zeloși, care știau că nevoia 

aceasta a fost pusă pe umerii lor. Ei au simțit urgența și 

greutatea cauzei Evangheliei care le-a fost încredințată și 

și-au pus la bătaie toată energia în această luptă. Ei au fost 

zeloși, nu indiferenți. Nu acționau ca niște politicieni reli-

gioși care caută să urce pe scara ierarhiei denominațiilor 

lor. 

Al doilea lucru care se petrece înaintea reformei 

adevărate sau care o însoțește, este aceea că există acolo în-
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totdeauna unii care tânjesc după progresul lucrării spiritu-

ale, după succesul acesteia. Când un om intră în armata lui 

Hristos, sau în lucrare, el trebuie să tragă nădejdea că va 

avea succes. Dacă oamenii nu trăiesc cu așteptarea că vor 

avea succes, ei Îl trădează pe Hristos și cauza Sa. Când 

spun succes, nu mă refer la statistici, pentru că e o dife-

rență între cele două. Poate exista succes spiritual cu sau 

fără niște statistici frumoase. Dacă vrem să vedem biseri-

cile noastre revigorându-se și menținându-se așa, noi tre-

buie să acționăm ca niște războinici care și-au pus nădej-

dea că vor ieși biruitori, și de aceea ei luptă cu credința și 

așteptarea victoriei, fiind călăuziți de marele lor Căpitan. 

Ca și păstori, nu ne permitem să stăm pe coasta muntelui 

în adierea brizei, nepăsători cu privire la turma care se îm-

puținează, piere, și behăie rătăcită; dimpotrivă, trebuie să 

existe în noi, cei care avem în grijă această turmă, trebuie 

să existe această pasiune pentru vegherea, călăuzirea, 

apărarea și hrănirea tur-mei. 

Dacă vrem să vedem bisericile noastre reformate, 

trebuie să fie implicați în aceasta niște oameni ai credin-

ței. Trebuie să se are și să se semene felul corect de să-

mânță (Evanghelia harului lui Dumnezeu), și atât aratul 

cât și semănatul trebuie să se facă cu nădejde. Cuvântul 

adevărului trebuie să fie pe buzele lor. 
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Trebuie să existe de asemenea plânset în timpul 

acesta al semănatului prețioasei semințe, știind că la vre-

mea cuvenită, vom secera dacă nu vom cădea de oboseală, 

știind că străduința noastră în Domnul nu este în zadar, 

știind că ne vom întoarce cu roadele muncii noastre. Tre-

buie să existe o insistență înaintea lui Dumnezeu pentru 

oameni și o insistență față de oameni pentru a se apropia 

de Dumnezeu. Ațintește-ți privirile la promisiunile lui 

Dumnezeu, și roagă-te ca și psalmistul; „Adu-Ți aminte de 

făgăduința dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun 

nădejdea!” (Psalmii 119:49). 

Ei trebuie să aibă încredere în Mântuitorul, căci El 

este Cel care i-a trimis. Trebuie să aibă încredere în pute-

rea cea mare a Duhului Sfânt. Trebuie să aibă credință în 

puterea Lui de a desfunda urechile păcătoșilor sărmani 

din această lume – credință în puterea Lui de a deschide 

ochii orbilor care sunt întunecați de praful acestei lumi – 

credință în puterea Cuvântului lui Dumnezeu, adică în 

mesajul Evangheliei, știind că el nu se va întoarce fără rod 

(Isaia 55:11). Evanghelia este „...puterea lui Dumnezeu 

spre mântuire” (Romani 1:16). Dacă vrem să vedem bise-

ricile noastre trezite, trebuie să înaintăm în acest efort cu 

credință în puterea Evangheliei.  

Trebuie să existe oameni care sunt dispuși la trudă. 

Lucrarea de slujire este astăzi infestată de predicatori care 

împovărează terenul. Trebuie să existe dorința și acțiunea 
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de a purta povara luptei și de a îndura căldura zilei. Tre-

buie să existe o trudă neobosită a trupului și sufletului 

(timp, tărie, substanță). Acestea sunt lucruri pe care ni le 

arată Noul Testament și istoria bisericii privind refor-

mele. Trebuie să existe o insistență în circumstanțe difi-

cile, ceea ce marele apostol spunea, „În osteneli și neca-

zuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi ade-

sea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte!” (2 Corinteni 11:27). 

Nu avem timp de lenevie, relaxare, sau plăceri. Trebuie să 

trudim pentru cauza veșniciei. Există o mulțime de predi-

catori fără roadă, care nu se trudesc pentru această cauză. 

Acești oameni trebuie să își întoarcă spatele către lume și 

să își fixeze privirile către țelul suprem. Ei trebuie să nu se 

încurce în treburile lumii acesteia, pentru ca astfel să fie 

plăcuți Aceluia care i-a chemat să fie slujitori în via Sa. 

În lucrarea de reformare a unei biserici, trebuie să 

avem multă răbdare. Trebuie să avem dorința de a trudi 

vreme îndelungată fără să vedem imediat toate rezulta-

tele pe care le dorim. Să semănăm continuu, zi după zi, zi 

după zi. Să predicăm mereu, săptămână de săptămână. Nu 

trebuie să obosim devreme în facerea binelui. Trebuie să 

avem permanent în minte acel pasaj biblic care spune, 

„Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Dom-

nului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământu-

lui, și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpu-



REFORMAREA BISERICII LOCALE   |   ERNEST REISINGER 

= 30 = 

rie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă ini-

mile, căci venirea Domnului este aproape” (Iacov 5:7-8). 

Multe planuri bune au fost năruite de nerăbdare. Multe 

zile de trudă au fost aruncate la gunoi din nerăbdare. Oa-

menii nu pot forța reformarea, nu pot forța ei biserica să 

se trezească la viață. Da, trebuie să existe o tânjire intensă 

pentru succesul reformării, dar în același timp este nevoie 

de multă răbdare care să însoțească această pasiune fier-

binte. 

William Carey s-a străduit 7 ani până când a bote-

zat primul său convertit. Adoniram Judson a trudit în Bir-

mania 7 ani până când a putut avea primul suflet crești-

nat. Robert Morrison (1834) a semănat 7 ani în China îna-

inte ca să boteze primul credincios. Robert Moffat (1883) 

a declarat că a trebuit să aștepte 7 ani până când a putut 

vedea dovezi că Duhul Sfânt era la lucru în Africa. Henry 

Richards (1888) a trudit 7 ani luni în Congo înainte ca să 

vadă pe primul său convertit. Ce au făcut toți aceștia timp 

de 7 ani? Ei bine, în această vreme ei au așezat fundamen-

tul, au semănat semințele cerești gândindu-se la genera-

țiile viitoare. Ei au lucrat cu răbdare la acest fundament. 

Noi trăim într-o generație a bisericii, în care fundamen-

tele acestea au fost date la o parte. Dumnezeu este intere-

sat totuși ca aceste fundamente să fie reașezate. Îi pasă de 

generațiile viitoare. 
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Dumnezeu Însuși a început lucrurile prin punerea 

fundației. Psalmistul a spus, „Tu ai întemeiat în vechime 

pământul” (Psalmii 102:25). Prin profetul evanghelic, 

Dumnezeu a declarat, :Mâna Mea a întemeiat pământul…” 

(Isaia 48:13). 

Când Solomon a clădit templul, de unde a început 

el? Biblia ne oferă răspunsul. Solomon a început de acolo 

de unde orice constructor adevărat ar începe – de la pune-

rea fundației. 1 Împărați 5:17 – „Împăratul a poruncit să 

se scoată pietre mari și mărețe, cioplite pentru temeliile ca-

sei...” Cât timp i-a luat aceasta? 1 Împărați 6:37 – „În anul 

al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnu-

lui...” Patru ani! Așadar, punerea fundației necesită răb-

dare! 

De altfel, punerea fundației este o chestiune costi-

sitoare. „Temeliile erau de pietre foarte de preț, și mari...” 

(1 Împărați 7:10). Observați că textul spune că pietrele 

erau de mare preț, și dacă privim câtuși de puțin la orice 

reformare, vom vedea că punerea fundamentului acesteia 

a costat. Multe biserici nu au o fundație doctrinară adec-

vată pentru o evanghelizare biblică sănătoasă. Noi trăim 

și lucrăm în ceea ce denumim vremuri pre-evanghelistice. 

Rezultatele sigure ale unei reforme spirituale se vor re-

flecta inevitabil în închinare adevărată și evanghelizare 

adevărată. Dar punerea fundamentului este foarte, foarte 

costisitoare. 
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Și în ceea ce privește reconstruirea templului după 

robia babiloniană, Ezra ne arată că a fost un lucru costisi-

tor, prin faptul că ea a trebuit să fie făcută prin multe ne-

cazuri și suferințe, toate spre gloria Domnului. Cu toate 

acestea, ei au putut să cânte și să laude pe Dumnezeu pen-

tru aceasta! „Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin 

aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru 

Israel ține în veac!” Și tot poporul scotea mari strigăte de 

bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile 

Casei Domnului. Dar mulți din preoți și Leviți, și din capii 

de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plân-

geau tare, când se puneau sub ochii lor temeliile casei 

acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa în-

cât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de 

glasul plânsetelor poporului; căci poporul scotea mari 

strigăte, al căror sunet se auzea de departe.” (Ezra 3:11-

13). 

Noi trăim azi într-o vreme în care fundamentele 

sunt ieftine, alunecoase, fără valoare, sunt așezate în 

grabă, iar bisericile noastre culeg rezultate triste, patetice, 

dureroase și vrednice de milă. Oamenii firești, carnali, nu 

vor să ia parte la această trudă de punere a fundației. Lor 

nu le pasă de generațiile viitoare. Singurii care sunt inte-

resați în a pune un fundament adevărat sunt aceia ale că-

ror priviri sunt ațintite către eternitate. Este costisitor lu-

crul acesta. Este dureros, este laborios. Nu presupune 
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spectacol. Cine ar vrea să vadă betoane turnate în temelii? 

Este o treabă grea, murdară. Știu asta, pentru că am lucrat 

în construcții mai bine de 25 de ani. 

Marele apostol a fost un constructor adevărat de bi-

serici. Dar de unde a început el? „...ca un meșter-zidar în-

țelept, am pus temelia...” (1 Corinteni 3:10). Un funda-

ment în adevăr. Dacă vreți să vedeți cum a făcut el asta – 

citiți cartea Faptelor Apostolilor și veți găsi răspunsul: Ru-

găciune – Predicare – Învățare - Lacrimi. Ce lipsesc în ge-

nerația noastră sunt rugăciunea și lacrimile. 

Haideți să ne uităm la un singur exemplu ca să ve-

dem cum a lucrat marele apostol. „Am slujit Domnului cu 

toată smerenia, cu multe lacrimi, și în mijlocul încercări-

lor, pe care mi le ridicau uneltirile Iudeilor...De aceea ve-

gheați, și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și 

noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din 

voi” (Faptele Apostolilor 20:19,31) Dacă am vărsa mai 

multe lacrimi, cu siguranță că am avea parte de mai multe 

uneltiri, dar ar fi și mai multe suflete câștigate. 

Pavel a scris cu lacrimi. „V-am scris cu multă mâh-

nire, și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu 

ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de 

mare, pe care o am față de voi” (2 Corinteni 2:4). 
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Iată cum scria el bisericii din Filipi: „Căci v-am spus 

de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți, 

care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos” (Filipeni 

3:18). 

Noi avem atât de multe clădiri. Avem parte de con-

fort, echipamente, literatură, tot felul de aparatură pen-

tru biserică; mijloacele de comunicare pentru proclama-

rea Evangheliei sunt azi mai diversificate ca oricând. În ce 

privește mijloacele și echipamentele disponibile, biserica 

n-a fost niciodată atât de bine echipată ca acum. Dar unde 

sunt lacrimile biblice care trebuie vărsate în decursul pu-

nerii fundației? Unde sunt lacrimile ca ale lui Hristos? 

Unde sunt lacrimile sfântului Pavel? Unde sunt bărbații 

care să toarne fundațiile cu lacrimi? 

O, fie ca Dumnezeu să ne elibereze din a fi ca bise-

rica din Laodicea, care credea despre sine: „Sunt bogat, m-

am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic” (Apocalipsa 3:17). 

Dar Isus a spus despre ea că era ticăloasă, nenorocită, să-

racă, oarbă și goală. Fără substanță. Fără fundație, numai 

o clădire firească, carnală, șubredă. 

Ioel, profetul Vechiului Testament, care a prevestit 

pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime, a spus în același 

capitol, „Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la 

Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet! Sfâșiați-
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vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumne-

zeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, înde-

lung răbdător și bogat în bunătate, și-i pare rău de relele 

pe care le trimite” (Ioel 2:12-13). 

Haideți să încercăm să vărsăm lacrimi. Ce vreau să 

spun cu asta? Vorbesc despre lacrimi care sunt produse în 

suflet mai degrabă decât lacrimile produse de suferință fi-

zică. Lacrimi care indică o neliniște a sufletului, care arată 

agonia unei inimi zdrobite. Vorbesc despre o dispoziție a 

inimii, nu în mod necesar despre picături de apă care să 

curgă pe obrajii voștri. 

Prima dată când cuvântul ‚lacrimi” apare în Biblie 

este în 1 Împărați 20:5, când Dumnezeu îi spune lui Eze-

chia că urmează să moară în curând. Acest lucru l-a deter-

minat să se roage și să plângă. Regele a devenit atât de dis-

perat încât atenția lui Dumnezeu a fost îndreptată nu doar 

către rugăciunile, ci și către lacrimile lui Ezechia. 2 Împă-

rați 20:5 – „ți-am văzut lacrimile.” 

Dacă principiul de mai sus are valoare pentru noi, 

el ne poate indica faptul că Dumnezeu nu vine să ne sal-

veze până când El nu vede lacrimile noastre, până când El 

nu vede acea tulburare a duhului, acea agonie a unei inimi 

zdrobite. 
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Învățătura lui Pavel a fost scăldată în lacrimi 

Ieremia știa ceva despre lacrimi. „Un vuiet se aude 

pe înălțimi: sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale 

copiilor lui Israel; căci și-au sucit calea, și au uitat pe Dom-

nul, Dumnezeul lor. „Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă 

voi ierta abaterile”. „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu ești 

Domnul, Dumnezeul nostru”.” (Ieremia3:21-22). „O! de 

mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de la-

crămi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului 

meu!” (Ieremia 9:1). „Să se grăbească să facă o cântare de 

jale asupra noastră ca să ne curgă lacrimile din ochi, și să 

curgă apa din pleoapele noastre” (Ieremia 9:18). „Iar dacă 

nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns, pentru mândria 

voastră; mi se vor topi ochii în lacrămi, pentru că turma 

Domnului va fi dusă în robie” (Ieremia 13:17). 

Isus a plâns pentru o cetate pierdută. El a experi-

mentat exact ce vreau eu să spun. În Luca 19:41-42, Îl ve-

dem pe Răscumpărător lăcrimând. „Când S-a apropiat de 

cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea, și a zis: „Dacă ai 

fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau 

să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.” 

Ce vedem noi în acest text? Vedem interesul profund al 

Mântuitorului pentru starea omului. Vedem compasiu-

nea Lui pentru cel mai mare dintre păcătoși. 
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Pentru a reforma o biserică, trebuie să fii gata să 

trudești la punerea fundamentului doctrinar, și chiar să 

face o lucrare de demolare. Și faci aceasta prin rugăciune, 

prin predicare, prin învățare și lacrimi. Pune aceste patru 

lucruri împreună, practică-le, și vei avea parte în curând 

de reformare. Vei vedea de asemenea oarece praf de la exo-

dul unora. Este un lucru dureros să vezi oameni care pără-

sesc biserica, dar trebuie să fii conștient că unii vor pleca. 

Într-o reformare adevărată a unei biserici, 3 lucruri se în-

tâmplă mereu; unii vor pleca, unii vor dori să scape de pre-

dicator, dar unii, slavă Domnului, vor face pace cu Dum-

nezeu. Vor fi rezultate – dar nu totdeauna rezultate imedi-

ate constând în oameni mântuiți. În Ioan 6, Isus a predicat 

unei mulțimi care apoi L-a abandonat – așadar, pot fi și as-

tfel de rezultate! 

Dacă studiați epistolele lui Pavel, veți vedea că el a 

pus un fundament doctrinar. Eu cred că noi ne aflăm într-

o perioadă de re-formă în care mulți vor fi chemați de 

Dumnezeu să lucreze la punerea fundamentelor. În multe 

situații, fundațiile au fost date la o parte. Bisericile, chiar 

biserici mari, au ajuns să nu aibă nici un fel de fundament 

doctrinar. 

Dacă o biserică vrea să fie reformată și trezită, tre-

buie să fie pusă o fundație doctrinară. Acest principiu se 

observă ușor în epistolele lui Pavel către Romani, Galateni 

și Efeseni. 
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Cu toții ne bucurăm că uneori cauza conservatoris-

mului se află în mijlocul atenției, dar acest lucru în el în-

suși nu rezolvă problema noastră. Acesta este un lucru 

important, dar el nu se ocupă cu fundamentele doctri-

nare, cu doctrina biblică, cu doctrina baptistă, cu învăță-

turile părinților noștri baptiști din Convenție. Aceste doc-

trine erau considerate adevărate pe vremea lui J. P. Boyce, 

John A. Broadus, Basil Manly, W. B. Johnson (primul pre-

ședinte al Convenției), R.B.C. Howell (al doilea preșe-

dinte), Richard Fuller (al treilea președinte), John L. Dagg 

(primul teolog și scriitor baptist de sud), sau a lui B. H. Car-

roll. Acești bărbați au stat pe un fundament doctrinar să-

nătos. Biblia nu s-a schimbat. Dumnezeul Bibliei nu s-a 

schimbat. De aceea, învățătura lor a fost adevărată în vre-

mea lor și este adevărată și astăzi. Spun iarăși, noi ne bu-

curăm de victoriile conservatorilor religioși, dar aș vrea să 

vă asigur că, și dacă conservatorii vor prelua la nivel poli-

tic conducerea țării, dacă noi nu ne întoarcem la funda-

mentele doctrinare, biblice, ale părinților noștri, în 30 de 

ani vom fi tot în locul unde ne aflăm astăzi. Iată o între-

bare bună: la ce ne folosește să avem o Biblie fără greșeală, 

dacă doctrinele sale sunt ignorate sau date la o parte? Așa 

este, ba chiar uneori sunt pervertite. Ea nu este doar o 

carte cu copertă neagră. Ce spune ea? Cum o înțelegem și 

cum se aplică vieții și morții? Avem de-a face cu Biblia, și 

trebuie să ne punem întrebarea – ce spune Biblia despre 

Dumnezeu? Dar despre Legea Sa și despre Fiul Lui? Ce 
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spune despre om și starea lui spirituală? Ce spune despre 

planul de mântuire infailibil și de neschimbat al lui Dum-

nezeu? Citiți cartea „By His Grace and For His Glory”, de Dr. 

Nettles, dacă vreți să aveți în față o istorie onestă a vieții 

și învățăturii baptiste. (Cineva m-a întrebat ce cred despre 

această carte. I-am răspuns că am cumpărat 2000 de 

exemplare, și asta ar trebui să vă convingă, în caz că vă pu-

neți aceeași întrebare.) 

Omul superficial se gândește numai la cum să se 

dea în spectacol. El nu se gândește prea mult la cum să re-

zolve lucrurile de fond. Singura lui preocupare este legată 

de clădire, de supra-structură. Singura lui grijă este 

aceasta: produce rezultate, funcționează? El nu se în-

treabă – este adevărat ce facem? Iar în spatele acestei abor-

dări stă faptul că el, în mod obișnuit, nu se preocupă prea 

mult cu rezultatele abordării sale, ci cu rezultatele rezul-

tatelor, adică lucrurile care aduc laudă omului. 

Dumnezeu este preocupat de fundamentele lu-

crării spirituale și generațiile viitoare 

Așa vrea să vă dirijez atenția către Psalmul 78:4-6 

ca să subliniez importanța fundamentului doctrinar pen-

tru generațiile viitoare – „...nu vom ascunde de copiii lor; 

ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele 

Domnului, puterea Lui, și minunile pe care le-a făcut. El a 

pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, și a poruncit 
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părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunos-

cută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, 

și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copi-

ilor lor.” 

Psalmul 145:4 spune: „Fiecare neam de om să laude 

lucrările Tale, și să vestească isprăvile Tale cele mari!” 

Acesta este un test pentru mulți bărbați de astăzi. 

Există un cost al reformei! I-a costat pe apostoli și pe pri-

mii creștini. I-a costat pe Reformatori și pe Puritani. I-a 

costat pe cei care au trebuit să se separe de apostazie. Pe 

unii dintre voi vă costă chiar în prezent acest lucru! 

Un alt element esențial în reformarea bisericii este 

acesta: trebuie să existe bărbați care să fie hotărâți și cura-

joși. Timiditatea închide multe uși ale utilității unor per-

soane și ratează multe oportunități prețioase. Ea nu câș-

tigă nici un prieten, dar în același timp face pe vrăjmași 

mai puternici. 

Probabil că nu a existat niciodată o vreme în care 

nelegiuirea să fie atât de impertinentă în atitudine. De 

aceea, curajul și hotărârea creștinilor este mai mult decât 

necesară în reformarea unei biserici. Bărbații trebuie să 

aibă îndrăzneală (Faptele Apostolilor 4:13, 29, 31). Când 

vicarul bisericii a încuiat ușa acesteia, Whitefield a predi-

cat din curtea ei. 
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Iosua 1:9 spune: „Nu ți-am dat Eu oare porunca 

aceasta: ,Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăi-

mânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este 

cu tine în tot ce vei face.”” 

Trebuie să fim „tari, neclintiți, sporind totdeauna 

în lucrul Domnului.” (1 Corinteni 15:58). Iată care este 

unul din marile secrete ale slujirii de succes. 

Un alt ingredient esențial în reformarea unei bise-

rici este rugăciunea. Mulți trudesc din plin, studiază mult, 

dar ei nu se roagă. Adesea auzim cereri de rugăciune ex-

primate astfel: „rugați-vă pentru lucrare.” O, dragi prie-

teni, eu sunt convins că rugăciunea însăși este o lucrare! 

Toți suntem de acord că ceea ce noi avem nevoie 

este o lucrare a Duhului Sfânt. Dar cum vine aceasta? Luca 

11:13 spune: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați 

daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru 

cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” 

Luca 11 are răspunsul la această întrebare. Cele 

mai bune rugăciuni sunt în esență cereri pentru ca promi-

siunile lui Dumnezeu să se împlinească. Iar Luca 11:13 

este o promisiune. 

Acolo unde bisericile au fost reformate, întot-

deauna au existat oameni serioși, nu sobri în mod formal, 

ci oameni cu profunzime spirituală în inimă. Omul pe care 
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Dumnezeu îl folosește trebuie să lupte împotriva leneviei, 

a lipsei de consecvență, a lipsei de seriozitate și a letargiei. 

Nu este loc de nici o frivolitate, de nici un fel de ezitare sau 

de vreo abordare în glumă. Nici una din aceste lucruri nu 

trebuie să afecteze lucrarea în care suntem implicați. 

Cum este reformată sau trezită biserica? Cum sunt 

trezite la viață bisericile? Întotdeauna prin oameni, care 

iau cu adevărat în serios lucrarea lui Dumnezeu și Cuvân-

tul lui Dumnezeu. Bărbați care vor să aibă succes. Bărbați 

care ară și seamănă cu credință, nădejde și dragoste. Băr-

bați care trudesc și duc povara, îndurând arșița zilei. Băr-

bați care au multă răbdare, care așteaptă roada prețioasă 

a pământului cultivat, și care o așteaptă cu multă răbdare. 

Bărbați care construiesc fundamente solide care să dăi-

nuie generații întregi, având privirile ațintite către veșni-

cie. Bărbați cu hotărâre și curaj date de Duhul Sfânt. Băr-

bați ai rugăciunii. Rugăciunea, acea rugăciune fierbinte, 

înseamnă lucrare. Bărbați serioși, bărbați care nu permit 

ușurătate, amânare, bărbați serioși. 

Vreți să știți cum arată un astfel de bărbat? Ei bine, 

imaginați-vă un slujitor credincios al lui Hristos, înconju-

rat de o turmă mică de credincioși dedicați rugăciunii, 

conducând astfel bătălia împotriva puterilor întunericu-

lui. Nu veți vedea multă pompă, nu veți vedea fast și nu 

veți avea parte de atracții trupești, firești. Nu veți vedea 

un artist pe o scenă, nici vreun maestru în scamatorii ori 
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vreun manipulator de mulțimi. Aceste lucruri pot să fie 

făcute în multe locuri, dar ele cu siguranță că nu vor trezi 

o biserică. 

O, să ne rugăm pentru niște bărbați cu o tânjire 

profundă pentru Dumnezeu și pentru sufletele oameni-

lor. 

John Knox, când era în vârstă, a fost ajutat de prie-

teni să se urce la amvon, dar când s-a ridicat să predice, 

Duhul dragostei lui Dumnezeu a ars în inima lui într-un 

așa fel încât unul din ascultători a spus, „Atât de puternică 

a fost pasiunea lui încât credeam că o să rupă amvonul în 

bucăți.” 

Unul din scopurile acestui eseu este să încurajeze 

reformarea bisericilor. Să încurajeze predicatorii să așeze 

fundamente biblice. Să îi încurajeze să ia în considerare 

costurile acestei slujiri. Este datoria oricărui bărbat adevă-

rat al credinței să trudească și să se roage pentru refor-

mare, și este privilegiul acestora să nădăjduiască și să se 

aștepte ca această reformare să se și producă. Și ea deja a 

început, este în curs de realizare chiar acum. 
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COSTUL ADEVĂRATEI                         
REFORME 

 

 

 

Dacă în fiecare perioadă de reformă cei care au fost 

implicați au fost abuzați, neînțeleși, caracterizați greșit, 

ponegriți, persecutați, ostracizați și excomunicați din cul-

tele oficiale, au suferit din cauza agoniei fizice și mentale, 

și de multe ori au plătit cu moartea, de ce ne-am aștepta 

noi să avem parte de reformare fără să plătim un preț 

(Luca, cap. 9 și 14)? 

Ce îi va costa reformarea pe tinerii pastori? 

1. Popularitatea în cadrul cultului propriu și apro-

barea publică. Lucrarea de reformare nu este calea pe care 

să urci pe scara popularității denominaționale. 
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2. Ei vor fi, uneori, nevoiți să ducă înainte lucrarea 

neplăcută a zdrobirii unei supra-structuri false a lucrării 

sau bisericii, care a fost clădită fără un fundament doctri-

nar solid. Această supra-structură a fost construită 

printr-o evanghelizare ieftină, superficială și centrată pe 

om. 

3. Ei pot suferi de pe urma unei mase largi de 

membri ne-născuți din nou din biserici, și în mod special 

din partea diaconilor și a liderilor nemântuiți, religioși 

formal și ignoranți. 

4. Ei ar mai putea fi nevoiți de asemenea să sufere 

durerea de a fi înțeleși greșit de către liderii de biserică, co-

legi de pastorație, și uneori, mai dureros decât orice, chiar 

de cei care le sunt dragi (soțiile care nu înțeleg poziția doc-

trinară a soților lor). 

5. Ei vor avea de făcut sacrificii financiare, în spe-

cial în unele cazuri, în care lideri ignoranți și lumești din 

biserici vor folosi banii ca pe o amenințare la adresa pre-

dicatorilor, ca să îi dea afară din slujire. 

Dar alături de acestea și de alte costuri vine și bu-

curia unei conștiințe libere de gândul că au jignit pe Dum-

nezeu sau pe oameni. Merită? 
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SFATURI PRACTICE                             
PENTRU ZILELE NOASTRE 

 

 

 

Unii din cei care vor citi acest eseu se află sau se vor 

afla în situații care implică reformarea bisericii locale. Fi-

ecare situație are obstacole diferite ce trebuie trecute. Mă-

rimea bisericii și liderii ei vor face diferența în modalita-

tea de abordare, ca și alți factori, precum modelul de 

membralitate și calibrul spiritual al liderilor. Aș vrea să vă 

fi putut oferi o broșură cu 10 reguli care să vă asigure suc-

cesul, dar nu este atât de simplu. Nu există 10 reguli care 

să garanteze succesul. Există totuși unele principii care 

vor fi întotdeauna utile și vă vor putea salva de la eșec. 
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1. Nu încercați niciodată să reformați o biserică 

până când nu v-ați câștigat o anume credibilitate spiritu-

ală în biserică. 

2. Prima recomandare este aceea de a studia prin-

cipiul biblic al cunoașterii lui Dumnezeu. Există o scurtă 

broșură pe acest subiect, intitulată, The Principle of Bibli-

cal Accommodation as Applied to the Invitation System, și o 

predică excelentă înregistrată pe casetă audio, ambele 

aparținând lui Thomas K. Ascol2. 

3. Trebuie să vă puneți următoarele 3 întrebări și 

să vă dați răspunsul la acestea cu toată atenția: 

a) Care este lucrul corect, biblic, care trebuie făcut? 

b) În ce mod trebuie făcute aceste schimbări? 

c) Când trebuie făcute schimbările? Nu încercați să 

faceți prea mult mai devreme decât trebuie. S-a greșit 

mult făcând lucrurile care trebuie făcute, dar în momente 

nepotrivite. 

4. Trebuie aplicat principiul priorităților. Nu puteți 

schimba totul dintr-o dată, trebuie anumite lucruri puse 

în capul listei. 

5. Principiul celor două biserici trebuie să ne stea 

înainte întotdeauna. 
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a) Ideea că biserica, așa cum trebuie ea să existe și 

să funcționeze, potrivit cu Scripturile, la modul idealist, 

nu trebuie să fie abandonată niciodată. 

b) În același timp, nu trebuie să pierdem din vedere 

biserica așa cum este ea în realitate, așa cum o vedeți în 

fiecare Duminică dimineața. Trebuie să conștientizați că 

biserica ideală și biserica reală nu se vor putea contopi to-

tal niciodată aici pe pământ, dar veți găsi bucurie și satis-

facție în a încerca să apropiați cât mai mult cele două mo-

dele, adică să vedeți cum cea la care priviți Duminica di-

mineață face pași către cea ideală. 

6. Principiul membralității în biserică. Nu faceți 

membralitatea în biserică mai restrictivă decât ea este în 

Noul Testament. 

7. Principiul înfrânării. Nu încercați să schimbați 

întreaga biserică dintr-o dată. Alegeți-vă câțiva bărbați 

care sunt sinceri, dispuși să învețe și cu dispoziție către lu-

crurile spirituale, și petreceți timp cu ei în studiu și rugă-

ciune. Ei vor fi cei care vă vor ajuta în lucrarea de refor-

mare. Acest principiu se găsește prezentat în mai multe 

pasaje, precum Tit 1:5: „Te-am lăsat în Creta, ca să pui în 

rânduială ce mai rămâne de rânduit, și să așezi prezbiteri 

în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit.” Faptele Apos-

tolilor 14:23: „Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică, și 

după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna 
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Domnului, în care crezuseră.” Faptele Apostolilor 11:30: 

„ceea ce au și făcut; și au trimis acest ajutor la prezbiteri 

prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.” Faptele Apostolilor 

20:17,28: „Însă din Milet, Pa-vel a trimis la Efes, și a che-

mat pe prezbiterii Bisericii... Luați seama dar la voi înșivă 

și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, 

ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu 

însuși sângele Său.” Să nu vă complicați să impuneți aces-

tor bărbați ceea ce vreți să faceți până când ei nu sunt in-

struiți, căci ei sunt chemați să fie prezbiteri, supraveghe-

tori. 

8. Nu vă încurcați cu lucrurile neimportante. 

9. Nu folosiți de la amvon un limbaj teologic care 

nu se găsește în Biblie, folosind termeni precum calvi-

nism, reformat, doctrinele harului, ispășirea particulară 

etc. Majoritatea oamenilor nu vor ști despre ce vorbiți. 

10. Folosiți-vă cu înțelepciune de literatură de 

bună calitate. Introduceți la început puțin câte puțin, fo-

losindu-vă de broșuri, și abia apoi de cărți cu substanță 

doctrinară și practică mai solidă. 

11. Nu folosiți amvonul pentru a mustra oamenii. 

Nu puteți să produceți reformare cu forța, mustrând pe 

credincioși. 

12. Practicați bunul simț. 
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13. Fiți dependenți de singurele arme pe care le 

aveți: rugăciunea, predicarea și învățarea. 

14. Asigurați-vă că înțelegeți doctrinele funda-

mentale și cum se ajută ele reciproc și că vedeți cum ele vă 

pot ajuta în situația particulară în care vă aflați. 

15. V-aș sugera și să verificați istoria bisericii voas-

tre în ceea ce privește mărturisirile de credință la care a 

aderat de-a lungul timpului. Veți descoperi adesea că, în 

mod deosebit în bisericile mai vechi, a existat o dorință de-

a lungul timpului de aderare la o mărturisire de credință 

care să statueze doctrinele în care ei credeau. Făcând apel 

la un astfel de document veți putea să vă ajutați pentru a 

câștiga credibilitate, sau cel puțin nu veți părea în fața lor 

că ați aterizat de pe altă planetă. Ascundeți-vă în spatele 

acestor declarații de credință. Ascundeți-vă în spatele pă-

rinților noștri baptiști, precum Bunyan, Spurgeon, Fuller, 

Boyce, Dagg, Broadus, Manly, W.B. Johnson, R.B.C. Howell 

și B.H. Carroll. 

Multe din aceste recomandări vin din experiența 

mea și ele sunt ca un profesor bătrân. Întâi îți dau extem-

poral, și apoi te învață – cam deosebit față de alți profesori! 

O rugăminte de final 

Motivele adecvate pentru reformarea bisericii lo-

cale trebuie să constea din dragostea pentru Dumnezeu și 
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preocuparea pentru gloria Lui; din dragostea pentru oa-

meni și preocuparea pentru binele lor; din dragostea pen-

tru Legea sfântă a lui Dumnezeu ca singurul standard obi-

ectiv al neprihănirii; din dragostea pentru Hristos și Bise-

rica Lui; din dragostea și compasiunea pentru păcătoși. 

Întrucât nimic în această viață muritoare nu este 

mai important decât credința adevărată în sufletul omu-

lui și în biserică, trebuie să căutați reformarea cu sârgu-

ință și grijă. Nu este suficient să fim supărați și să ne plân-

gem despre lucrurile care nu merg bine în biserica vizi-

bilă, ci trebuie să fim angajați în formarea și restaurarea 

lucrurilor care sunt biblice și corecte. Un duh cusurgiu nu 

va reforma biserica. 
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ANEXA 1. SUMARUL                         
PRINCIPIILOR DE CREDINȚĂ 

 

 

În cele ce urmează este prezentat un extras din Le-

gea Fundamentală a Seminarului Baptist de Sud, așa cum 

a fost ea adoptată la 30 Aprilie 1858: „9. Toți profesorii 

acestei instituții vor fi obligatoriu membri ai unei biserici 

baptiste locale; toate persoanele care sunt primite ca pro-

fesori la acest Seminar, vor fi acceptate numai dacă învă-

țătura pe care o predau este în conformitate, și nu con-

trară, cu Sumarul Principiilor de Credință prezentat în cele 

ce urmează” (Mueller: History of Southern Seminary; 

Broadman Press p. 238). 

1. Scripturile 

Scripturile Vechiului și Noului Testament au fost 

date prin inspirația lui Dumnezeu, și sunt singura regulă 
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suficientă, sigură și autoritară pentru toată cunoașterea 

mântuitoare, pentru credință și ascultarea de Dumnezeu. 

2. Dumnezeu 

Există un singur Dumnezeu, Creatorul, Păstrătorul 

și Stăpânul tuturor lucrurilor, având în și prin El Însuși, 

toate trăsăturile perfecțiunii, și fiind infinit în toate aces-

tea; toate creaturile Îi datorează cea mai înaltă dragoste, 

reverență și ascultare. 

3. Sfânta Treime 

Dumnezeu ne este descoperit ca Tatăl, Fiul, și Du-

hul Sfânt, fiecare cu trăsături personale distincte, dar fără 

a fi separați în natura, esența sau ființa Lor. 

4. Providența lui Dumnezeu 

Din veșnicie, Dumnezeu hotărăște sau permite 

toate lucrurile care se întâmplă, și susține, dirijează și gu-

vernează toate creaturile și toate evenimentele ce au loc; 

totuși, El face aceste lucruri astfel încât în nici un fel El să 

nu fie autorul păcatului sau să aprobe în vreun fel păcatul, 

dar nici nu distruge libera voință și responsabilitatea cre-

aturilor inteligente. 
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5. Alegerea 

Alegerea înseamnă alegerea veșnică de către Dum-

nezeu a anumitor persoane pentru viața veșnică – și acest 

lucru nu datorită vreunui merit în ei pe care să-l fi prevă-

zut El dinainte, ci numai din simpla îndurare a Lui în Hris-

tos; ca urmare a alegerii, aceste persoane sunt chemate să 

vină la El, sunt justificate și glorificate. 

6. Căderea omului în păcat 

Dumnezeu a creat la început omul după asemăna-

rea Sa și liber de păcat; dar, prin ispitirea de către Satana, 

el a încălcat porunca lui Dumnezeu și astfel a căzut din 

starea inițială de sfințenie și neprihănire; prin aceasta, 

toți urmașii omului moștenesc o natură coruptă și în în-

tregime opusă lui Dumnezeu și Legii Sale, și se află sub 

condamnare, și imediat ce sunt capabili de acțiuni morale, 

ei devin păcătoși și prin ceea ce ei fac. 

7. Mijlocitorul 

Isus Hristos, singurul Fiul al lui Dumnezeu, este 

Mijlocitorul desemnat divin între Dumnezeu și om. Luând 

asupra Sa natura omenească, dar totuși fără păcat, El a îm-

plinit Legea în mod perfect, a suferit și a murit pe cruce 

pentru mântuirea păcătoșilor. El a fost îngropat și a înviat 

a treia zi, și S-a înălțat la Tatăl Său, și stă la dreapta Sa pen-
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tru a mijloci pentru poporul Său. El este singurul Mijloci-

tor, Profetul, Marele Preot și Împăratul peste Biserică, și 

Suveranul întregului univers. 

8. Regenerarea 

Regenerarea [sau nașterea din nou – n.trad.] repre-

zintă schimbarea inimii, produsă de Duhul Sfânt, care în-

vie pe cei morți în păcate și greșeli, iluminând spiritual 

mințile lor și mântuindu-i, făcându-i să înțeleagă Cuvân-

tul lui Dumnezeu și înnoind întreaga lor natură, astfel în-

cât ei iubesc și practică sfințenia. Aceasta este o lucrare ex-

clusivă a harului special și fără plată al lui Dumnezeu. 

9. Pocăința 

Pocăința este un har evanghelic, prin care, prin Du-

hul Sfânt, o persoană este făcută sensibilă la multiplele fa-

țete ale răului săvârșit prin păcatele sale, se smerește din 

cauza acestora, și, cu întristare sfântă și detestare a păca-

tului și dezgust față de sine, își propune și urmărește con-

stant să umble înaintea lui Dumnezeu astfel încât să fie 

plăcută Lui în toate lucrurile. 

10. Credința 

Credința mântuitoare este credința, în baza autori-

tății lui Dumnezeu, în orice este descoperit în Cuvântul 

Lui despre Hristos, acceptând și bizuindu-se numai pe El 
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în ce privește justificarea și viața veșnică. Această cre-

dință este produsă în inimă prin Duhul Sfânt, și este înso-

țită de toate celelalte haruri mântuitoare, conducând la o 

viață de sfințenie. 

11. Justificarea 

Justificarea reprezintă achitarea deplină și în har 

de toate păcatele, făcută de către Dumnezeu pentru păcă-

toșii care își pun credința în Hristos; justificarea este rea-

lizată prin satisfacerea de către Hristos a cerințelor drep-

tății lui Dumnezeu, și nu prin orice lucru care ar ține de 

păcătoși sau făcut de ei, ci exclusiv în baza ascultării și sa-

tisfacerii de către Hristos a dreptății lui Dumnezeu, păcă-

toșii fiind beneficiarii și cei care se odihnesc în El și în ne-

prihănirea lui prin credință. 

12. Sfințirea 

Aceia care au fost regenerați sunt și sfințiți, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt care locuiește 

în ei. Această sfințire este progresivă, prin furnizarea tă-

riei divine, pe care toți cei sfinți caută să o obțină, um-

blând după o viață cerească în ascultare de bună-voie de 

toate poruncile lui Hristos. 
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13. Perseverența sfinților 

Aceia pe care Dumnezeu i-a acceptat în Cel Preaiu-

bit și i-a sfințit prin Duhul Său, nu vor cădea niciodată nici 

total și nici final din starea de har, ci vor persevera cu si-

guranță până la sfârșit; și, deși ei pot cădea în păcat prin 

neveghere sau prin ispită, și astfel întristând pe Duhul 

Sfânt, privându-se de haruri și mângâieri, aducând rușine 

asupra Bisericii și judecăți temporare asupra lor, totuși ei 

vor fi aduși din nou la pocăință și păstrați prin puterea lui 

Dumnezeu în credință spre mântuire. 

14. Biserica 

Domnul Isus Hristos este Capul Bisericii, și ea este 

compusă din toți ucenicii adevărați ai Lui, în El, Biserica 

fiind investită cu toată puterea pentru conducerea ei. 

Conform poruncilor Lui, creștinii trebuie să se alăture în 

adunări locale sau biserici; fiecăreia din aceste biserici El 

i-a dat autoritatea necesară pentru administrarea ordinii, 

a disciplinei și închinării pe care El le cere. Slujitorii obiș-

nuiți ai unei Biserici sunt episcopii, sau prezbiterii, și dia-

conii. 

15. Botezul 

Botezul este un sacrament poruncit de Domnul 

Isus, obliga-toriu pentru orice credincios, prin care acesta 
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este cufundat în apă în Numele Tatălui, al Fiului, și al Du-

hului Sfânt, și un semn al părtășiei în moartea și învierea 

lui Hristos, al iertării de păcate, și al dedicării sale lui 

Dumnezeu, pentru a trăi și umbla într-o viață nouă. Bote-

zul este o precondiție pentru adoptarea în părtășia biseri-

cii și pentru participarea la Cina Domnului. 

16. Cina Domnului 

Cina Domnului este un sacrament poruncit de Isus 

Hristos, care trebuie administrat folosind apă și vin, și 

care trebuie practicat de bisericile Sale până la sfârșitul lu-

mii. Aceasta nu este în mod practic un sacrificiu, și are ca 

scop comemorarea morții Sale, confirmarea credinței și a 

altor haruri ale creștinilor și pentru a întări legătura, jură-

mântul și împrospătarea comuniunii lor cu El, și a legătu-

rilor de părtășie în interiorul bisericii. 

17. Ziua Domnului 

Ziua Domnului este o instituție creștină ce trebuie 

respectată cu regularitate, această zi trebuind folosită 

pentru practicarea închinării și a devoțiunii spirituale în 

biserică și în viața privată, înfrânându-ne de la ocupațiile 

și distracțiile lumești, de la treburile necesare, singurele 

acțiuni exceptate de la această regulă fiind cele de milos-

tenie. 
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18. Libertatea conștiinței 

Numai Dumnezeu este Domnul conștiinței, iar El a 

lăsat-o să fie liberă de învățăturile și poruncile oamenilor, 

care vin în contradicție cu Cuvântul Său sau nu sunt con-

ținute în el. Noi trebuie să ascultăm de funcționarii pu-

blici în lucrurile drepte poruncite de ei, știind că ei sunt 

persoane puse cu voia Lui, iar noi trebuie să ne rugăm pen-

tru ei înaintea lui Dumnezeu, nu doar de frica pedepsei, ci 

și din îndemnul conștiinței. 

19. Învierea 

După moarte, trupurile oamenilor se întorc în pă-

mânt, dar duhurile lor se întorc imediat la Dumnezeu – cei 

neprihăniți pentru a se odihni în El; cei păcătoși, pentru a 

fi păstrați în întuneric pentru judecată. În ziua de apoi, 

trupurile tuturor celor morți, atât cei drepți cât și cei ne-

drepți, vor fi înviate. 

20. Judecata 

Dumnezeu a hotărât o zi, în care El va judeca lumea 

prin Isus Hristos, și în care fiecare va primi potrivit cu fap-

tele sale: cei răi vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei ne-

prihăniți în viața veșnică. 
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ANEXA 2. FOLOSIREA CĂRȚILOR 
PENTRU RĂSPÂNDIREA                     

ADEVĂRULUI LUI DUMNEZEU            
PE PĂMÂNT 

 

 

„Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere 

multă.” – Ps. 68:11 (BOR) 

 

1. O carte poate predica și atunci când autorul ei nu 

poate. În zilele de demult, oamenii erau puși în închisoare 

și nu li se dădea voie să predice, așa că mulți s-au apucat 

să scrie cărți. 

2. O carte poate predica atunci când autorul ei nu 

poate, adică atunci când el nu este capabil din punct de ve-

dere fizic, sau când distanța, geografic vorbind, îl oprește 

să facă asta. 
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3. O carte poate predica atunci când autorul ei nu 

poate. Mulți autori, chiar dacă au murit, vorbesc și astăzi 

prin cărțile lor. 

4. O carte nu diluează niciodată adevărul. 

5. O carte nu este niciodată ispitită să facă compro-

misuri. 

6. O carte nu obosește niciodată și nu își pierde 

cumpătul. 

7. O carte nu își pierde niciodată răbdarea într-o 

discuție contradictorie. 

8. O carte pătrunde în interiorul caselor și rămâne 

acolo. 

9. O carte îl găsește pe om în dispoziția adecvată, 

altfel el n-ar ridica acea carte de pe raft. 

10. O carte este totdeauna consecventă cu ceea ce 

spune, adică ea nu distrage niciodată atenția către subi-

ecte irelevante sau colaterale. 

  



REFORMAREA BISERICII LOCALE   |   ERNEST REISINGER 

= 63 = 

 

 

NOTE EXPLICATIVE ȘI                                
BIBLIOGRAFICE 

 

 

 

1. baptiștii de sud – denumire convențională pentru cre-

dincioșii care sunt membri în biserici aparținând Con-

venției Baptiste de Sud din S.U.A. 

 

2. Acestea sunt disponibile prin The Christian Gospel Foun-

dation, 521 Wildwood Parkway, Cape Coral, FL 33904, 

sau scriind la Pastor Thomas K. Ascol, Grace Baptist 

Church, 204 SW 11th Place, Cape Coral, FL 33991, SUA. 


