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             Introducere 
 
În ultimii doi ani (2010-2012) am făcut studii aprofundate 

în domenii care mai înainte nu mi-au atras prea mult atenţia. Am 
meditat profund la aceste lucruri. Am stat mult înaintea lui 
Dumnezeu cu aceste lucruri. La vârsta aceasta (şaptezeci şi opt de 
ani, peste câteva luni), tot ce scriu şi tot ce fac stă sub lumina 
faptului că voi sta la Scaunul de Judecată a lui Cristos ca să-mi 
primesc răsplata pentru binele sau răul pe care l-am făcut câtă 
vreme am trăit în trup, cum scrie în 2 Corinteni 5:10. Cu alte 
cuvinte, scriu şi fac totul cu sentimentul unei mari răspunderi. 

Rezultatul acestui timp de studiu, de meditaţie, de 
rugăciune şi de scris l-am pus pentru voi toţi sub forma a trei 
broşuri, în următoarea ordine: 

Broşura nr.1 – Puncte de cotitură în istoria creştinismului 
Broşura nr.2 – O Evanghelie completă 
Broşura nr. 3 – Manifestul Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Desigur, ele pot fi citite ca unităţi separate, de sine 

stătătoare, şi în orice ordine. Dar ordinea lor logică este cea 
indicată aici. Le public separat ca să poată circula mai uşor şi să se 
poată citi mai uşor. 

Luate împreună, alcătuiesc noul meu mesaj pentru voi 
toţi. Cei care îmi cunoaşteţi predicile şi cărţile de până acum, veţi 
constata că nu mi-am schimbat crezul, ci doar am adăugat 
subiecte noi, asupra cărora nu m-am oprit înainte. Acolo unde 
reiau teme tratate şi anterior, veţi vedea că doar întregesc ceea ce 
am scris înainte. Şi totuşi vorbesc de „noul meu mesaj”, fiindcă 
fiecare predică, fiecare carte, fiecare meditaţie de pe internet este 
un nou mesaj.  

Cred cu toată fiinţa că este un mesaj pe care l-am primit 
de la Dumnezeu pentru voi toţi. Afirm aceasta ca unul care stă sub 
convingerea totală că „Cel ce mă judecă este Domnul”! 

 
Iosif Ţon 

Portland, Oregon,  5 iunie 2012 
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Puncte de cotitură 

în istoria creştinismului 
 
În istoria creştinismului au avut loc multe schimbări, 

atât în conţinut cât şi în formă. Uneori aceste schimbări au fost 
atât de mari sau de profunde încât au afectat însăşi natura 
creştinismului. De ce a permis Dumnezeu să aibă loc aceste 
schimbări radicale, este o întrebare căreia noi oamenii nu-i 
putem da un răspuns, decât, în cel mai bun caz, sub formă 
speculativă. Dar un studiu chiar şi fugar (unele schimbări doar 
le amintim într-un scurt paragraf) al acestor schimbări ne ajută 
să înţelegem unde ne aflăm astăzi şi ce opţiuni ni se oferă nouă 
celor ce ne stă în faţă panorama a două mii de ani de istorie 
creştină. 

Creştinismul originar 
Prima piatră de hotar este anunţată şi definită de Însuşi 

Isus, întemeietorul creştinismului: „Legea şi proorocii au ţinut 
până la Ioan Botezătorul. De atunci încoace se proclamă vestea 
bună a Împărăţiei lui Dumnezeu şi fiecare, ca să intre în ea, dă 
năvală” (Luca 16:16). 

O nouă pagină în istoria omenirii a fost anunţată de Isus 
atunci când a proclamat sosirea aici pe pământ a „Împărăţiei lui 
Dumnezeu” şi când a declarat că cei care vor să intre în această 
Împărăţie pot să o facă. Conform lui Isus, stăpânitorul acestei 
planete este acum satan (Ioan 12:31) şi tot pământul este 
„împărăţia lui” (Matei 12:26). 

Apostolul Ioan, care cunoştea cel mai bine gândirea 
Învăţătorului Isus, scrie că „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Vom înţelege 
corect învăţăturile şi acţiunile lui Isus numai dacă le vedem pe 
toate ca pe o împlinire a acestui scop central al întrupării Fiului 
lui Dumnezeu. 
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Împărăţia lui Dumnezeu, spune Isus, se aseamănă (în 
momentul în care vorbea El) cu un grăunte de muştar, care este 
o sămânţă foarte mică, dar ea va creşte atât de mare încât toate 
naţiunile pământului vor intra cândva în ea. Persoanele care 
înţeleg oferta lui Isus pot trece din împărăţia lui satan în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Isus l-a descris pe satan ca fiind „cel 
rău” şi El L-a descris pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru cel din 
ceruri, care este „bun şi pentru cei nemulţumitori şi cei răi.” 

Matei ne dă o mostră a modului în care Isus a predicat 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu în ceea ce noi numim 
„Predica de pe munte” (Matei 5-7). Luca ne dă şi el o mostră în 
ceea ce noi numim „Predica de pe câmpie” (Luca 6: 20-49). 
Ele sunt foarte similare şi conţin trăsături de caracter şi moduri 
de comportament care se aşteaptă de la cineva care a lăsat în 
urmă împărăţia lui satan şi a păşit în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Devenise obicei pe vremea lui Isus ca marii învăţători 
să-şi câştige adepţi (ucenici) care să se constituie în adunări în 
diferite sate şi oraşe. „Învăţătorul Dreptăţii” (întemeietorul 
eseneilor), Ioan Botezătorul, apoi Hillel şi Şamai (doi rabini de 
seamă din acea vreme, au creat asemenea grupări şi este clar din 
Evanghelii că Isus a făcut acelaşi lucru. Ucenicii Lui erau 
oameni care acceptaseră „să ia jugul Lui”, ceea ce însemna că au 
acceptat să trăiască după învăţătura Lui aşa cum a formulat-o El 
în Predica de pe munte şi în cea de pe câmpie. 

Câţiva ani după moartea, învierea, înălţarea şi 
întronarea lui Cristos, ucenicii Lui au primit numele de 
„creştini”. Acum, dacă l-ai fi întrebat pe oricare dintre aceşti 
ucenici ce înseamnă să fii „creştin”, ţi-ar fi răspuns fără nicio 
ezitare: Un creştin este o persoană care crede că Isus din 
Nazaret a fost Mesia (Cristosul) şi care trăieşte după învăţătura 
Lui! A doua parte a acestei definiţii reiese puternic din cele mai 
multe scrieri creştine care ni s-au păstrat din secolele III şi IV. 
De exemplu, prima dintre aceste scrieri, Didahe (întregul titlu 
fiind: Învăţătura Domnului dată prin cei doisprezece apostoli) 
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începe cu o listă a celor mai importante porunci ale Vechiului 
Testament amestecate cu cele mai importante porunci ale lui 
Isus din Predica de pe munte şi le numeşte pe toate laolaltă 
„noul mod de viaţă”. Cele mai multe dintre aceste scrieri erau 
de fapt descrieri detaliate ale modului în care creştinul trebuia 
să-şi trăiască viaţa. 

Tipică pentru toate aceste scrieri este Păstorul lui 
Hermas, o carte scrisă pe la mijlocul secolului al II-lea. Şi 
aceasta este o descriere detaliată a vieţii creştine, cu o 
specificaţie foarte importantă: După botez, i se cere creştinului 
să nu mai păcătuiască. Mai exact,  se afirmă răspicat că numai 
un singur păcat se mai iartă după botez! 

Autorul cărţii este conştient că unii se vor întreba dacă 
o asemenea viaţă fără păcat este posibilă, aşa că dă răspunsul: 
„Numele Fiului lui Dumnezeu este mare şi nu poate fi conţinut 
şi El ţine tot cosmosul. Dacă, deci, toată creaţia este ţinută de 
Fiul lui Dumnezeu, ce crezi tu despre aceia care sunt chemaţi 
de El şi poartă Numele Fiului lui Dumnezeu şi umblă după 
poruncile Lui?... El Însuşi, deci, Se face pe Sine temelie pentru 
ei şi-i ţine cu bucurie, pentru că ei nu se ruşinează să poarte 
Numele Lui” (Cartea 3, Cap.14). 

Pe vremea aceea deveneai creştin după un curs 
îndelungat de instruire şi după botez, care era un act prin care 
renunţai să-i mai aparţii lui satan, erai îngropat în apa botezului 
şi erai înviat la o nouă viaţă, act după care proclamai solemn: 
„Isus Cristos este Domnul meu.” Apoi participai regulat la 
adunări, în care se frângea pâinea şi se bea paharul în amintirea 
Domnului. 

Pe vremea aceea nu existau preoţi care să mijlocească 
între ei şi Domnul lor, la care toţi aveau acces deschis şi cu 
care toţi aveau părtăşie personală. Singura condiţie pentru 
această părătşie personală cu Domnul era ascultarea de 
poruncile Lui. Biserica avea conducători, învăţători şi oameni 
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cu daruri speciale, şi toţi aceştia recunoşteau călăuzirea 
Duhului Sfânt în mijlocul lor. 

 

Prima cotitură: ritualuri şi preoţi 
Cu trecerea timpului, au început să se producă 

schimbări treptate în adunările creştine. Prima schimbare a fost 
aceea că botezul şi cina Domnului au început să fie tot mai 
venerate, până la punctul la care numai conducătorii puteau să 
le oficieze. Botezul şi cina au devenit ritualuri făcute numai de 
oameni puşi special în slujba aceasta. Pe la anul 200 după 
Cristos, citim deja despre o categorie specială de slujitori ai 
Bisericii numiţi „clerici”! 

Această transformare treptată a ajuns să fie formalizată 
printr-o acţiune de proporţii epice, cu consecinţe catastrofale: 
La anul 250 d.Cr., Ciprian, Episcopul Romei a transferat în 
Biserica creştină întreaga preoţie din Vechiul Testament, cu 
robe speciale, cu altar, cu tămâie etc. El i-a numit sacerdotes, 
adică preoţi (pentru această schimbare monumentală, vezi 
Philip Schaph, History of the Christian Church, vol.II, 
Eerdmans, Grand Rapids MI, pag. 126-127, şi W. H. Frend, 
The Rise of Christianity, Fortress Press, Philadelphia, 1984, 
pag.107). 

În Epistola către Evrei citim următorul principiu: 
„Pentru că, odată schimbată preoţia trebuia numaidecât să aibă 
loc şi o schimbare a Legii” (Evrei 7:12). Putem să parafrazăm 
acest text şi să spunem că introducerea preoţiei a adus cu sine 
schimbări radicale în teologie. Iată care sunt acestea: (1) 
Botezul şi cina devin „sacramente” (în ortodoxie „taine”) prin 
care le este dăruită oamenilor mântuirea; (2) Mântuirea 
câştigată de Cristos prin moartea şi prin învierea Lui se 
consideră că este depozitată în Biserică, şi Biserica o transmite 
oamenilor prin „sfintele taine”; (3) Preotul a devenit un 
mijlocitor între oameni şi Dumnezeu; (4) Părtăşia personală cu 
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Dumnezeu a fost înlocuită prin credinţa că preotul le aduce 
oamenilor iertarea şi alte daruri de la Dumnezeu; (5) Părtăşia 
directă, personală a credinciosului cu Dumnezeu a dispărut. 

Oricine care gândeşte serios la aceste lucruri poate 
vedea că ceea ce a apărut a fost o formă total nouă de 
creştinism. Aceasta este esenţa catolicismului şi a ortodoxiei. 

A doua cotitură: Împăratul Constantin şi 
marginalizarea lui Isus din Nazaret 
La anul 313 d.Cr., Constantin şi Licinius  au emis 

edictul de la Milano prin care legalizau religia creştină. Aceasta 
era o acţiune politică, făcută cu speranţa că această religie va 
unifica Imperiul Roman. Brusc, dintr-o mişcare aflată la 
marginea societăţii, creştinismul este adus la centru. Această 
schimbare de poziţie a produs schimbări profunde în însuşi 
conţinutul creştinismului. Despre aceste schimbări s-au scris 
nenumărate cărţi. Aici vom semnala doar un fenomen mai 
puţin cercetat: marginalizarea lui Isus din Nazaret şi a 
învăţăturii Lui. 

Aşa cum spune tradiţia, Constantin a îmbrăţişat 
creştinismul fiindcă unul dintre simbolurile acestuia, crucea, i-a 
fost promis ca semn prin care va câştiga războiul. După primul 
război câştigat prin semnul crucii (aşa cum a crezut el), 
Constantin a trebuit să poarte multe alte războaie şi, ca Împărat 
al unui uriaş imperiu, a fost totdeauna interesat de putere, de 
dominaţie şi de zdrobirea oricărei revolte. 

Învăţăturile umilului tâmplar din Nazaret, Predica de pe 
munte cu porunca ei de a întoarce şi celălalt obraz, de a-ţi iubi 
duşmanii şi de a le face bine, nu se potriveau cu gândirea 
şefului unui imperiu ca cel roman. Este un fapt cunoscut că lui 
Constantin nu-i plăcea de Isus din Nazaret şi de învăţăturile 
Lui. Lui îi plăcea numai Cristosul cosmic, Împăratul 
universului. 
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Dacă până la anul 300 d.Cr., poţi găsi predici şi 
învăţături pe baza Predicii de pe Munte date ca îndrumări 
pentru creştini, fenomenul acesta dispare după ce creştinismul 
devine religie oficială a Imperiului. Lui Constantin îi plăcea 
Vechiul Testament cu regii lui, cu războaiele pentru apărarea 
ţării şi cu oficialii angajaţi în administrarea treburilor publice. 

Fiindcă mulţi creştini sinceri au ajuns să vadă că este 
imposibil să trăieşti o viaţă creştină în noul mediu lumesc din 
Imperiu, mulţi dintre ei s-au retras în mănăstiri. În cele din 
urmă s-a formulat dogma că învăţăturile lui Isus sunt 
„învăţătura despre desăvârşire” care se adresează numai celor 
ce îşi găsesc refugiul în spatele zidurilor mănăstirii. 

Conţinutul credinţei creştine şi regulile de trăire 
creştină au început să fie formulate prin decizii (canoane) ale 
Sinoadelor, nu din Scriptură, şi în mod categoric nu din 
învăţăturile lui Isus. 

A treia cotitură: Augustin şi sfinţenia 
În tot cursul secolului al IV-lea s-au făcut presiuni de 

tot felul asupra păgânilor ca să-şi abandoneze religia şi să 
treacă la creştinism. În cele din urmă, în anul 380 d.Cr., 
Împăratul Teodosius a decretat că religia creştină este singura 
religie a Imperiului. Apoi, prin alte decrete oficiale, templele 
păgâne au fost confiscate şi transformate în biserici creştine. În 
cele din urmă, Teodosius a dat decretul prin care se aplica 
pedeapsa cu moartea celor ce refuzau să accepte botezul 
creştin. 

La origine, creştinismul a fost un mod de viaţă formulat 
prin învăţăturile lui Isus. Pe la anul 400 d.Cr., creştinismul a 
devenit o religie impusă de Imperiu. Pentru a arăta că este 
creştin, omul trebuia să asiste la ritualurile creştine şi să facă 
semnele exterioare de apartenenţă la această religie. Credinţa 
personală şi comportamentul au devenit probleme personale, 
private. Rezultatul a fost apariţia unei societăţi creştine 
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formale, cu un mod de viaţă foarte apropiat de cel păgân. 
Păcatul nu mai era o problemă majoră, deoarece – după noua 
dogmnă – Biserica avea capacitatea de a ierta păcatele şi de a 
acorda tuturor mântuirea prin sfintele taine. 

Totuşi, nu toţi acceptau noua situaţie şi, de fapt, 
subiectul trăirii în sfinţenie a dat naştere unor dezbateri extrem 
de pasionate, cu rezultate dintre cele mai importante. Pentru a 
le putea cunoaşte şi înţelege, trebuie să ajungem să-i cunoaştem 
şi să-i înţelegem pe Augustin şi pe Pelagius.  

Născut în Africa de Nord în 354 d.Cr. într-o familie 
bogată, cu o mamă creştină şi un tată păgân, Augustin l-a urmat 
pe tatăl său în concepţii şi în stilul de viaţă, dar s-a convertit la 
creştinism în anul 386 şi a fost botezat de Ambrozie, Episcopul 
din Milano. El s-a întors în Africa de Nord şi s-a stabilit în oraşul 
Hippo, unde, în 391, a fost ales Episcop al oraşului. Una dintre 
primele probleme cu care s-a confruntat în noua lui funcţie a fost 
existenţa unei Biserici rivale în oraş, cea a donatiştilor. Este foarte 
important să cunoaştem problema ridicată de donatişti. Ei au 
apărut imediat după încheierea marii persecuţii a creştinilor de 
către Împăratul Diocleţian în 303-305 d.Cr. În timpul acelei 
persecuţii, conducătorilor bisericilor li s-a cerut să predea 
autorităţilor Bibliile şi alte scrieri creştine, ca să fie arse. Unii 
conducători, pentru a-şi salva viaţa, au executat ordinul şi astfel 
au supravieţuit. Alţii nu l-au ascultat şi au plătit cu viaţa. Mulţi 
creştini au considerat că predarea Bibliilor a fost o trădare de 
neiertat şi, după terminarea persecuţiei, au cerut ca cei care au 
comis trădarea aceasta să fie scoşi din funcţii. Una dintre 
obiecţiile credincioşilor era că nu mai puteau să ia împărtăşania 
din mâinile care au dat cărţile sfinte să fie arse. Şi oare mâinile 
lor mai erau vrednice să-i boteze pe noii convertiţi? 

Deoarece multe biserici îi păstrau pe aceşti trădători în 
funcţii, unii creştini şi-au format biserici noi. Acestea şi-au 
primit numele de la întemeietorul lor, Donatus, şi astfel s-au 
numit donatiste. Ele au înflorit mai ales în Africa de Nord. 
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Bisericile donatiste puneau accentul pe nevoia unei vieţi sfinte, 
după învăţătura din cartea Păstorul lui Hermas şi după 
învăţăturile foarte stricte ale lui Tertullian (aprox. 160-225 
d.Cr.), care a trăit în Africa de Nord (Cartagina) şi care a fost 
primul teolog creştin ce a scris în limba latină. El cerea 
separarea de lume şi o viaţă de sfinţenie conform Scripturii. 
Donatiştii îl urmau pe Tertullian şi doreau să aibă biserici 
compuse din oameni sfinţi şi conduse de oameni sfinţi. 
Împăratul era nemulţumit de existenţa acestor biserici, care 
erau în opoziţie cu canoanele Sinoadelor bisericii oficiale. 
Problema exista mai ales în Africa de Nord, unde, în anumite 
localităţi, bisericile donatiste erau mai mari decât cele oficiale, 
de stat.  

Aceasta era situaţia pe care a găsit-o Augustin în Hippo 
la data când a fost ales episcop al bisericii de stat din acel oraş. 
El a început să discute punctele de doctrină ridicate de donatişti 
şi să le dea un răspuns. Iată care sunt cele mai importante 
doctrine, aşa cum le-a formulat Augustin: (1) La cererea 
donatiştilor de a avea o biserică pură, Augustin a răspuns prin 
pilda grâului şi a neghinei. Cu toate că în interpretarea pildei 
dată de Isus Însuşi,  „ţarina” este „lumea”, Augustin a 
răstălmăcit-o şi a spus că ţarina este Biserica şi că aceasta este 
compusă din grâu şi neghină, adică din oameni buni şi oameni 
răi. (2) La obiecţia donatiştilor cu privire la anumiţi lideri care 
nu erau sfinţi, Augustin a venit cu doctrina succesiunii 
apostolice: atâta timp cât un episcop sau un preot a fost 
hirotonisit după rânduială în lanţul de succesiune neîntreruptă 
de la apostoli, harul apostolic şi autoritatea apostolică i-au fost 
transmise din plin şi faptul acesta este singurul de care are 
nevoie pentru a îndeplini ritualurile în mod adecvat şi valabil. 
(3) La obiecţia donatiştilor că botezul şi cina nu sunt valabile 
dacă sunt administrate de preoţi şi episcopi nevrednici, 
Augustin a formulat dogma numită ex opere operato, care 
înseamnă – în traducere liberă – „prin puterea actului însuşi.” 
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Ideea este că puterea şi valabilitatea unui sacrament rezidă în 
sfinţenia lui Cristos, iar preotul care îl administrează este doar 
instrumentul de transmisie de la Cristos la recipient (atâta timp 
cât preotul pronunţă formulele corecte şi face mişcările 
necesare). Augustin ţinea sfintele taine la mare cinste. El 
considera botezul şi împărtăşania drept conducte şi instrumente 
ale puterii regeneratoare şi sfinţitoare a lui Dumnezeu. Biserica 
împarte mântuire poporului prin aceste ritualuri. Se poate 
vedea de ce Augustin nu era prea îngrijorat de trăirea în 
sfinţenie a poporului: Biserica îi sfinţeşte prin sfintele taine. 
Cel mai oribil aspect al luptei lui Augustin împotriva 
donatiştilor a fost pledoaria lui ca statul să folosească forţa 
împotriva lor. El a luat cuvintele din pilda lui Isus despre 
invitaţii la nuntă, „Siliţi-i să intre” şi a făcut din ele dogma că 
statul are dreptul să „încreştineze” oamenii cu forţa, iar în cazul 
donatiştilor să-i forţeze să se întoarcă în Biserică. Multe vărsări 
de sânge s-au produs în Africa de Nord din cauza acestei 
dogme! Mai târziu, această teorie a lui Augustin a fost 
justificarea pentru Inchiziţia catolică! 

În timp ce Augustin era ocupat în Africa de Nord cu 
problema donatiştilor, la Roma a sosit din Britania un călugăr 
pe nume Pelagius. El era un creştin foarte devotat şi evlavios şi 
când a sosit la Roma a fost şocat să vadă că creştinii din Roma 
trăiesc exact ca păgânii. El a început să scrie şi să predice 
despre necesitatea unei vieţi sfinte, fără de care nimeni nu-L va 
vedea pe Dumnezeu. Timp de aproximativ zece ani (405-415 d. 
Cr.), Pelagius a continuat să tulbure pacea creştinilor romani şi 
nimeni nu era în stare să-i combată învăţătura. Pentru o mai 
bună prezentare a lui Pelagius, citez din marele savant galez B. 
R. Rees, care a scris un studiu masiv întitulat Pelagius, viaţa şi 
scrierile (Boydel Press, 1991): „Mesajul central al lui Pelagius 
se baza pe ideea distinctă a unei Biserici care este o instituţie 
religioasă alcătuită din creştini desăvârşiţi, dedicaţi totalmente 
respectării unui cod de comportament poruncit de 
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Întemeietorul ei şi urmat de apostolii Lui. Într-un tratat care a 
ajuns până la noi sub un nume fictiv, dar care acum este 
general acceptat ca fiind scris de Pelagius însuşi, el insista că 
„Dumnezeu voieşte ca poporul Lui să fie sfânt”, o poruncă pe 
care unul dintre discipolii lui Pelagius a formulat-o astfel: „Cu 
siguranţă nu este adevărat că Legea comportamentului creştin 
n-a fost dată tuturor celor ce se numesc creştini... nu poate 
exista un standard dublu în unul şi acelaşi popor.” Membrii 
Bisericii, aşa cum o concepea Pelagius trebuia să fie integri, 
„perfecţi, autentici, fără pată morală”, nu era loc în ea pentru 
creştini doar cu numele, însoţitori care s-au furişat la adăpostul 
ei sub presiune, din nevoia de conformare politică sau socială” 
(pag. 19-20). 

În cele din urmă, Augustin a fost cel care şi-a devotat 
toată mintea lui puternică şi toată capacitatea lui de 
argumentare împotriva lui Pelagius. Să ţinem mereu în minte 
că subiectul în discuţie era trăirea în sfinţenie, exact cel discutat 
în Africa de Nord de către donatişti. Dificultatea cu Pelagius 
era că acesta era un scriitor foarte abil, care folosea Scripturile 
ca să-şi sprijine pledoaria pentru sfinţenie. A-l combate pe 
Pelagius nu era un lucru simplu şi pentru a-l anihila era nevoie 
de o alt fel de abordare decât cea folosită împotriva 
donatiştilor.  

Pentru a înţelege noua abordare făcută de Augustin, 
trebuie să ştim că toţi teologii creştini din secolele precedente  
l-au considerat pe Adam ca fiind un copil care era tocmai în 
procesul de a învăţa să umble. De aceea, aşa cum este cazul cu 
copiii mici, era de la sine înţeles ca Adam să se fi împiedecat şi 
să fi căzut, dar el s-a ridicat în picioare şi a pornit să umble din 
nou. Neascultarea lui a declanşat tot felul de rele, atât fizice cât 
şi morale, precum şi o mulţime de păcate, dar de la toate 
acestea ne-a răscumpărat Cristos. Neascultarea lui Adam i-a 
privat pe descendenţii lui de o mulţime de lucruri bune, dar 
neascultarea lui nu a adus nicio consecinţă directă pentru ei. 
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Exact la acest punct aduce Augustin o idee total nouă în 
creştinism. El începe prin a spune că Adam a fost o fiinţă foarte 
înaltă care, prin neascultarea lui, a căzut în cea mai abisală 
poziţie. Adam a devenit totalmente corupt în natura lui şi a 
transmis această corupţie, sau depravare, tuturor descendenţilor 
lui. Această deteriorare catastrofală a afectat omul în elementul 
lui central: voinţa. Acum el nu mai poate voi decât să facă răul. 
Iată cum descrie Augustin însuşi noua situaţie a omului: „De la 
acest punct, după păcatul lui, el (Adam) a fost alungat în exil şi 
prin păcatul lui întreaga rasă umană, căreia el îi este rădăcina, a 
fost coruptă în el şi prin aceasta a fost supusă pedepsei cu 
moartea. Şi aşa se întâmplă că toţi descendenţii din el... au fost 
contaminaţi cu păcatul originar şi au fost târâţi prin diferite 
erori şi suferinţe în pedeapsa finală eternă pe care ei o 
împărtăşesc cu îngerii căzuţi, corupătorii şi stăpânii lor şi 
părtaşii condamnării lor” (Citat în Olsen, The Story of 
Christian Theology, pag.271). 

Aria de extindere a acestei depravări este exprimată de 
Augustin astfel: „Defecţiunea naturii noastre rămâne în 
descendenţii noştri imprimată atât de adânc încât îi face 
vinovaţi chiar şi atunci când aceeaşi vinovăţie a fost spălată din 
părinţii lor prin iertarea păcatelor lor” (Ibid.) 

Augustin a argumentat că oamenii sunt total depravaţi, 
încât dacă Dumnezeu nu le-ar da darul credinţei prin har, nici 
nu le-ar trece prin gând să facă vreodată ceva bun. În propriile lui 
cuvinte: „prin urmare, Duhul harului cauzează în noi să avem 
credinţă pentru ca prin credinţă să putem obţine, cerând-o, 
abilitatea să facem ceea ce ni se porunceşte. De aceea apostolul 
pune în mod constant credinţa înaintea legii, fiindcă noi nu 
suntem în stare să facem ce ne porunceşte legea decât dacă 
obţinem puterea de a o face prin rugăciunea credinţei” (ibid. 
274). În ultima lui scriere, Augustin a formulat ideea că 
Dumnezeu alege anumiţi oameni din masa celor pierduţi ca să 
primească darul credinţei prin har şi-i lasă pe ceilalţi în 
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meritata lor condamnare. Cei pe care îi alege să primească 
darul harului nu pot să reziste şi să nu primească darul. 

Acum, trebuie să ne amintim permanent că întreg acest 
sistem de doctrină a fost creat de Augustin cu scopul de a 
respinge învăţătura lui Pelagius că Dumnezeu cere poporului 
Său sfinţenie şi să ei pot să trăiască o viaţă sfântă, dacă vor să o 
facă. (Trebuie să adăugăm că Pelagius a afirmat că Dumnezeu 
le dă asistenţa necesară pentru a atinge acest ţel.)  

În esenţă, Augustin a emis dogma că de la om nu se mai 
poate aştepta să fie sfânt, din cauza corupţiei care a intrat în 
rasa umană prin Adam. Deşi Augustin n-a spus-o chiar în 
aceste cuvinte, după învăţătura lui depravarea rasei umane este 
atât de totală încât nici chiar Dumnezeu nu o mai poate repara! 
Dumnezeu nu mai are altceva de făcut decât să aleagă în mod 
arbitrar pe anumiţi oameni pentru mântuire şi cei care sunt 
astfel aleşi sunt apoi mântuiţi prin sfintele taine administrate 
lor de către Biserică. De aceea, a argumentat Augustin, 
Pelagius şi oricine altcineva nu trebuie să-i mai deranjeze şi  
să-i tulbure pe creştini cu chemarea la sfinţenie. 

Noi am întitulat acest segment „Augustin şi sfinţenia”. 
Am fi putut tot atât de bine să-l întitulăm „Augustin contra 
sfinţeniei”. Desigur, în scrierile lui Augustin se pot găsi 
îndemnuri pioase la moralitate creştină. Dar acestea nu au 
ancorare logică în sistemul lui teologic. 

La punctul acesta se impune un comentariu. După 
teologia lui Augustin, în mod logic, în grădina Eden satan a 
câştigat o victorie decisivă împotriva lui Dumnezeu, fiindcă 
Dumnezeu nu mai poate repara depravarea produsă prin 
neascultarea lui Adam. Dumnezeu nu mai este în stare să-Şi 
facă oameni după chipul şi asemănarea Lui, sfinţi cum El este 
sfânt. Un sistem de gândire care duce în mod evident la o 
asemenea concluzie este categoric şi evident greşit. Şi este un 
sistem care vine în mod clar împotriva întregii Biblii. 
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Augustin a fost creatorul sistemului teologic al 
catolicismului. Ceea ce a produs el a dus la o mie de ani 
cunoscuţi în istorie ca „evul întunecat.” 

A patra cotitură: Reforma 
În procesul prin care creştinismul trece dintr-o ţară  

într-alta, dintr-o generaţie la alta şi dintr-un sistem politic  
într-altul, el suferă schimbări, uneori adânci şi catastrofale, care 
îi alterează natura. Dar creştinismul are o putere inerentă să se 
trezească şi să se transforme. Unele dintre aceste treziri (în 
engleză revivals, reînvieri) sunt locale şi nu afectează cursul 
istoriei. Dar sunt unele treziri, sau reînvieri, care schimbă 
radical cursul istoriei. 

Doresc să semnalez un exemplu din primul fel de 
trezire, unul privitor la învăţătura lui Isus. Este o mişcare 
începută în ultimul sfert al secolului al XIV-lea de către Geert 
Groote în oraşul Deventer în Olanda. Mişcarea este cunoscută 
cu numele de „Fraţii vieţii comune”, o comunitate de oameni 
care au ţintit să trăiască după învăţătura lui Isus. Unul dintre 
oamenii mari pe care i-a produs această mişcare a fost Thomas 
a Kempis (1380-1471), autorul cărţii Imitatio Christi (Imitarea 
lui Cristos). Un altul a fost Desiderius Erasmus, cunoscut şi ca 
Erasmus de Roterdam, (1467-1563), care a publicat primul 
Nou Testament în text paralel în greacă şi latină (în latină în 
traducere proprie) şi care a scris un mare comentariu la 
Evanghelia după Matei. Erasmus a făcut multe apeluri la 
întoarcerea la învăţătura lui Isus. El a avut o influenţă directă 
asupra anabaptiştilor, care erau o mişcare din cadrul Reformei 
bazată pe învăţătura lui Isus. Fiindcă ei au fost persecutaţi fără 
milă atât de catolici, cât şi de luterani şi calvinişti, anabaptiştii 
s-au refugiat în America şi au format aici comunităţi proprii 
cunoscute sub numele de menoniţi şi de amiş. Această 
reîntoarcere la învăţătura lui Isus nu a avut impact în afara 
acestor mişcări. 
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Martin Luther (1483-1546) a fost un reformator care a 
avut un impact atât de mare încât a schimbat cursul istoriei. 
Trebuie neapărat să ştim că în tinereţe el a devenit călugăr 
augustinian şi că a reţinut cea mai mare parte a învăţăturii lui 
Augustin pe tot parcursul vieţii lui. El s-a revoltat când un 
reprezentant al papei a început să vândă indulgenţe în oraşul 
lui. Conform dogmei catolice, Biserica are puterea de a ierta 
păcatele. Faptul că papa din acea vreme a decis să vândă 
iertarea de păcate sub formă de indulgenţe (certificate de iertare 
a păcatelor) a fost considerat de majoritatea oamenilor din acea 
vreme o consecinţă logică a dogmei că Biserica are puterea să 
împartă oamenilor iertare. Martin Luther a fost cel care, 
riscându-şi viaţa, a scris şi a publicat cele 95 de articole 
împotriva indulgenţelor şi prin actul acesta a declanşat 
Reforma. Marele adevăr biblic descoperit de Martin Luther în 
procesul meditării asupra indulgenţelor a fost acela că 
mântuirea de păcate a fost realizată pentru noi de Isus Cristos 
prin moartea Lui pe cruce şi că fiecare individ îşi poate însuşi 
această mântuire prin credinţă. Cu alte cuvinte, individul nu are 
nevoie să meargă la biserică pentru sfintele taine, ca prin ele să 
obţină mântuirea. Această mântuire este la dispoziţia tuturor 
oamenilor printr-un simplu act de credinţă. 

Acum intră în scenă Augustin din nou. Luther credea în 
totala depravare a omului aşa cum a fost aceasta formulată de 
Augustin. El a expus această învăţătură în cartea lui Sclavia 
voinţei, (publicată în 1525, ca răspuns la o carte a lui Erasmus 
intitulată Libertatea voinţei, publicată cu un an înainte). 

Luther îşi expune în această carte credinţa lui că 
mântuirea este doar un act juridic: la tribunalul ceresc, omul 
este declarat drept; el nu este făcut drept! Omul rămâne 
păcătos, dar un păcătos mântuit prin har. Conform formulării 
făcute de Luther în limba latină, omul este semper pecatorum 
et justus (întotdeauna păcătos, dar iertat). De ce? Fiindcă omul 
este totalmente depravat şi, prin urmare, nu se mai poate 
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schimba. Ce fel de biserică se produce printr-o asemenea 
învăţătură? Avem răspunsul la această întrebare de la un om 
care a trăit pe vremea lui Luther. El este Balthasar Hubmaier, 
care a fost savant şi preot catolic, înainte de a deveni 
anabaptist. În 1526, Hubmaier a mers în Moravia ca să 
slujească drept pastor al unei comunităţi anabaptiste de acolo. 
La sosirea lui acolo, a găsit în acel loc un grup de oameni 
foarte descurajaţi, care îl urmau pe Luther în problema sclaviei 
voinţei. Iată ce scrie Hubmaier despre ei: „Din nefericire, 
găsesc aici foarte mulţi oameni care la punctul acesta au învăţat 
şi au înţeles doar două lucruri din toată predicarea. Primul 
lucru: «Noi credem şi credinţa ne mântuieşte.» Şi al doilea: 
«Noi nu putem face nimic bun. Dumnezeu lucrează în noi şi 
dorinţa şi înfăptuirea.»” Pentru a repara această stare, 
Hubmaier a scris în 1527 două broşuri cu titlul Libertatea 
voinţei. Citez aici câteva dintre concluziile la aceste broşuri. 
„În fine, vedem aici limpede şi total ce mare gunoi au produs şi 
introdus în creştinism aceia care au negat libertatea voinţei 
existentă în oameni şi care spun că această libertate este doar 
un cuvânt gol de sens şi fără valoare. Căci prin aceasta 
Dumnezeul nostru este batjocorit şi blasfemiat ca şi când, ca un 
tiran, El a penalizat şi a condamnat omenirea pentru ceva care 
era imposibil să voiască sau să facă... Pentru a nu mai aminti că 
prin aceste păreri eronate mulţi oameni sunt duşi în rătăcire şi 
făcuţi să devină leneşi şi foarte deznădăjduiţi, aşa încât să 
creadă că devreme ce eu nu pot face nimic bun şi devreme ce 
totul se întâmplă din necesitate, eu voi rămâne pentru totdeauna 
în starea aceasta. Dacă Dumnezeu mă vrea, atunci El mă va 
atrage doar prin libertatea Lui. Dacă nu mă vrea, atunci voinţa 
mea este în zadar şi fără rod” (Balthasar Hubmaier, teolog al 
anabaptismului, Herald Press, 1989, pag.427 şi 447). 

Balthasar Hubmaier a fost ars pe rug la Viena, la un an 
după ce a scris aceste cuvinte. 
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O observaţie importantă 
Fred Wright scrie că, atunci când a studiat istoria 

trezirilor spirituale, a făcut o mare descoperire: „Am început să 
văd că la baza fiecărei treziri majore stă redescoperirea unui 
adevăr-cheie despre Dumnezeu şi despre scopurile Lui. Sub 
manifestări uneori foarte ciudate, sub sentimentul copleşitor al 
prezenţei Lui şi sub manifestarea marii Lui puteri în fiecare 
trezire, există întotdeauna un adevăr de bază pe care Dumnezeu 
face tot posibilul să-l restabilească în minţile şi în inimile 
oamenilor” (Fred and Sharon Wright, The World Greatest 
Revivals, Destiny Image, 2007, pag.38). 

F. Wright consideră Reforma ca fiind prima trezire 
spirituală şi scrie că prin Reformă, Dumnezeu a restaurat 
„adevărul că Isus Cristos este singurul mijloc de 
mântuire.” (pag. 41) 

Să mai facem şi observaţia că de la anul 250 d.Cr., când 
s-a produs căderea în ritualism prin introducerea preoţiei, s-a 
produs în creştinism un curs descendent: o altă cădere a fost 
prin transformarea creştinismului în religie de stat de către 
Constantin şi altă cădere s-a produs prin introducerea de către 
Augustin a dogmei depravării totale a omului. Reforma a 
reprezentat prima mare trezire sau renaştere a creştinismului. 
De atunci încoace s-au produs multe alte treziri. Fred Wright 
selectează dintre aceste treziri câteva pe care le consideră mai 
reprezentative şi ne arată adevărurile care au fost redescoperite 
prin fiecare dintre ele. Vom face propria noastră selecţie şi vom 
semnala marile adevăruri redescoperite prin aceste treziri. 

A cincea cotitură: Trezirea wesleyană 
John Wesley (1703-1791) a fost folosit de Dumnezeu să 

declanşeze cea mai mare trezire din istoria insulelor britanice. 
Contribuţia lui la mişcarea creştină au fost învăţăturile 
transmise de el prin predici şi prin cărţi despre experienţa 
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sfinţirii totale, ce are loc la un oarecare timp după convertire şi 
despre posibilitatea de a trăi o viaţă sfântă după acea experienţă 
de sfinţire. 

El a produs o dorinţă înfocată după sfinţire totală, care a 
continuat şi după moartea lui. De fapt, tot secolul al XIX-lea 
este cunoscut în istoria creştinismului ca secolul mişcărilor 
pentru sfinţenia vieţii. 

Este semnificativ faptul că John Wesley a respins 
doctrina despre totala depravare şi celelalte puncte ale 
calvinismului şi a insistat să vorbească despre libertatea voinţei 
omului ce are nevoie atât de harul mântuitor, cât şi de harul 
care te face în stare să trăieşti viaţa în sfinţenie. 

A şasea cotitură: mişcarea penticostală 
Îşi are originile la începutul secolului al XX-lea şi ea a 

adus înapoi în creştinism credinţa că toate darurile Duhului 
Sfânt listate de apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 şi 14 şi 
relatate de Luca în Faptele Apostolilor sunt active şi astăzi. 
Mişcarea aceasta i-a produs pe primii evanghelişti vindecători, 
care au demonstrat că Isus este acelaşi ieri, azi şi în veci. 

 

A şaptea cotitură: mişcarea carismatică (începută 
în 1960) 
Prin ea s-a introdus în mişcarea evanghelică închinarea. 

Conceptul de închinare şi, mai ales, practica închinării în 
adunare fusese absentă din bisericile evanghelice, unde 
accentul se punea pe părtăşia frăţească, pe zidirea sufletească, 
pe predicarea Cuvântului şi pe studiul biblic. Dintr-odată, prin 
carismatici închinarea a fost adusă în centrul vieţii într-un mare 
număr de biserici. 
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A opta cotitură: John Wimber şi Bisricile 
Vineyard (Via) 
John Wimber (1934-1993) a fost primul evanghelic 

nepenticostal care a intrat în lucrarea de vindecări. El a predat 
cursuri la Fuller Seminary din Pasadena, California. Unul 
dintre profesorii de la acest Seminar, George Eldon Ladd, a 
publicat în 1963 o carte extrem de bine documentată despre 
Împărăţia lui Dumnezeu în învăţătura Domnului Isus, cu titlul: 
Prezenţa viitorului. Ideea de bază a lui Ladd a fost că Împărăţia 
lui Dumnezeu a venit aici pe pământ în persoana lui Isus, dar 
că această Împărăţie încă nu este aşezată totalmente pe pământ. 
Prin ucenicii Săi, Isus încă Îşi avansează Împărăţia prin 
predicarea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu, prin 
vindecarea oamenilor de bolile lor şi prin eliberarea oamenilor 
de duhurile rele. John Wimber şi-a însuşit toate aceste 
învăţături şi a decis să devină unul dintre agenţii lui Isus pentru 
extinderea Împărăţiei şi să realizeze acest lucru prin predicarea 
Evangheliei Împărăţiei şi prin însoţirea acestei predicări cu 
semne şi minuni, în special minuni de vindecare de boli. A 
anunţat Biserica unde era pastor că de acum, la sfârşitul fiecărei 
predici, va chema bolnavii înainte şi se va ruga pentru 
vindecarea lor şi că se aşteaptă să vadă vindecarea lor. Timp de 
nouă luni nu s-a vindecat nimeni. Apoi o soră s-a vindecat pe 
loc de gripă. Atunci s-a rupt zăgazul. De atunci, predicile lui au 
fost însoţite de vindecări din ce în ce mai spectaculoase. 
Oameni veneau din toate părţile la Biserica lui şi acolo se 
vindecau. 

John Wimber reprezintă în istoria creştinismului o 
întoarcere totală la învăţăturile lui Isus. El a creat ceea ce se 
numeşte o „teologie a Împărăţiei” precum şi conceptul de 
„evangelizări cu putere”. După modelul Bisericii lui din 
Anahaim, California, John Wimber a creat un lanţ de „Biserici 
Vineyard” în toată America, în Anglia şi în alte ţări. 
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Fiindcă Wimber nu era nici penticostal, nici carismatic, 
dar era evident că ceea ce face el este lucrarea Duhului Sfânt, 
un alt profesor de la Fuller Seminary, Peter Wagner, a numit 
lucrarea lui al treilea val al Duhului Sfânt (primul val fiind 
mişcarea penticostală, iar al doilea val, mişcarea carismatică). 

În rezumat, iată care sunt trezirile spirtuale în care 
au fost redescoperite adevăruri ale lucrării lui Dumnezeu 
cu oamenii: 

Reforma – mântuirea prin jertfa lui Cristos obţinută prin 
credinţă 

John Wesley – nevoia de sfinţire totală şi de trăire în 
sfinţenie totală 

Penticostalismul – toate darurile Duhului Sfânt sunt 
active şi astăzi, mai ales vorbireea în limbi şi vindecările 
miraculoase 

Mişcarea carismatică – importanţa închinării 
John Wimber şi Bisericile Vineyard – reîntoarcerea la 

învăţăturile Domnului Isus şi la viziunea Împărăţiei lui 
Dumenzeu care se răspândeşte peste tot pământul. 

O altă observaţie importantă. 
Aproape toate trezirile au ajuns să constate că adevărul 

pe care l-au redescoperit este respins de restul creştinismului şi 
de aceea au creat denominaţii (culte) noi în jurul acelui adevăr 
(excepţie s-ar putea să fie mişcarea carismatică, deoarece 
aceasta nu a produs un cult nou, deşi multe biserici care au 
devenit carismatice au ieşit din denominaţia lor şi au devenit 
independente). 

Fred Wright consideră mişcarea începută la Biserica 
Vineyard de la Aeroportul Toronto, Canada, în 1994, ca fiind o 
nouă trezire care a adus cu ea un nou adevăr redescoperit, 
acesta fiind ideea lui Dumnezeu ca Tată bun, sau, aşa cum o 
numeşte Wright, „Binecuvântarea Tatălui”. În realitate, 
învăţătura despre Dumnezeu ca Tată bun şi despre dragostea 
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Lui de Tată n-a originat în trezirea de la Toronto, ci ea a fost 
formulată într-un număr de cărţi apărute în acea vreme şi a fost 
însuşită şi răspândită şi de conducătorii trezirii de la Toronto. 
Cercetând cu atenţie situaţia, putem trage concluzia că, oricât 
de mare a fost impactul acestei treziri, ea nu a produs o nouă 
mişcare sau o nouă direcţie în creştinism. 

Când Peter Wagner a numit mişcarea Vineyard „al 
treilea val al Duhului Sfânt” el gândea istoric şi strategic, 
încercând să înţeleagă direcţiile mişcării lui Dumnezeu în 
lumea noastră. Dar Peter Wagner a fost prea îngust în vederile 
lui. El a văzut doar mişcarea penticostală ca fiind primul val al 
Duhului Sfânt, mişcarea carismatică pe al doilea val, iar 
mişcarea Vineyard ca pe al treilea val al Duhului Sfânt. Fred 
Wright este mai corect când vede Reforma ca fiind primul val, 
iar pe John Wesley ca fiind al doilea val al mişcării Duhului 
Sfânt. În cazul acesta, trebuie să ne uităm din nou la 
adevărurile majore redescoperite de către Duhul Sfânt în aceste 
treziri şi ce s-a întâmplat apoi cu ele. Iată tabloul lor: 

− Jertfa Domnului Isus ca singurul izvor de mântuire; 
− Nevoia de sfinţire totală şi de trăire în sfinţenie 

totală; 
− Importanţa tuturor darurilor Duhului şi în special 

puterea Duhului Sfânt de a face minuni şi eliberări 
de duhuri rele. 

 

Importanţa închinării 
Reîntoarcerea la învăţătura Domnului Isus şi în special 

la programul Lui de instalare a Împărăţiei lui Dumnezeu pe 
întreaga planetă. 

A fost o mare greşeală să se creeze denominaţii (culte) 
în jurul fiecăruia dintre aceste adevăruri, ca şi când fiecare 
adevăr ar fi proprietatea particulară a acelei denominaţii. Ele ar 
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trebui să fie înţelese ca un pachet total al programului lui 
Dumnezeu pentru poporul Său! 

Dacă aşa stau lucrurile, cum ar putea fi aceste 
adevăruri aduse laolaltă şi cine ar putea să facă acest 
lucru? 

Teza mea este că aceasta este noua mişcare a Duhului 
Sfânt şi că El o face prin mai mulţi oameni şi în mai multe părţi 
ale lumii în acelaşi timp. Putem deci să vorbim despre: 

A noua cotitură: Împărăţia lui Dumnezeu este aici şi 
avansează cu putere 

Sunt mai mulţi oameni reprezentativi pentru această 
trezire. Vom selecta pentru discuţia noastră pe doi dintre 
aceştia, semnalând odată cu ei şi pe alţii. 

Randy Clark  (n. 1951) a început ca pastor la o 
Biserică Southern Baptist din statul Illinois. El şi-a obţinut 
titlul de Master în teologiee de la Southern Baptist Seminary 
din Louisville, Kentucky. El a auzit de mişcarea de vindecări a 
lui John Wimber şi în cele din urmă a ieşit din Biserica baptistă 
şi a devenit pastor la o Biserică Vineyard, ajungând un foarte 
apropiat ucenic al lui John Wimber. În ianuarie 1994, el a fost 
instrumentul prin care a început trezirea de la Biserica 
Vineyard de la Aeroportul din Toronto. Doi ani de implicare în 
această trezire i-au dat o faimă internaţională. El este prin 
excelenţă un evanghelist care însoţeşte evanghelizările lui cu 
vindecări uimitoare. El a ieşit din pastoraţie şi s-a lansat în 
evanghelizări în toată lumea. De asemenea, a trecut peste 
graniţele diferitelor denominaţii şi a început să predice în tot 
felul de biserici, inclusiv romano-catolice. A început această 
lucrare de-a lungul şi de-a latul pământului în 1996. 

Către sfârşitul acelui an, Randy Clark a făcut o 
campanie de evanghelizări de nouă zile în Argentina.  

Trebuie să ne oprim puţin la acest punct şi să ne uităm 
la marea trezire care a avut loc în Argentina. Până prin 1980, 
evanghelicii reprezentau în Argentina o foarte mică minoritate. 
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În 1982, Dumnezeu a început să Se folosească de un om 
simplu, un penticostal cu şase clase primare, Carlos 
Annacondia, care se convertise doar cu trei ani înainte, ca să 
înceapă o campanie extraordinară de evanghelizări însoţite de 
vindecări şi de eliberări de duhuri necurate. 

Numărul convertiţilor în aceste campanii a crescut 
vertiginos până când, în 1984, el a avut un număr de 50.000 de 
convertiţi într-o singură localitate! Dar marele eveniment din 
această trezire a fost faptul că unii dintre cei mai proeminenţi 
pastori şi teologi baptişti s-au alăturat trezirii care avea loc prin 
penticostalul Annacondia, cel mai proeminent dintre ei fiind 
Dr. Pablo A. Deiros, pastor al Bisericii Centrale Baptiste din 
Buenos Aires şi Directorul Seminarului Baptist din Argentina. 
După aproximativ zece ani de trezire, Deiros a făcut această 
remarcă: „Bariere teologice care acum douăzeci de ani păreau 
de netrecut, acum se prăbuşesc. Subiecte care timp de decenii 
au fost subiect de nesfârşite dezbateri, astăzi sunt deschise unor 
discuţii calme, cordiale şi într-un consens că aceste subiecte  
s-ar putea să nu fi fost atât de importante cât ni s-au părut mai 
demult.”  

Deiros observă de asemenea că „În perioada  
1980-1990, un val enorm de manifestări spirituale noi a trecut 
peste toată Argentina... Mulţi credincioşi au continuat să fie 
buni baptişti, sau metodişti, sau presbiterieni, dar nu puteau 
nega că practică sincer darul vorbirii în limbi, vindecări divine, 
profeţia şi alte experienţe spirituale. Modul lor de a-L lăuda pe 
Dumnezeu şi de a-şi trăi credinţa a devenit foarte asemănător 
cu al penticostalilor şi carismaticilor, dar în doctrina 
fundamentală ei continuau să fie membri credincioşi ai 
denominaţiei lor.” Deiros mai adaugă: „Mai mult, noi am 
observat în Argentina şi în multe alte părţi din lume o 
crescândă «penticostalizare» a experienţei creştine în general. 
Ar fi poate mai corect să spunem că în multe cercuri creştine 
tradiţionale doctrina Duhului Sfânt este luată tot mai în serios. 
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Darurile Duhului Sfânt primesc o atenţie tot mai mare şi 
credincioşii încearcă să-şi trăiască credinţa într-o dimensiune 
mai înalt supranaturală sub Domnia lui Cristos.” (Citatele sunt 
luate din Peter Wagner & Pablo Deiros, The Rising Revival, 
Firsthand Accounts of the Incredible Argentine Revival – And 
How It Can Be Spread Throughout the World, Gospel Light, 
Ventura, CA., 1998, pag. 32 şi 34). După  primirea caldă care i 
s-a făcut de către toţi participanţii la trezirea argentiniană, 
Randy Clark a plonjat în această trezire ca evanghelist, atât în 
Argentina cât şi în Brazilia vecină, şi este şi astăzi un frecvent 
participant în aceste treziri. 

În 1998, Randy Clark a editat şi publicat o carte 
întitulată: Putere, Sfinţenie şi Evanghelizare – Redescoperirea 
purităţii, puterii şi pasiunii lui Dumnezeu pentru cei pierduţi. 
Contribuitorii la această carte veneau dintr-o mare varietate de 
perspective teologice, dar erau uniţi în dorinţa lor de a aduce 
laolaltă adevărurile fundamentale din trezirile anterioare: 
mântuirea personală prin har, prin credinţă, sfinţenia în viaţa 
personală şi puterea pentru mărturia creştină şi evanghelizare. 
Iată cum recomandă W. J. Abraham această carte: „Această 
carte reprezintă un pas înainte plin de curaj în fertilizarea 
încrucişată teologică şi spirituală. Ea aduce laolaltă elemente 
ale mărturiei şi experienţei creştine care pentru prea multă 
vreme au rămas izolate unele de altele. Ea deschide o 
conversaţie care este dureros de necesară în Biserica 
contemporană. Toţi cei ce tânjesc după prezenţa Împărăţiei aici 
şi acum vor fi atât inspiraţi cât şi provocaţi de propunerile şi de 
argumentele prezentate în ea. Ei vor găsi aici o viziune care 
caută să fie deschisă la tot ce ne-a dat Dumnezeu în Evanghelie 
şi în Biserică.” 

Esenţa cărţii a fost captată de Vinson Synan, profesor la 
Regent University, Virginia Beach, Virginia, care scrie în 
Cuvântul introductiv: „Când eram tânăr, am fost profund 
influenţat de teologul penticostal britanic Noel Brooks, care a 
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fost cândva managerul cruciadelor de vindecări ale lui George 
Jeffries. În vremea lui, el a văzut foarte multe naufragii de 
pastori şi de evanghelişti care vorbeau în limbi, dar continuau 
să trăiască vieţi imorale şi respingătoare. Drept rezultat, în 
1959 a scris o carte clasică intitulată Iertare, puritate şi putere: 
Întreita lucrare a Duhului Sfânt. Aceste trei lucrări ale Duhului 
la care se face referinţă sunt îndreptăţirea (iertarea), sfinţirea 
(puritatea) şi botezul în Duhul Sfânt (puterea). El a atras 
atenţia că acestea trei au fost întotdeauna ţinute împreună, de 
pe vremea Noului Testament până astăzi. Mark Rutland 
subliniază acelaşi fapt când numeşte unirea lor „o căsătorie 
sfântă.” Dacă oricare dintre acestea trei lipseşte, Biserica 
începe să-şi piardă puterea. Cu alte cuvinte, „ceea ce 
Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. Randy Clarck în cartea 
lui, Putere, sfinţenie şi evanghelizare, formulează exact aceeaşi 
idee pentru o nouă generaţie de cititori”. 

Iată-l deci pe Randy Clark, un fost pastor baptist, un 
ucenic al lui John Wimber, instrumentul prin care a început 
trezirea de la Toronto şi pe care a condus-o în primii doi ani, 
devenind evanghelist pe plan mondial, trecând bariere cultice şi 
străduindu-se să aducă înapoi laolaltă sfinţenia, darurile şi 
puterea Duhului Sfânt în gândirea şi în trăirea din zilele 
noastre. 

În 1997, Bill Johnson, un pastor penticostal din 
Redding, California, i-a făcut o vizită lui Randy Clark, care 
încă mai locuia în St. Lewis, Missouri, şi l-a invitat să vină şi 
să slujească în biserica lui, Bethel Church, din Redding. Randy 
a acceptat şi în cele patru seri în care a slujit acolo, au avut loc 
patru sute de vindecări miraculoase! Randy Clark şi Bill 
Johnson au devenit cei mai buni prieteni. De atunci încoace, ei 
se vizitează regulat, călătoresc împreună la diferite lucrări 
(conferinţe, cursuri etc.) în toată lumea şi în cele din urmă au 
scris două cărţi excepţionale împreună: Ghidul esenţial pentru 
vindecare: echiparea tuturor creştinilor să se roage pentru cei 
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bolnavi (Chosen Books, Bloomington, Minnesota, 2011) şi 
Vindecarea dezlănţuită: Conversaţii şi idei de la doi lideri 
veterani ai vindecării” (Chosen Books, 2012).  

Ei formează o asociere unică şi sunt liderii unui nou tip 
de trezire spirituală. Pentru a înţelege natura acestei treziri, 
trebuie să ne uităm acum la ceea ce se întâmplă la Redding, 
California, sub conducerea lui Bill Johnson. 

Bill Johnson (n.1951) este a cincea generaţie de pastori 
penticostali. Tatăl lui, Melvin Earl Johnson (1929-2004), a fost 
pastor senior la Biserica Betel din Redding între 1968-1982. 
Bill Johnson şi soţia lui, Beni, au devenit amândoi pastori de 
tineret sub tatăl lui Bill la Bethel. În 1979, ei au devenit pastori 
seniori la Mountain Chapel în oraşul Weaverville, California. 
În timp ce era pastor în Weaverville, Bill Johnson a participat 
la o conferinţă ţinută de John Wimber. Bill  a captat învăţătura 
şi practica de vindecări a lui Wimber. După aceea, un număr de 
vindecări s-au produs în biserica lui din Weaverville, dar 
fiindcă nu toţi bolnavii se vindecau, Bill s-a descurajat şi 
vindecările au încetat cu totul. 

În 1995 Johnson s-a dus la Toronto ca să vadă şi el 
trezirea de la Toronto Airport Vineyard Church. Johnson 
povesteşte: „În Toronto i-am spus Domnului: «Doamne, dacă 
mă atingi din nou, nu mă voi mai da înapoi de la vindecări». În 
adunările de la Toronto se făceau multe rugăciuni cu punerea 
mâinilor peste pastorii care participau la acele adunări. M-am 
dus şi eu să-şi pună mâinile peste mine şi să se roage pentru 
mine. Nu mi s-a întâmplat nimic dramatic, dar m-am întors 
acasă şi am spus: «Îmi voi dedica restul vieţii pentru această 
lucrare.»” 

În februarie 1996, după 17 ani de păstorire a Bisericii 
din Weaverville, Bill Johnson şi Beni Johnson, soţ şi soţie, au 
fost invitaţi să devină pastori seniori la Bethel Church din 
Redding. Astăzi, Bill Johnson descrie Biserica Bethel ca 
Biserica unde „tot ceea ce facem ori alimentează trezirea, ori 
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este alimentat de trezire.” Într-o carte recentă, Face to Face 
with God, Johnson spune că Bethel este „o biserică în care 
întâlniri supranaturale cu Dumnezeu se întâmplă în mod 
regulat, minunile sunt obişnuite şi membrii bisericii au o 
pasiune molipsitoare pentru creştere spirituală.” Biserica are 
aproximativ 1.500 de membri şi au un fel de seminar numit 
„The School of Supernatural Ministry” (Şcoala de slujire 
supranaturală), cu aproximativ 1.500 de studenţi, dintre care 
aproximativ 400 sunt veniţi din alte ţări. 

Johnson conduce o reţea de biserici dedicate trezirii 
globale şi multi-generaţionale, numită Global Legacy. Johnson 
călătoreşte foarte mult pentru a vorbi în biserici şi la conferinţe. 
El este implicat şi în „Asociaţia pentru treziri din California de 
Nord”, alcătuită dintr-un număr de pastori din această regiune.  

În 2006, Bill Johnson şi biserica lui au ieşit din 
„Assemblies of God” (un cult penticostal) şi s-au declarat 
independenţi, pentru a putea avea un impact mai larg decât cel 
ce li-l permitea apartenenţa la o anumită denominaţiune. 

Contribuţia lui Bill Johnson la trezire este felul de 
Biserică pe care a reuşit să o formeze în Redding. 

El însuşi defineşte Biserica Bethel în cărţile lui de bază: 
− When Heaven Invades the Earth (Când Cerul 

invadează pământul, Destiny Image Publishers, 
2003); 

− The Supernatural Power of a Transformed Mind 
(Puterea supranaturală a unei minţi transformate, 
Destiniy Image, 2005); 

− Dreaming with God (A visa cu Dumnezeu, Destiny 
Image, 2006); 

− The Supernatural Ways of Royalty (Căile 
supranaturale  ale celor din Familia Regală,  
co-autor Kris Vallotton, Destiny Image, 2006); 

− Face to Face with God ( Faţă în faţă cu Dumnezeu, 
Charisma House, 2007); 
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− Strengthen Yourself in the Lord (Întăreşte-te în 
Domnul, Destiny Image, 2007. 

Din aceste cărţi de bază s-au dezvoltat altele, cum ar fi 
meditaţii zilnice, cărţi pentru copii etc. 

Cărţile lui de ultimă oră sunt în colaborare cu Randy 
Clark: 

− The Essenţial Guide to Healing (Ghidul esenţial 
pentru vindecări, Chosen Books, 2011); 

− Healing Unplugged (Vindecări descătuşate, Chosen 
Books, 2012); 

− Prima carte a lui Bill Johnson, When Heaven 
Invades the Earth, este un fel de manual de bază 
pentru tot ce se întâmplă la Bethel Church. Iată de 
ce trebuie să-i acordăm o atenţie specială şi să-i 
captăm ideile şi spiritul. 

Randy Clark este cel care, aşa cum era de aşteptat, scrie 
Introducerea cărţii. El face aici următoarea observaţie 
importantă: „De la John Wimber încoace n-am mai întâlnit pe 
cineva care să fi captat atât de bine semnificaţia mesajului 
despre Împărăţia lui Dumnezeu.... Această carte... ne oferă 
strategii practice, încercate şi dovedite, pentru a împinge înapoi 
împărăţia întunericului şi pentru avansarea Împărăţiei luminii.” 

Datorită faptului că Bill Johnson îl urmează foarte fidel 
pe John Wimber, este bine să cităm din cuvintele profetice ale 
lui Wimber, pe care Johnson le dezvoltă cu fidelitate. Voi cita 
din cartea lui Wimber: The Way In Is the Way Out (o traducere 
liberă a acestui titlu este: Calea pe care ai intrat este calea pe 
care trebuie să mergi). „Există două concepte foarte 
importante care trebuie să fie înţelese de noi credincioşii. 
Primul este că sistemul lumii de astăzi este sub controlul lui 
satan şi al doilea este că Isus Cristos a venit să strice toate 
planurile lui satan. Cristos a realizat lucrul acesta declarând 
război” (pag.134). 
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„Împărăţia lui Dumnezeu este atât prezentă cât şi 
viitoare, ea a fost împlinită în prima venire a lui Cristos şi va fi 
desăvârşită în a doua Lui venire. Ca să-l citez pe George Eldon 
Ladd, trăim între «deja şi nu încă», între victoria la Cruce 
asupra păcatului şi a lui satan şi veacul viitor care va fi 
inaugurat la a doua Lui venire” (pag. 136). 

„Noi Îl vedem pe Generalul suprem – Isus Cristos – cu 
toată autoritatea în cer şi pe pământ. Avem apoi armata – 
ucenicii lui Isus. Avem misiunea – să mergem şi să facem 
ucenici din toate naţiunile. Vedem nucleul conflictului – să-i 
învăţăm pe oameni să asculte de poruncile lui Isus” (pag.138) 

„Isus nu vorbea de o împărăţie temporală, naţionalistă, 
aşa cum ajunsese termenul Împărăţia lui Dumnezeu să însemne 
la savanţii biblici din perioada dintre Vechiul şi Noul 
Testament. El anunţa faptul că a venit să stabilească domnia 
Lui Dumnezeu pe pământ. De acum satan nu va mai avea 
stăpânire completă peste pământ şi peste locuitorii lui. Isus a 
venit cu un scop principal în minte: să distrugă activitatea lui 
satan în lume. Două dintre modurile în care a realizat El acest 
lucru a fost prin vindecarea bolnavilor şi prin alungarea 
demonilor. Lupta se dădea pentru proprietatea asupra fiinţelor 
umane” (pag. 163). 

„Isus făcea clar că lupta era între Împărăţia lui 
Dumnezeu şi împărăţia întunericului. Era foarte clar că se 
declarase război. Isus a venit să invadeze împărăţia lui satan şi 
să o înfrângă. De asemenea, Isus a dat această misiune de a 
aduce Domnia lui Dumnezeu ucenicilor Săi... Când Isus a 
părăsit pământul, le-a spus ucenicilor Săi că vor primi o putere 
pentru a continua misiunea pe care a început-o El. Aceasta 
includea vindecarea celor bolnavi (spiritual, fizic şi emoţional) 
şi alungarea demonilor. Pentru toate acestea este nevoie de 
putere, şi aceasta este ce le-a promis El în Fapte 1:8 – „Ci voi 
veţi primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi şi voi 
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Îmi veţi fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în 
Samaria şi până la marginile pământului” (pag.164-165). 

L-am  citat pe John Wimber deoarece el rezumă totul 
foarte pe scurt şi deoarece ideile acestea alcătuiesc întregul 
fundament pe care Bill Johnson îşi construieşte sistemul lui de 
gândire şi de acţiune. 

Bill Johnson citează în repetate rânduri cuvintele 
apostolului Ioan: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8) şi arată că Isus a 
făcut lucrul acesta printr-o lucrare întreită: vindecând bolnavii, 
alungând demonii şi predicând Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Şi apoi afirmă că trebuie să continuăm lucrarea lui 
Isus până când Împărăţia lui Dumnezeu va fi extinsă pe tot 
pământul, folosind aceeaşi triplă lucrare. El explică toate 
acestea în magnifica lui lucrare Când cerul invadează 
pământul – Un ghid practic către o viaţă de miracole. El 
continuă această discuţie în a doua lucrare pe această temă, 
intitulată Puterea supranaturală a unei minţi transformate – 
Accesul la o viaţă de miracole. Aşa cum se poate vedea, 
accentul lui în aceste cărţi este pe minuni, în special pe 
minunile de vindecare. Dar Bill Johnson nu neglijează nici 
predicarea Evangheliei Împărăţiei, a cărei substanţă se găseşte 
în Predica de pe munte, o descriere a felului de oameni care se 
califică să fie cetăţeni ai acestei Împărăţii aici şi acum. El 
menţionează în repetate rânduri nevoia de schimbare morală 
prin afirmaţii ca acestea: „Pe mine nu mă impresionează viaţa 
nimănui, dacă ea nu se caracterizează prin integritate.” Vorbind 
despre anumiţi oameni care „au considerat că este mai nobil să 
pui caracterul deasupra puterii”, el afirmă categoric: „Dar nu 
trebuie să le separăm pe acestea două. Este o alegere 
nejustificabilă şi nelegitimă. Numai împreună ne aduc ele la 
adevărata problemă – ascultarea” (pag.152). El aduce puterea şi 
sfinţenia în armonie în următorul paragraf despre a deveni 
asemenea lui Cristos: 
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„Cum este el, aşa suntem şi noi în lumea aceasta”  
(1 Ioan 4:19). Revelarea lui Isus în starea Lui glorificată are cel 
puţin patru caracteristici copleşitoare care afectează în mod 
direct viitoarea transformare a Bisericii; ele trebuie îmbrăţişate 
ca parte a planului lui Dumnezeu în acest ceas de pe urmă: 
glorie, putere, triumf şi sfinţenie...” După ce le analizează pe 
primele trei, continuă: „Sfinţenie – Isus este cu desăvârşire 
sfânt – separat de către tot ce este rău şi către tot ce este bun. 
Sfinţenia este limbajul prin care este revelată natura lui 
Dumnezeu. Psalmistul a formulat expresia «frumuseţea 
sfinţeniei». Sfinţenia în Biserică revelează frumuseţea lui 
Dumnezeu. Modul în care am înţeles noi sfinţenia, chiar şi în 
anumite perioade de trezire, s-a concentrat doar asupra 
comportamentului – făcând liste de ce să facem şi ce să nu 
facem. Dar ceea ce în trecut a fost redus incorect la «nu fă 
cutare» şi «fă cutare» va deveni în curând cea m ai mare 
revelare a lui Dumnezeu pe care a văzut-o lumea vreodată. În 
timp ce puterea demonstrează inima lui Dumnezeu, sfinţenia 
revelează frumuseţea naturii Lui. A sosit vremea să se 
descopere frumuseţea sfinţeniei” (pag. 218-219). 

Ajunşi aici, trebuie să facem o altă observaţie 
importantă 

Bill Johnson a reuşit să adune în jurul său un număr 
neobişnuit de mare de pastori extrem de capabili şi de 
înzestraţi. Kris Vallotton, Danny Silk, Kevin Dedmon, Paul 
Manwaring, Dawna Desilva, Chris Overstreet sunt doar câţiva 
dintre aceştia. Ceea ce este neobişnuit la aceştia este că în 
ultimii nouă ani toţi au publicat cărţi: unii sunt la prima carte, 
dar unii au ajuns la trei sau patru cărţi publicate în acest scurt 
interval. Toate aceste cărţi au apărut după cartea fundamentală 
a lui Bill Johnson, When Heaven Invades the Earth, şi toate 
duc mai departe, dezvoltă şi completează ideile formulate în 
această carte. Unii dezvoltă în continuare învăţătura şi 
practicile de vindecare, dar alte cărţi reiau conceptul de 
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„Împărăţie a lui Dumnezeu” şi pun întrebarea cheie: Dacă 
Împărăţia lui Dumnezeu este aici şi acum, iar noi suntem 
chemaţi să o extindem, cum trebuie să trăim în Împărăţie? Care 
sunt principiile de trăire în Împărăţia lui Dumnezeu aici pe 
pământ? 

Eu cred că în domeniul acesta are Bethel Church cea 
mai mare contribuţie la istoria trezirilor. Mai exact, acesta este 
domeniul în care Bethel Church face un nou pas înainte în 
mişcarea de treziri spirituale. Cartea care semnalează şi 
marchează începutul acesta nou este The Supernatural Way of 
Royalty, de Kris Vallotton. Bill Johnson scrie în Cuvânt înainte 
la aeeastă carte: 

„Revărsarea Duhului aduce întotdeauna o conştientizare 
mai acută a păcătoşeniei noastre. Dar revelarea păcatului şi a 
nevredniciei noastre este doar o jumătate a ecuaţiei necesare. 
Cele mai multe treziri nu trec dincolo de punctul acesta şi de 
aceea nu pot susţine o mişcare a lui Dumnezeu până când 
aceasta devine un nou mod de viaţă. Este dificil să construieşti 
ceva substanţial pe o temelie negativă. Cealaltă jumătate a 
ecuaţiei este cât de sfânt este El pentru noi (on our behalf). 
Când ajungem să înţelegem lucrul acesta, identitatea noastră se 
schimbă şi credinţa noastră îmbrăţişează scopul mântuirii 
noastre. La un anumit moment, trebuie să trecem dincolo 
concepţia că suntem „păcătoşi mântuiţi prin har.” Când vom 
înţelege că suntem „în Cristos” şi când vom începe să trăim de 
pe această bază, vom ajunge la cele mai mari realizări din toate 
timpurile. Ce poate realiza o singură generaţie din această 
unică revelaţie este dincolo de orice imaginaţie” (pag.13). 

Înainte de a ne uita să vedem ce fel de creştinism 
practic creează ei la Redding, să vedem încă odată întregul 
tablou cu care lucrează ei. 

Ei încep cu datul fundamental că „Fiul lui Dumnezeu  
S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8) ca 
să împingă înapoi şi să facă să se restrângă împărăţia lui şi să 
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instaleze pe planeta pământ Împărăţia lui Dumnezeu în 
prezenta istorie. Ei arată că, pentru a realiza acest program, Isus 
a făcut aceste trei lucruri: 

− A predicat Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu; 
− A eliberat oamenii de sub stăpânirea demonică; şi 
− A vindecat bolnavii.  
Când analizăm şi înţelegem bine aceste trei lucrări ale 

lui Isus, ajungem să vedem că lucrările lui satan erau trei: 
− Corupţia morală; 
− Stăpânirea demonică; şi 
− Bolile din trup. 
Trezirile spirituale moderne au adus pocăinţă pentru 

corupţia morală şi, mai ales, eliberare şi vindecare. Niciodată 
de la Isus şi de la apostoli încoace n-a mai văzut omenirea 
alungări de demoni şi vindecări pe o scară atât de mare ca în 
ultimii cincizeci de ani. Creştinii au redescoperit puterea lui 
Isus şi a Duhului Sfânt pentru a face eliberări de duhuri rele şi 
de vindecări. 

Dar ce putem să spunem despre repararea corupţiei 
morale?  

Am descoperit noi cu adevărat cheile pentru rezolvarea 
acestei probleme? Eu cred că aceasta este exact ce se întâmplă 
acum la Bethel. Ceea ce se întâmplă acolo se apropie foarte 
mult de o asemenea descoperire. Aceasta este o afirmaţie foarte 
îndrăzneaţă! Ea ar trebui să ne stârnească interesul şi să ne 
determine să ne uităm cu mare atenţie la ceea ce fac oamenii 
aceştia! Teza  noastră de bază este că Isus a oferit soluţia la 
corupţia morală atât prin moartea Lui pe cruce cât şi prin 
predicarea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu. Cum a oferit 
Isus soluţia la corupţia morală prin predicarea Evangheliei 
Împărăţiei? 

Această predicare include Predica de pe munte, Predica 
de pe câmpie, pildele Împărăţiei, învăţăturile din Săptămâna 
Mare şi discursul din camera de sus (Ioan 14-17), care este o 
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meditaţie despre noul legământ. Esenţa întregii învăţături 
morale a lui Isus este condensată în porunca: „Voi să fiţi 
desăvârşiţi aşa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” 
Reacţia noastră la această poruncă şi, prin extensie, la toată 
învăţătura Lui este pur şi simplu: Imposibil! Căci, cine poate fi 
desăvârşit ca Dumnezeu? Dar trebuie să vedem că reacţia 
noastră la celelalte două porunci de bază ale lui Isus este 
aceeaşi. Astfel, când El ne porunceşte: „Mergeţi si scoateţi 
afară duhurile rele”, noi exclamăm: Imposibil! Şi când ne 
porunceşte: „Mergeţi şi vindecaţi bolnavii”, noi exclamăm: 
Imposibil! 

Putem să afirmăm că problema fundamentală a 
creştinismului este că noi nu-L putem crede pe Isus! Ei bine, în 
secolul al XX-lea tot mai mulţi oameni au început să-L creadă 
pe Isus şi au început să vindece bolnavii şi să elibereze pe cei 
oprimaţi de duhuri rele. Când primii care L-au crezut pe Isus şi 
au început să facă aceste lucrări au descoperit că „se poate” şi 
„se întâmplă”, vindecările şi scoaterile de demoni au devenit o 
mişcare foarte largă. Constatarea este că ceea ce a poruncit Isus 
nu este imposibil!  

Acum, la Bethel, Redding, pastorii aceştia minunaţi 
spun: Aşa cum L-am crezut pe Isus în problema vindecărilor şi 
a eliberărilor şi am dovedit şi dovedim tot timpul că ele nu 
numai că sunt posibile, ci devin acţiuni de rutină, noi Îl credem 
pe Isus şi cu privire la transformarea morală şi ştim că suntem 
chemaţi să dovedim că şi aceasta este posibilă. Dacă înţelegem 
corect tot ce spune El despre cine este Dumnezeu, cine suntem 
noi şi cine intenţionează El să devenim şi dacă ascultăm de El 
şi practicăm ce ne spune El, putem să dovedim că este posibil!” 

Ei nu spun în mod simplist: „Veniţi să trăim după 
învăţătura lui Isus”, sau chiar mai specific: „Veniţi să trăim 
după Predica de pe munte.” Nu vreau să spun că ar fi greşit 
dacă ar face aceste chemări. Au mai fost şi alţii în istorie care 
au încercat să le trăiască, şi unii au avut rezultate remarcabile. 
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Dar ceea ce fac pastorii de la Bethel este că ei încearcă şi 
reuşesc să meargă în spatele poruncilor lui Isus şi să descopere 
presupunerile (prezumţiile) lor de bază. Şi aici, la punctul 
acesta, descoperim cheile la revoluţia morală ce are loc chiar 
acum la Biserica Bethel şi în oraşul Redding. 

Iată câteva dintre presupoziţiile de bază descoperite de 
ei. Isus aduce cu Sine Împărăţia lui Dumnezeu şi ne cheamă să 
intrăm în această Împărăţie şi să trăim, aici şi acum, ca cetăţeni 
ai acestei Împărăţii. Isus Însuşi este Fiul Împăratului 
universului şi El ne invită să devenim fraţii Lui, adică prinţi şi 
prinţese care sunt realmente născuţi din Împăratul (sau Regele 
regilor), purtând în noi ADN-ul Lui în fiecare celulă  a fiinţei 
noastre şi astfel având în noi natură divină! Kris Vallotton a 
dezvoltat acest concept în cartea lui The Supernatural Way of 
Royalty (Destiny Image, 2006). El ne învaţă în această carte 
cum să ne dezvoltăm o mentalitate regală, sau princiară, în 
opoziţie cu mentalitatea de sclavi sau de cerşetori. El ne arată 
ce se întâmplă într-o comunitate în care oamenii au 
mentalitatea regală şi se tratează unii pe alţii ca aparţinând 
familiei Regelui. 

Trăsătura principală a unei asemenea familii este 
onoarea (în Biblia Cornilescu se foloseşte termenul de 
cinstire). Iată cum descrie Vallotton onoarea: 

„Onoarea este unul dintre cele mai mari atribute de 
nobleţe din întreaga Biblie. Când Împărăţia este prezentă în 
noi, comportamentul onorabil devine o trăsătură naturală 
pentru noi. Îi onorăm (îi cinstim) pe toţi oamenii nu numai 
fiindcă sunt cetăţeni onorabili ai Regatului, ci şi fiindcă sunt şi 
fii ai Regelui. Când umblăm în chemarea noastră regală, 
comportamentul nostru nu mai este determinat de mediul 
nostru vremelnic (trecător), ci mediul etern rezidă în noi. 

Ori de câte ori îi tratăm pe ceilalţi oameni în mod 
onorabil, chiar dacă ei refuză să ne onoreze, demonstrăm că 
avem un standard în noi care nu este determinat de oamenii din 
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jurul nostru. Nu numai că îi onorăm pe oameni fiindcă sunt 
onorabili; îi onorăm pe oameni fiindcă noi suntem onorabili. 
Pentru un creştin, onoarea este o stare a inimii, nu numai 
produsul unui mediu bun. Onoarea (cinstirea) nu înseamnă că 
suntem de acord cu oamenii pe care îi onorăm (îi cinstim); 
înseamnă pur şi simplu că îi preţuim (le acordăm valoare) ca 
oameni care au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. 

Noi suntem chemaţi şi să ne luptăm cu inamicii noştri 
într-un mod onorabil! Vedem acest principiu în cartea lui Iuda: 

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se 
certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească 
împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: «Domnul să te 
mustre!» Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi se 
pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte 
(Iuda  
9-10). 

Dacă cineva merită dezonoare, acela este diavolul. Dar 
Mihail nu şi-a tratat arhi-adversarul cu lipsă de respect când s-a 
luptat cu el. Principiul acesta ne dă un model pentru modul în 
care trebuie să ne tratăm adversarii, fie ei fizici, fie spirituali... 
Răspunsul este simplu: vrem să ne tratăm duşmanii cu onoare 
nu fiindcă ei o merită, ci fiindcă noi o merităm Aceasta 
înseamnă să fim oameni onorabili. 

Exodul 20:12 ne spune: «Cinsteşte (onorează) pe mama 
ta şi pe tatăl tău pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara în care 
ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.» Este important să vedem 
legătura dintre cinstire şi viaţă. Cinstirea creează o cale pe care 
călătoreşte viaţa şi este o virtute cheie pentru a crea şi a 
menţine o cultură regală. Când noi îi onorăm (îi cinstim) pe 
alţii, noi recunoaştem autoritatea lor şi cedăm în faţa poziţiei 
lor. Onoarea (cinstirea) este umilinţa în acţiune. Ea are ochi să 
vadă în invizibil pentru a discerne şi de a evalua o persoană 
conform valorilor Împărăţiei. 
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Onoarea este piatra de temelie pentru o cultură care dă 
putere, cultură care elimină nevoia de a-i controla pe alţii. 
Prezenţa onoarei creează ordine prin demnitate în locul fricii de 
pedeapsă. Ordinea, când este generată de onoare, rezultă în 
împuternicire: ordinea împuternicită prin frică se termină în 
control... 

Datorită faptului că onoarea este un catalizator atât de 
important pentru viaţă, noi avem nevoie să cultivăm o atitudine 
în noi şi o cultură împrejurul nostru care o promovează. 
Nobleţea creşte în solul onoarei (cinstirii). A învăţa să ne 
onorăm (să ne cinstim) uni pe alţii este un lucru vital pentru 
creşterea noastră în Dumnezeu” (pag. 118-119, 124) 

La Bethel, tot personalul contribuie la crearea a ceea ce 
ei numesc, cu un termen general, „cultura Împărăţiei”. Trebuie 
să semnalăm câteva dintre aceste contribuţii şi, făcând lucrul 
acesta, vom arăta câteva aspecte ale acestei „culturi.” 

Poate că cea mai comprehensivă expunere a acestei 
redefiniri a vieţii creştine a fost făcută de pastorul Danny Silk 
în cartea Culture of Honor – Sustaining a Supernatural 
Environment (Cultura onoarei – cum să întreţii un mediu 
supranatural, Destiny Image, 2009). Iată cum începe el această 
carte: 

„Dacă ai auzit de Biserica Betel din Redding, 
California, toate şansele sunt că ai auzit mărturii despre 
întâmplări supranaturale care au loc aici cu regularitate, cu 
precădere minuni de vindecare. Ceea ce poate că n-ai auzit este 
că aceste evenimente supranaturale se leagă în mod direct de 
cultura supranaturală pe care comunitatea sfinţilor din Betel o 
dezvoltă de zece ani încoace. Inima acestei culturi este 
convingerea că Isus ne-a dat modelul vieţii creştine. Isus ne-a 
explicat că toate lucrurile supranaturale care s-au întâmplat prin 
El au curs în mod direct din legătura Lui intimă cu Tatăl Său, şi 
că aceeaşi legătură este ceea ce a venit El să ne dea prin 
moartea şi prin învierea Lui. A menţine şi a întreţine un mod de 
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viaţă supranatural, în care semnele şi minunile ne urmează, 
depinde totalmente de trăirea în practică a adevăratei noastre 
identităţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Înarmaţi cu aceste 
adevăruri, liderii de la Betel înţeleg că rolul lor principal este 
să-i împuternicească pe sfinţi să-L cunoască pe Dumnezeu şi să 
trăiască în deplinătatea a ceea ce zice El că sunt ei. Datorită 
faptului că aceste valori esenţiale au fost predate şi 
demonstrate, a crescut o generaţie de oameni care au curajul să 
aducă Cerul pe pământ” (pag. 29-30). 

Cultura onoarei este o parte a acestui rol principal al 
liderilor de a-i împuternici pe sfinţi să trăiască în intimitate cu 
Dumnezeu şi să umble în plinătatea potenţialului lor de fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu. Iată parte din concluziile cu care se 
încheie această carte: 

„Aici stăm noi ca o mişcare în generaţia noastră. 
Suntem în durerile naşterii unei reforme. Noi nu vom mai 
tolera status quo-ul unei existenţe guvernate din afară. Nu vom 
mai trăi ca cerşetori şi ca sclavi. Motivaţia religioasă că în 
curând se va dezlănţui mânia lui Dumnezeu şi idealurile unei 
vieţi mici nu mai sunt opţiuni pentru noi. Noi ne antrenăm să 
domnim cu Cristos ca niciodată până acum. Acum noi aşteptăm 
să fim plini de putere şi să trăim o viaţă din abundenţă în 
Cristos până când împărăţiile acestei lumi devin Împărăţia 
Dumnezeului nostru” (pag. 189). 

Şi iată un anunţ extrem de încurajator: 
„Se întâmplă ceva foarte puternic peste tot în lume şi 

dintr-odată nu ne mai simţim cu totul unici. Biserici de pe tot 
globul trăiesc aceleaşi lucruri pe care le trăim noi. Mărturii ale 
invaziei Cerului sunt tot mai frecvente. Dar partea cea mai 
încurajatoare este că aceste mărturii nu vin numai din Africa, 
Asia şi America de Sud. Aceste istorisiri ne vin din biserici 
locale de pe tot cuprinsul Statelor Unite. Începem să ne simţim 
parte dintr-o mişcare, parte dintr-o transformare” (pag. 194). 
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Experimentul de la Betel este foarte cuprinzător. Se 
face efortul de a aplica învăţătura lui Isus în toate sferele vieţii 
şi la toate vârstele. Se desfăşoară o adevărată campanie de 
chemare a tineretului să trăiască o viaţă de puritate sexuală. 
Aceasta se face prin două cărţi scrise de Kris Vallotton: Purity 
–The New Moral Revolution (Destiny Image, 2008) şi Moral 
Revolution – The Naked Truth About Sexual Purity (Desstiny 
Image, 2010). Împreună cu fiul lui, Jason, a creat o fundaţie 
care să-i ajute să răspândească noua chemare la puritate morală 
cât mai larg posibil. Principiile extrase din învăţătura 
Domnului Isus sunt aplicate în cărţi adresate părinţilor referitor 
la creşterea copiilor. De asemenea, sunt aplicate în şcoala lor 
elementară şi chiar la grădiniţa lor! 

Am arătat mai la început că anumiţi creştini, din timpuri 
şi locuri diferite, au formulat învăţături cum că trăirea unei 
vieţi sfinte nu este posibilă. În toate cărţile amintite mai sus şi 
în altele scrise de păstorii de la Bethel se poate vedea efortul de 
a dovedi că o asemenea teologie a slăbiciunii” sau „teologie a 
neputinţei” nu este adevărată, nu este biblică. Cea mai bună 
discuţie despre subiectul acesta atât de vital se găseşte în cea 
mai recentă carte a lui Kris Vallotton, Spiritual Wars – 
Winning the Invisible Battle Again Sin and the Enemy  
(Războaie spirituale – Cum să câştigi lupta împotriva 
păcatului şi a duşmanului, Chosen, Baker Publishing Group, 
2012). Întreaga discuţie se poate citi la paginile 32-45. Vă citez 
doar afirmaţiile cele mai provocatoare şi mai stimulatoare: 

„Probabil că te-ai întrebat: Dacă noi suntem realmente 
o nouă creaţie şi duşmanul nostru nu mai este carnea, atunci 
cum se face că credincioşii încă păcătuiesc? Nu înseamnă asta 
că noi încă avem o natură păcătoasă? 

Încep răspunsul prin a vă pune şi eu o întrebare: Aveau 
Adam şi Eva o natură păcătoasă când au păcătuit? Răspunsul 
este nu. Adam şi Eva au dovedit că nu ai nevoie de o natură 
păcătoasă ca să păcătuieşti. După ce Dumnezeu l-a creat pe 
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Adam, atât pe bărbat cât şi pe femeie, El S-a uitat la tot ce a 
făcut şi a zis că toate sunt „foarte bune” (Gen.1:31). Dacă 
Adam şi Eva ar fi avut naturi păcătoase, Dumnezeu nu i-ar fi 
putut declara «foarte buni.» 

Aceasta dovedeşte că tot ce-ţi trebuie ca să păcătuieşti 
este o voinţă liberă şi capacitatea de a crede o minciună. Toţi 
credincioşii au aceste capacităţi – iată de ce apostolul Ioan ne-a 
spus să nu ne înşelăm cu privire la cine am fost înainte de a fi 
curăţaţi de păcat şi cine suntem după ce am fost curăţaţi (1 Ioan 
1:8-9 şi 2:1)... 

Să fie clar că eu nu zic că nu vom mai alege să 
păcătuim sau că nu vom mai avea nevoie să ne pocăim după ce 
am fost născuţi din nou. Aşa cum am spus, tot ceea ce-ţi trebuie 
ca să păcătuieşti este o voinţă liberă şi capacitatea de a crede 
minciuna diavolului – şi credincioşii le au pe amândouă. S-ar 
putea să alegem să păcătuim şi în consecinţă vom avea nevoie 
să ne pocăim. 

Ceea ce spun este că nu păcătuim în mod natural, 
fiindcă nu avem o natură păcătoasă care este căsătorită cu 
legea, Natura noastră veche a fost răstignită cu Cristos; acum 
suntem făpturi noi, căsătorite cu Cristos prin Noul Legământ. 

În opoziţie cu acest puternic adevăr, o teologie 
înşelătoare continuă să circule prin Biserică – o doctrină care în 
esenţă spune că încă este natura noastră să păcătuim şi după ce 
am fost născuţi din nou. Eu sunt convins că aceasta este o 
doctrină a demonilor. Diavolul vrea să ne convingă de faptul că 
păcatul, răutatea, obiceiurile rele şi orice altă robie este 
înrădăcinată în natura noastră. În felul acesta, el poate să ne 
tortureze şi apoi să-l blameze pe omul nostru cel vechi” 
(pag.41-44). 

Aceasta este cea mai radicală respingere a doctrinei 
despre depravarea totală şi eu o susţin din toată inima. 

L-am auzit odată pe Paul Manwaring, unul dintre 
pastorii de la Bethel, spunând: „Redding, California este locul 
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cel mai radical de pe planeta pământ. Nu există un loc ca acesta 
în care Isus să fie crezut 100%!” 

Fiindcă l-am amintit pe Paul Manwaring, trebuie să 
amintesc şi cartea lui, What on Earth Is Glory? – A Practical 
Approach to a Glory Filled Life (2011), o descrieere a naturii 
lui Dumnezeu şi a dorinţei Lui de a împărţi cu noi această 
natură. Şi cartea aceasta face parte din efortul total de la Bethel 
de a defini cultura Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Nu pot să închei partea aceasta fără să vorbesc şi de 
locul închinării şi al intimităţii cu Dumnezeu în Biserica 
Bethel. Bill Johnson accentuează lucrul acesta în multe dintre 
scrierile lui şi în cele din urmă adună toată această învăţătură în 
cartea lui, Face to Face with God – The Ultimate Quest to 
Experience His Presence (Faţă în faţă cu Dumnezeu – 
căutarea supremă de a experimenta prezenţa Lui). Aici este 
locul în care intrăm în Sfânta Sfintelor şi descoperim 
Frumuseţea lui Dumnezeu care ne invită să participăm la 
această frumuseţe şi să devenim astfel ca Domnul Isus. 

În concluzie, Randy Clark şi Bill Johnson reprezintă o 
nouă trezire spirituală în istoria creştinismului. Ei adună 
laolaltă tot ceea ce a fost câştigat în trezirile anterioare de la 
Reformă până astăzi. Prin faptul că fac din învăţătura lui Isus 
despre Împărăţia lui Dumnezeu centrul atenţiei lor, ei dau 
creştinismului un ţel nou: să ucenicizăm naţiunile şi să creăm 
în ele o cultură nouă, o cultură ce reprezintă voia lui Dumnezeu 
de a aduce Cerul aici pe pământ şi de a face ca totul pe pământ 
să fie ca în Cer. 



47 

Concluzii 
 
Am prezentat în această lucrare o serie de schimbări 

majore care au avut loc în istoria creştinismului. Unele dintre 
ele au dus în jos, la o diminuare a conţinutului, a vitalităţii şi a 
impactului creştinismului. Altele au reprezentat o renaştere şi o 
revitalizare  a credinţei creştine. O ascensiune! 

Este important să cunoaştem istoria. Cine nu o 
cunoaşte, este în primejdie să-i repete greşelile. Cine o 
cunoaşte, învaţă din lecţiile ei şi capătă idei pentru mersul 
înainte. Dar, din moment ce am prezentat un fel de scară 
ascendentă a dezvoltării creştinismului de la Reformă încoace, 
aceasta ne provoacă să ne gândim cam unde ne aflăm noi pe 
această scară. Mă gândesc la toţi evanghelicii din România şi-i 
chem pe toţi să-şi evalueze convingerile şi practicile. Mă 
gândesc mai ales la baptiştii români, între care am crescut şi 
între care am trăit o viaţă activă îndelungată. Unde ne aflăm noi 
în comparaţie cu alţi baptişti din lume la ora actuală? O mare 
parte dintre baptiştii din lume au îmbrăţişat adevărul că Duhul 
Sfânt dă şi astăzi toate darurile arătate în Noul Testament.  

Mi s-a spus, însă, că la Congresul Alianţei Mondiale 
Baptiste de la Honolulu din anul 2005, dedicat lucrării şi 
darurilor Duhului Sfânt în mişcarea baptistă de astăzi, s-a 
afirmat că sunt doar trei culte baptiste care sunt închise, adică 
sunt total cesaţioniste: Uniunea Baptistă Rusă, Ucraineană şi 
Română. Cu alte cuvinte, noi ne aflăm acolo unde ne-a lăsat 
Martin Luther, cu deosebirea că am adăugat la Luther botezul 
credinţei, adică botezul la vârsta posibilităţii deciziei personale. 
Oare ne putem mândri cu conservatorismul acesta? 

Curajul de a-ţi schimba teologia 
Unii îşi vor face un titlu de glorie că ei nu şi-au 

schimbat niciodată convingerile. În această privinţă, eu îmi 
amintesc mereu de ceea ce a scris criticul literar George 
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Călinescu: „Numai oamenii mici nu-şi schimbă niciodată 
convingerile.” Trăim într-o epocă de mari transformări, care 
inevitabil ne duc la reconsiderări şi la schimbări în cel puţin 
unele aspecte ale gândirii noastre. Îl voi prezenta mai jos ca 
exemplu de un om din generaţia mea care a avut recent curajul 
să enumere câte schimbări majore au avut loc în teologia lui în 
lunga lui carieră de misionar şi apoi de profesor de teologie: 
Peter Wagner. 

Recent, el şi-a publicat biografia, cu un titlu ciudat: 
Wrestling with Alligators, Prophets and Theologians, Lesons 
from a Lifetime in the Church – A Memoir (În luptă cu 
crocodilii, cu profeţii şi cu teologii - Lecţii dintr-o viaţă 
întreagă în Biserică – Amintiri, Gospel Light, Ventura, 
California, 2010).  Autorul a slujit 16 ani ca misionar în jungla 
din Bolivia, apoi a devenit profesor la Fuller Seminary din 
Pasadena, California. Timp de mai bine de treizeci de ani, Peter 
Wagner a fost implicat în mişcarea evanghelică şi a fost foarte 
activ în organizarea şi desfăşurarea Congresului Mondial de 
Evanghelizare de la Manila (1989) şi în alte acţiuni 
evanghelice mondiale.  

Ca participant la viaţa teologică şi spirituală pe plan 
mondial, Peter Wagner arată nu numai schimbările teologice 
care s-au întâmplat în această vreme, ci şi schimbările teologice 
pe care le-a trăit el personal în timpul acesta. El le numeşte 
„tranziţii”, sau treceri de la o poziţie teologică la alta, şi le 
enumeră: sunt în număr de patrusprezece! Iată cum le explică şi 
le enumeră el: 

„Tranziţiile teologice sunt adeseori numite schimbări 
paradigmatice. Ele cer o «înnoire a minţii». O paradigmă este o 
schemă mintală prin care procesezi informaţiile care îţi vin din 
afară. Este o sumă de idei, teorii, concepţii ce alcătuiesc 
structura minţii tale. Când schimbările din gândirea ta sunt 
foarte mari, foarte radicale, aşa încât toată schema ta se 
schimbă, ele se numesc schimbare de paradigmă. Mie îmi place 
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să gândesc tranziţiile teologice pe care le-am făcut de-a lungul 
anilor ca fiind schimbări de paradigmă. Pentru mine, ele sunt 
foarte importante şi le voi lista cronologic: 

1. Trecerea de la «teoria celor două canale» la 
recunoaşterea naturii umane depline a lui Isus. 
Prima mea înţelegere a celor două naturi ale lui 
Cristos a fost că El trecea în mod regulat de la a-Şi 
folosi natura umană la a-Şi folosi natura divină. 
Colegul meu de la Fuller, profesorul Edward John 
Carnell, m-a convins, bazat pe Filipeni 2, că putem 
fi siguri că, în timpul vieţii Lui pe pământ, înainte 
de cruce, Isus Şi-a folosit numai natura umană. 

2. Trecerea de la înzestrările umane la darurile 
spirituale. În timpul când am fost misionar în 
junglă, cu ajutorul unui prieten misionar, Ken 
Decker, am început să înţeleg cum este alcătuit 
Trupul lui Cristos ca să funcţioneze cu fiecare 
membru folosindu-şi darurile lui/ei spirituale. 
Învăţătura pe care am dat-o altora personal, ca 
profesor, şi apoi două dintre cărţile mele, Your 
Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow şi 
Discover Your Spiritual Gifts, cred că se va dovedi 
că au fost cea mai de seamă contribuţie a mea la 
viaţa Bisericii. Cărţile acestea se tipăresc încă şi 
continuă să fie cumpărate. 

3. Trecerea de la educaţia teologică la echiparea 
sfinţilor. Modelul creat de Ralf Winter de educaţie 
teologică prin extensie (TEE) a început procesul de 
trecere de la metodele tradiţionale de echipare a 
studenţilor la educarea celor care sunt deja angajaţi 
în lucrare, o educare pentru slujire practică. 

4. Trecerea de la evanghelizarea pasivă la 
evanghelizarea pragmatică. Experienţa mea 
educaţională care mi-a schimbat cel mai mult viaţa 
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a fost cea prin care am obţinut doctoratul în 
misiologie cu Prof. Donald McGavran la Fuller 
School of World Missions în a doua parte a anilor 
1960. El ne-a învăţat să ne concentrăm atenţia nu pe 
eforturile noastre de evanghelizare în sine, ci pe 
rezultatele măsurabile pe care le produc eforturile 
noastre. 

5. Trecerea de la teologia monoculturală la teologia 
trans-culturală. Înainte de a deveni misiolog, am 
luat ca de la sine înţeles că teologia care s-a 
dezvoltat în Europa şi în America de Nord este 
valabilă pentru întreaga lume. Fără să ne dăm 
seama, credeam că teologia este Scriptura. Dar când 
am început să introduc antropologia culturală în 
tablou, în cea mai mare parte sub îndrumarea prof. 
Chuck Kraft, concepţia mea despre teologie a 
devenit mai puţin dogmatică şi mai puţin regională. 

6. Trecerea de la evanghelizarea programată la 
evanghelizarea cu putere. Una dintre cele mai 
semnificative schimbări în gândirea mea s-a produs 
când a apărut pe scena vieţii mele John Wimber şi a 
început să slujească prin semne şi minuni. Înainte 
de a veni el, credeam în Duhul Sfânt, dar nu 
gândeam că eficacitatea în evanghelizare vine din 
aplicarea principiilor corecte la timpul potrivit. 
Succesul lui Wimber la Biserica Vineyard din 
Anaheim şi cursul predat de el la Fuller Seminary 
m-au împins înapoi la Scriptură şi la concluzia că 
puterea spirituală este cheia principală pentru 
evanghelizarea eficace şi durabilă. Lucrul acesta a 
fost dovedit în ultimii 30 de ani de creşterea 
explozivă a creştinismului în emisfera sudică. 

7. Trecerea de la tolerarea lui satan la declaraţia de 
război. În perioada de început a carierei mele, îl 
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consideram pe satan ca pe o mică neplăcere în 
efortul de a răspândi Evanghelia. Apoi, contactul 
meu cu Cindy Iacobs şi cu alţii m-a trezit la 
realitatea războiului spiritual. Departe de a fi o mică 
neplăcere, satan este un duşman formidabil care 
trebuie înfrânt şi care va fi înfrânt pe multele 
câmpuri ale războiului spiritual. 

8. Trecerea de la teologia reformată referitoare la 
sfinţenie la cea wesleyană. După ce m-am implicat 
în lupta spirituală, am ajuns să văd că concepţia 
reformată despre sfinţire pe care o aveam nu este 
suficientă. De aceea am trecut la concepţia lui John 
Wesley, conform căreia putem şi trebuie să trăim 
vieţi pline de puritate şi de sfinţenie, închizând 
astfel multe uşi prin care forţele demonice ale lui 
satan pot să intre şi să compromită eficacitatea 
noastră.  

9. Trecerea de la credinţa într-o guvernare 
denominaţională la o guvernare apostolică. De 
îndată ce am început să iau în serios învăţătura 
biblică că la temelia Bisericii sunt apostolii şi 
profeţii, am început să-mi schimb paradigma de la 
formele de guvernare democratică, tipice bisericilor 
şi denominaţiilor tradiţionale, la conducerea 
apostolică, ce susţine că Duhul Sfânt deleagă o 
mare parte din autoritatea peste treburile Bisericii 
unor indivizi pe care El îi cheamă şi-i desemnează 
pentru anumite lucrări. Manualul meu despre 
această schimbare este Churchquake! (Cutremur în 
Biserică), în timp ce ultimele mele gânduri pe 
această temă sunt rezumate în Apostles Today 
(Apostoli astăzi). 

10. Trecerea de la o viziune a Bisericii la o viziune a 
Împărăţiei. Cea mai mare parte a muncii mele în 
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perioada de început s-a concentrat pe Biserică. Mai 
recent, însă, mi-am dat seama că accentul lui Isus 
nu s-a centrat atât pe Biserică cât pe Împărăţia Lui. 
El nu i-a trimis niciodată pe ucenicii Lui să predice 
Evanghelia Bisericii, ci Evanghelia Împărăţiei. 
Împărăţia lui Dumnezeu nu se limitează între cele 
patru ziduri ale bisericii locale. Nu voi uita 
niciodată că după ce am publicat ceea ce am 
considerat a fi una dintre cele mai bune cărţi ale 
mele, Church Growth and the Whole Gospel, Ray 
Bakke a făcut observaţia că n-am pomenit nici 
măcar o dată cuvântul «Împărăţie» într-o carte 
despre răspunderea socială a Bisericii. Mă uit înapoi 
şi văd că are dreptate. De atunci n-am mai făcut 
greşeala aceasta. Vedeţi, de exemplu, cartea mea 
Changing Church. 

11. Trecerea de la extinderea Bisericii la reformarea 
societăţii. Marea trimitere (Matei 28:1-20) ne spune 
că trebuie să facem ucenici din toate naţiunile. Eu 
credeam că aceasta înseamnă să mergem în diferite 
naţiuni şi să câştigăm cât mai mulţi oameni şi să 
înmulţim bisericile. Acum înţeleg porunca aceasta 
literal, ca însemnând că trebuie să reformăm 
naţiunea (sau grupul etnic) aşa încât întreaga 
societate să reflecte valorile Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Acum cred în mandatul de stăpânire 
(Dominium Mandate), adică în faptul că fiii lui 
Dumnezeu trebuie să ajungă să împlinească 
mandatul dat de Dumnezeu omului când i-a zis: 
«Stăpâniţi pământul!»  

12. Trecerea de la teismul clasic la teismul deschis. Am 
fost învăţat că Dumnezeu a hotărât şi a determinat 
totul dinainte şi de aceea cunoaşte dinainte tot ce 
are să se întâmple. Dar de îndată ce am început să 
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lucrez cu mişcarea de rugăciuni de mijlocire din anii 
90, am început să cred cu putere că rugăciunile 
noastre vor influenţa realmente ce va face 
Dumnezeu de aici înainte. Ele schimbă gândul lui 
Dumnezeu.  

13. Trecerea de la slujirea în biserică la slujirea la locul 
de muncă. Până acum câţiva ani, am crezut că 
întreaga slujire adusă lui Dumnezeu este bazată în 
adunare. Aceasta a fost una dintre cele mai mari 
greşeli ale mele. Am crezut chiar că darurile 
spirituale pot fi folosite doar în activităţile bisericii. 
Acum m-am pocăit de lucrul acesta, deoarece acum 
am înţeles că biserica există şi la locul de muncă şi 
că ceea ce fac creştinii la locul de muncă este o 
formă legitimă de slujire adusă lui Dumnezeu. Spun 
totul despre această schimbare de paradigmă în 
cartea mea The Church in the Workplace. 

14. Trecerea de la o escatologie escapistă la o teologie a 
biruinţei. Această cea mai recentă schimbare de 
paradigmă are o lungă istorie. Cred că eram încă în 
Bolivia când am început să am întrebări cu privire 
la teologia răpirii premileniste, pretribulaţioniste, pe 
care o învăţasem la seminar. Ideea era că lumea va 
merge din rău în mai rău şi că exact la momentul 
potrivit vom fi răpiţi şi Anticristul va prelua 
stăpânirea. Nu cred că o credeam cu adevărat, dar 
pur şi simplu nu mă gândeam la problema aceasta şi 
aşa au trecut zeci de ani. Dar când am început să 
înţeleg mandatul stăpânirii, mi-a devenit clar că am 
nevoie de o concepţie mai bună despre vremurile de 
pe urmă. Lumina a venit când am citit cartea lui 
Harold Eberle şi Matin Trench Victorious 
Eschatology, cu concepţia lor parţial preteristă, şi 
aceasta este ceea ce cred acum.” 
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Acestea au fost schimbările petrecute în teologia lui 
Peter Wagner. 

Multe dintre aceste tranziţii le-am trăit şi eu. Faţă de 
altele, am mari rezerve. Le-am redat aici, însă, ca să ilustrez 
fenomenul unei minţi deschise, care îndrăzneşte să primească 
noi informaţii şi să facă tranziţii paradigmatice în propria 
gândire. 

O privire spre viitor 
Prăbuşirea comunismului şi libertatea în care am intrat 

din decembrie 1989 nu a adus cu sine o renaştere spirituală. 
Dimpotrivă, haosul economic, politic şi social care au urmat  
i-au făcut pe majoritatea românilor să se implice în goana după 
o stare materială mai bună cu orice preţ, şi aceasta a însemnat 
implicarea în corupţie. Compromisurile morale reduc şi în cele 
din urmă sting viaţa spirituală. 

Milioanele de români care s-au dus în ţările Europei de 
Apus în căutare de lucru s-au implicat şi ei în dureroase forme 
de minciună, necinste şi unii în desfrâu. Familiile rămase acasă 
au avut şi ele de suferit, mai ales copiii. 

Sunt semne că mulţi români se opresc acum şi-şi pun 
întrebarea: Aceasta-i tot ce ne oferă viaţa în libertate? Şi este 
oare aceasta adevărata libertate? Mulţi percep acum tot mai 
acut că în biserici nu mai este viaţă, nu mai este putere, nu mai 
este bucurie. Oare aceasta este viaţa creştină? 

Cred că toate acestea au creat condiţiile pentru o 
adevărată trezire spirituală. Întotdeauna o trezire spirituală 
începe atunci când un grup de credincioşi nemulţumiţi de viaţa 
lor actuală decid să o rupă cu orice păcat cunoscut şi să se 
dăruiască totalmente Domnului Isus şi vieţii de sfinţenie. Ceea 
ce este necesar de ştiut la acest punct este că o trezire spirituală 
este de la ceva către altceva. De multe ori este relativ uşor să se 
stabilească „de la ce” ne trezim. Este mai dificil să se 
stabilească clar „către ce” ne trezim. Cu alte cuvinte, Cine ne 
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dă puterea de schimbare şi ce fel de viaţă vom trăi după ce  
ne-am trezit? 

Au existat treziri mari, care au cuprins zeci de mii şi 
chiar sute de mii de oameni, dar care au durat maximum  
3-5 ani, apoi s-au stins. Uneori s-au stins datorită 
conducătorilor trezirii, care au alunecat de pe calea cea dreaptă, 
dar de cele mai multe ori trezirea s-a stins fiindcă nu a existat 
un program, o învăţătură clară despre trăirea în trezire, o 
acţiune  sistematică de clădire a unei societăţi  bazate pe 
principiile trezirii. 

Ceea ce trebuie să urmărească o adevărată trezire 
spirituală este revenirea la învăţăturile Domnului Isus despre 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Despre acestea vom 
vorbi în „Manifestul Împărăţiei lui Dumnezeu”. 
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