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Introducere 
 

În 1517, Martin Luther a bătut în cuie pe uşa bisericii din Wittenberg 
95 teze care puneau la îndoială numeroase doctrine şi practici ale Bisericii 
Catolice, ceea ce a dus la răspândirea Reformei Protestante. Anul viitor, 
atât protestanŃii, cât şi catolicii vor comemora cu ocazia unor numeroase 
evenimente 500 de ani de la această acŃiune a lui Luther. Între timp, 
lumea religioasă se depărtează tot mai mult de principiile pe care s-a 
bazat Reforma: 

� Sola scriptura (doar Scriptura) 
� Sola fide (doar prin credinŃă) 
� Sola gratia (doar prin har) 
� Solus Hristosus (doar prin Hristos) 
� Soli Deo Gloria (slavă doar lui Dumnezeu) 

Papa Francis s-a întâlnit cu Şeicul Ahmed al-Tayeb, marele imam de 
Cairo la moscheea egipteană Al-Azhar, pe data de 23 Mai, 2016. 
Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi a spus că papa şi 
conducătorul Islamic s-au “consfătuit în principal cu privire la provocările 
cu care se confruntă autorităŃile şi credincioşii principalelor religii ale 
lumii.” Papa continuă să lucreze hotărât să unească toate religiile sub 
biserica Catolică. 

De fapt, “aniversarea de 500 de ani a Reformei creştine din 2017 va 
avea un caracter predominant ecumenic, chiar Papa Francis luând parte la 
o slujbă de celebrare cu Luteranii din Suedia în Octombrie a acestui an…. 

“În anii recenŃi… Romano Catolicii şi Luteranii au ajuns la o 
înŃelegere cu privire la doctrina îndreptăŃirii, un subiect cheie în 
despărŃirea dintre papalitate şi Luther şi urmaşii săi, iar multe alte 
diferenŃe doctrinale nu vor mai avea un caracter separator al bisericii,” în 
de acord cu comunicatul Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania. 
-ecumenicalnews.com, 18 Mai, 2016. 

Pe parcursul acestei Săptămâni de Rugăciune, vor fi prezentate 
experienŃele, credinŃele şi dedicarea a şapte Reformatori renumiŃi din 
secolul al XVI-lea. Scopul acesteia este de a ne concentra asupra 
principiilor care au scos în evidenŃă dedicarea lor lui Dumnezeu pentru 
mântuirea sufletelor pierdute. Aceasta este esenŃial, căci evenimentele ce 
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vor avea loc cu puŃin înainte de a doua venire a lui Isus vor cere o înălŃare 
a adevărului Biblic mai sus decât oricând în istorie, iar noi putem învăŃa 
multe de la aceşti Reformatori. 

“În zilele noastre, puŃini dintre cei care susŃin că sunt urmaşii 
reformatorilor sunt mânaŃi de spiritul lor. PuŃini ascultă de glasul lui 
Dumnezeu şi sunt gata să primească adevărul fără să Ńină seama de modul 
în care el poate fi prezentat.” –Hristos lumina lumii, p. 232. 

“Reforma nu s-a încheiat cu Luther, aşa cum socotesc unii, ci ea 
trebuie continuată până la încheierea istoriei lumii. Luther a avut o lucrare 
mare de făcut, aceea de a transmite şi altora lumina pe care Dumnezeu o 
aprinsese asupra lui, dar nu o poseda în totalitatea ei, adică acea lumină 
întreagă care trebuie dată lumii. Din vremea aceea şi până astăzi, o 
lumină nouă a continuat să strălucească neîncetat asupra Scripturilor şi 
noi adevăruri au fost continuu descoperite. …. 

“Tot astfel va fi vestită şi solia îngerului al treilea…. BărbaŃi ai 
credinŃei şi ai rugăciunii vor fi constrânşi să meargă cu zel sfânt, făcând 
cunoscute cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Păcatele Babilonului vor 
fi descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii rânduielilor bisericii 
de către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintarea neobservată, 
dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Pin aceste avertizări 
solemne, oamenii vor fi treziŃi. Mii şi mii vor auzi cuvinte pe care nu 
le-au mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul 
este biserica decăzută din cauza rătăcirilor şi păcatelor ei, din cauza 
lepădării adevărului trimis pentru ea din cer.” –Tragedia Veacurilor, pp. 
148, 149, 606, 607. 

“Alege mai degrabă sărăcia, reproşul, despărŃirea de prieteni sau orice 
altă suferinŃă decât să-Ńi pângăreşti sufletul de păcat. Mai bine moartea 
decât dezonoarea sau călcarea Legii lui Dumnezeu - ar trebui să fie 
motoul fiecărui creştin. Ca oameni ce mărturisim a fi reformatori, 
tezaurizând cele mai solemne şi purificatoare adevăruri ale Cuvântului lui 
Dumnezeu, noi trebuie să înălŃăm standardul mult mai sus decât este 
astăzi.” –5T., p. 147. 

Această Săptămână de Rugăciune este o ocazie unică de a ne întâlni 
împreună şi a ne ruga ca Duhul Sfânt să sădească adevărul divin adânc în 
inimile noastre astfel încât locuirea în noi a lui Isus să strălucească în 
afară când suntem chemaŃi să dăm mărturie. “Îndeplinirea cu credincioşie 
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a datoriilor zilei de astăzi este cea mai bună pregătire pentru încercările 
de mâine.” –Divina Vindecare, p. 481. 

ToŃi conducătorii şi slujbaşii bisericii sunt rugaŃi să facă tot posibilul ca 
aceste Prelegeri de Săptămână de Rugăciune să fie disponibile tuturor 
membrilor, în mod special celor care nu au întotdeauna posibilitatea de a 
se întâlni în grupuri şi să îşi rezerve timp de a se ruga împreună cu ei. 
Prelegerile sunt disponibile şi pe diferite pagini de Internet pentru a fi 
citite, descărcate şi imprimate, ca: www.sda1844.org şi www.sda1888.org 
(Engleză, Spaniolă şi Franceză), www.asd1844.org (Spaniolă), 
www.reform-adventisten.net (Germană), www.SMIAZS.RO (Română) şi 
altele. 

Sabatul din 10 Decembrie, ultima zi a  Săptămânii de Rugăciune va fi 
o zi de post şi rugăciune, iar toŃi sunt încurajaŃi să ia parte la întruniri, căci 
credincioşii din întreaga lume se unesc să ceară lui Dumnezeu pregătirea 
fiecăruia ca serv credincios. Colecta anuală a Săptămânii de Rugăciune va 
fi strânsă pentru ConferinŃa Generală; aceste fonduri vor fi folosite pentru 
diferite metode de lucrare misionară. Vă rugăm oferiŃi cu generozitate. 

“‘Gândul revenirii Domnului", spunea Baxter, "îmi este atât de plăcut 
şi plin de bucurie". (Richard Baxter, Works, vol, 17, p. 555). "A iubi 
revenirea Sa şi a aştepta această fericită nădejde este lucrarea credinŃei şi 
caracterului sfinŃilor Lui... Dacă moartea este ultimul vrăjmaş care va fi 
distrus la înviere, ne putem da seama cât de stăruitor trebuie să se roage şi 
să dorească credincioşii a doua venire a lui Hristos, până când va fi făcută 
această cucerire deplină şi finală." (Idem, vol. 17, p. 500). "Aceasta este 
ziua pe care toŃi credincioşii trebuie să o dorească, să o nădăjduiască şi să 
o aştepte, ca fiind împlinirea întregii lucrări a mântuirii lor şi toate 
dorinŃele şi străduinŃele sufletelor lor... Grăbeşte, o, Doamne, această zi 
binecuvântată!" (Idem, vol. 17, pp. 182, 183). Aceasta era nădejdea 
bisericii apostolice, a "bisericii din pustie" şi a reformatorilor.” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 303, 304. 

 
–FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală - 
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Prelegerea 1 – Vineri, 2 Decembrie, 2016 

Ulrich Zwingli – Combaterea  greşelilor 
de José Vicente Giner, ElveŃia 

 
O solie pentru toate timpurile  

În toate timpurile solia lui Hristos a fost predicată în această lume de 
bărbaŃi şi femei aleşi de Dumnezeu. Fiecare epocă şi-a primit lumina 
Evangheliei pentru timpul ei. În zilele lui Noe s-a dat o solie specială de 
salvare şi viaŃă veşnică cu un timp de har concret (Geneza 6:3). Poporul 
Israel a fost un instrument care trebuia să ducă lumii lumina cunoaşterii 
adevăratului Dumnezeu (Deuteronomul 4:6-8; 7:6), lucrare care trebuia să 
continue şi pe vremea lui Isus (Faptele Ap. 3:25, 26), dar din nefericire, 
poporul ales a refuzat să accepte această responsabilitate şi au sfârşit prin 
a respinge mesianitatea lui Isus Hristos, lumina lumii (Ioan 8:12). Dintr-o 
rămăşiŃă a poporului evreu, Isus a înfiinŃat biserica Sa cu scopul de a 
continua lucrarea de împrăştiere a adevărului salvator la orice seminŃie, 
de orice limbă, din orice norod şi de orice neam (Marcu 16:15; 1 Petru 
2:9). 

Dea lungul secolelor şi a istoriei celor şapte biserici din Apocalipsa, 
lumina Evangheliei a strălucit în fiecare perioadă, având instrumente 
umane alese pentru acest scop. Fiecare generaŃie a erei creştine a primit 
raze preŃioase de lumină cu o accentuare specială a aspectelor soliei 
necesare pentru timpul respectiv. De exemplu, în perioada Tiatirei, care 
acoperă secolele VI la XVI (Apocalipsa 2:18-29), s-au infiltrat teorii 
teribile în sânul creştinismului, iar adevărul a fost călcat în picioare şi 
ignorat. Doar în secolul XVI, la începutul perioadei Sardes (Apocalipsa 
3:1-6) s-au ridicat oameni de valoare care au luptat pentru credinŃa lor, 
care s-au străduit până la moarte pentru a apăra şi păstra adevărul 
evanghelic în ciuda oricărei împotriviri teribile şi persecuŃii atroce 
suferite.  

În mod curios, paradoxal şi surprinzător, putem spune, este faptul că 
aceşti reformatori curajoşi s-au confruntat cu un sistem religios 
conducător care pretindea a sluji lui Dumnezeu şi a-l iubi pe Hristos, cu 
toate că faptele lor negau această pretenŃie. Ceea ce iese cel mai mult în 
evidenŃă în sistemul papal, care stăpânea practic puterea politico-
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religioasă a majorităŃii Europei, este faptul că răspândea doctrine umane 
în locul adevărului Biblic, caracterul persecutor şi vrăjmăşia deschisă 
contra sfintei legi a lui Dumnezeu.  

Lumea cunoscută a rămas impregnată cu rătăcire şi era necesară 
intervenŃia divină pentru a se împotrivi acestui avans satanic. În acest 
timp a ridicat Dumnezeu glasuri ce vesteau Evanghelia, în diferite părŃi 
ale lumii vechi, care şi-au dedicat viaŃa în a se împotrivi erorii şi al căror 
efort, prin harul lui Dumnezeu, a reuşit să pătrundă în mii de inimi 
sincere.  

 
ElveŃia şi influenŃa lui Zwingli 

Acesta a fost cazul lui Huldrych sau Ulrich Zwingli (1484-1531), 
Reformatorul ElveŃian, care a fost considerat unul dintre cei trei cei mai 
proeminenŃi reformatori împreună cu Martin Luther şi Jean Calvin. 
Zwingli, despre care va vorbi această prelegere, s-a născut în 1484 în 
Wildhaus, Sankt Gallen, ElveŃia. Datorită situaŃiei familiare bogate, a 
putut studia la universităŃile din Basel şi Viena, cariera de preot, intrând 
în ordinul preoŃesc în 1506 a obŃinut gradul Magister Artium (Maestru în 
Arte). El a avut parte de o educaŃie temeinică care a inclus muzica, 
gramatica, filozofia, teologia, etc. Luther urma să fie uns ca preot un an 
mai târziu. În 1518, Zwingli a devenit predicator în catedrala din Zurich, 
la un an după ce Luther a scris cele 95 de teze. Este foarte interesant a se 
vedea cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. În acest an, Zwingli a atacat 
vinderea de indulgenŃe şi a influenŃat în aşa măsură guvernul încât aceasta 
a izgonit pe cei care le vindeau. Luther în Germania şi Zwingli în ElveŃia 
făceau aceeaşi lucrare, amândoi fiind îndrumaŃi de Dumnezeu. 

Zwingli a fost influenŃat de gândirea umanistă a lui Erasmus şi, de 
asemenea, de patriotismul elveŃian. A devenit profesor şi a fost capelan al 
armatei elveŃiene pentru o scurtă perioadă de timp. ObservaŃi că în acest 
timp ElveŃia era renumită pentru furnizarea unei clase speciale de 
mercenari – oameni de război care aduceau un venit consistent diferitelor 
districte. De fapt personajul William Tell, cunoscut ca un om curajos şi 
viteaz care s-a opus puterii Habsburgice, a devenit mai târziu sursa de 
inspiraŃie pentru mercenari. Glaris a fost un fel de bază militară, o 
pepinieră de soldaŃi pentru armata papei. Pentru un timp, Zwingli a fost 
inspirat de idealul servirii Sfântului Tată şi a Sfintei Biserici Mamă ca şi 
capelan al armatei papei, dar în 1515, într-o confruntare, au murit câteva 
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zeci de mii de soldaŃi elveŃieni. Acest carnagiu a avut un impact mare 
asupra lui Zwingli şi probabil i-a influenŃat în mare măsură înŃelegerea 
credinŃei creştine, punând la îndoială practica de a servi lui Hristos cu 
armele. În 1519, o plagă a şters oraşul Zurich, iar Zwingli s-a îmbolnăvit 
grav. În această situaŃie, el s-a prins de mila lui Dumnezeu şi în mod 
miraculos şi-a recâştigat sănătatea. Istoria spune că din acel moment s-a 
decis să îşi pună complet încrederea exclusiv în Creatorul, nu în chipuri, 
sfinŃi, relicve sau sacramente inventate de fiinŃele umane. 

Când Zwingli a avut privilegiul de a avea Sfintele Scripturi, le-a 
studiat cu un zel neobişnuit, de fapt, se spune că s-a decis să copieze 
aproape toate epistolele lui Pavel şi să memoreze Noul Testament în 
Greacă. El a studiat şi ebraica pentru a înŃelege Vechiul Testament. El a 
găsit în Biblie scopul vieŃii sale.  

El era familiar cu lucrările reformatorului Martin Luther, dar Zwingli 
urma o direcŃie personală a lucrării de reformă care a început în ElveŃia. 
El avea puncte de neînŃelegere cu reformatorul german, dar ceea ce aveau 
în comun aceşti doi oameni era dorinŃa lor sinceră şi adâncă de a aduce 
reforma în viaŃa religioasă a acelui timp. Amândoi s-au confruntat cu un 
sistem care era hotărât să devoreze pe oricine nu se supunea lui, totuşi, 
plini de un zel arzător, ei au dus mai departe lucrarea care a influenŃat atât 
de mult gândirea acelui timp.  

Când cineva studiază Cuvântul lui Dumnezeu fără prejudecăŃi şi caută 
cu sinceritate perlele de adevăr, Dumnezeu se descoperă lui, în de acord 
cu promisiunea Biblică (Ieremia 29:13); doar adevărul descoperit pe 
paginile sacre ale Bibliei poate elibera şi ilumina mintea cuiva. Ioan 8:32. 
Greşeala, erezia şi minciuna învăŃate în numele lui Dumnezeu distrage 
sufletul şi îl uneşte cu întunericul, punând în pericol mântuirea lui 
veşnică. Isaia 8:20. Cât de important este a fi sigur că stăm pe platforma 
adevărului veşnic, nu pe tradiŃii şi doctrine umane! Matei 15:8,9. 

Zwingli a înŃeles că biserica pe care o reprezenta şi servea învăŃa erori 
enorme. Inima lui ardea de un zel sfânt şi a început să denunŃe obiceiurile 
şi învăŃăturile catolice ca: închinarea la icoane şi venerarea sfinŃilor şi a 
relicvelor. El a atacat abuzurile indulgenŃelor şi a apărat întâietatea 
Scripturilor înaintea dogmei catolice, aşa cum a făcut Luther, refuzând 
magistratul bisericii şi supunere Romei. Astăzi privim acesta ca pe ceva 
normal şi logic, dar pe vremea lor era considerat ca foarte periculos şi 
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scump ce punea în pericol viaŃa. Totuşi el avea inima inspirată de 
Dumnezeu şi mişcată de Cuvântul Său, nimic şi nimeni nu îl înspăimânta.   

Nimeni nu îi poate acuza pe reformatori ca fiind separatişti şi fanatici 
sau având dorinŃa de a-şi începe biserica lor proprie, pentru că nu acesta a 
fost scopul lor original. Când aluatul adevărului intră în inimă, nu poate fi 
indiferent la abuzuri, erori şi doctrine false. A se supune sistemului şi a se 
adapta lui este sinonim cu a participa la el. De aceea, solia universală şi 
actuală care trebuie aplicată oricărei mişcări care nu înalŃă adevărul aşa 
cum este arătat în mod clar în Apocalipsa este: "... IeşiŃi din mijlocul ei, 
poporul Meu, ca să nu fiŃi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiŃi loviŃi cu 
urgiile ei!" Apocalipsa 18:4. 

“Aceia care au prea puŃin curaj de a mustra răul, sau care, prin 
nepăsare sau lipsă de interes, nu fac eforturi serioase de a curăŃi familia 
sau comunitatea lui Dumnezeu sunt făcuŃi răspunzători pentru răul care 
rezultă din neglijarea datoriei lor. Suntem la fel de răspunzători pentru 
răul pe care l-am fi putut opri prin exercitarea autorităŃii părinteşti sau 
spirituale, ca şi cum noi înşine am fi săvârşit fapta respectivă." –Patriarhi 
şi ProfeŃi, p. 578. 

“După cum Hristos, lumina şi viaŃa oamenilor, a fost lepădat de 
autorităŃile ecleziastice în zilele Lui, la fel a fost lepădat şi în generaŃiile 
următoare…. Atunci când au predicat Cuvântul lui Dumnezeu, 
reformatorii nu se gândiseră să se despartă de biserica existentă; dar 
conducătorii religioşi n-au vrut să tolereze lumina, iar aceia care o purtau 
au fost siliŃi să caute pe alŃii care tânjeau după adevăr…. Adesea, aceia 
care merg pe urmele reformatorilor sunt obligaŃi să se îndepărteze de 
bisericile pe care le iubesc, pentru ca să poată vesti învăŃătura lămurită a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Şi, de multe ori, aceia care caută lumina sunt 
obligaŃi de către aceeaşi învăŃătură să părăsească biserica părinŃilor lor, ca 
să-i poată da ascultare. “ –Hristos lumina lumii, p. 232. 

La fel s-a întâmplat cu Zwingli, Luther şi alŃi reformatori care nu s-au 
gândit să părăsească biserica pe care au iubit-o şi au servit-o. Singura 
dorinŃă care i-a condus a fost să reformeze ceea ce era greşit, în de acord 
cu Scriptura. Papa Adrian VI i-a interzis lui Zwingli să mai predice, 
reformatorul fiind considerat eretic şi în consecinŃă, s-a produs ruptura 
dintre el şi biserica Catolică în 1523. 
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Lucrarea sa educaŃională 
La fel ca Luther, Zwingli a scris o teză despre doctrinele şi practicile 

Catolice incorecte, documentul având 67 de puncte. În acestea ataca 
interdicŃia de a se căsători a clerului (doctrina celibatului, punctul 59), 
argumentând că căsătoria este legală pentru orice persoană (punctul 28). 
La punctul 3, a subliniat faptul că singur Hristos este calea spre viaŃa 
veşnică, respingând orice alt mijlocitor. Pentru Zwingli, doar Dumnezeu 
putea ierta păcatele prin Isus Hristos (punctul 50). Mai mult de atât, 
printre altele, reformatorul a negat existenŃa purgatorului, spunând că nu 
are nici o bază Biblică (punctul 57) şi a încurajat pe toŃi creştinii să 
răspândească lumina Evangheliei în întreaga lume (punctul 14). Zwingli a 
fost de acord cu Luther că autoritatea supremă este Scriptura. 

Trebuie notat că dorinŃa sa a fost să dea poporului cunoştinŃa 
Cuvântului lui Dumnezeu, pe care biserica pe care o slujea le-o nega. De 
aceea, el a schimbat limba latină cu cea germană în slujbele religioase şi a 
tradus Biblia în limba poporului. Traducerea sa este cunoscută ca Biblia 
de Zurich. InfluenŃa sa era destul de puternică în ElveŃia vorbitoare de 
limbă germană. El a fost cel mai important reformator şi conducător al 
poporului din Zurich, Berna şi Basel. Calvin va face mai târziu acelaşi 
lucru pentru zona vorbitoare de limbă franceză. Zwinglienii şi Calviniştii 
au fost uniŃi pe vremea editării Mărturisirii ElveŃiene. 

Dintre toate lucrările sale literare, menŃionăm în mod special 
"Comentariile despre religia adevărată şi falsă" (1525), care include 29 
capitole ce explică doctrina evanghelică; lucrare considerată de bază a lui 
Zwingli. În acelaşi an, el a început să scrie un curs de exegeză despre 
interpretarea Bibliei; iar în 1531, în strânsă colaborare cu Leo Jud, a 
publicat Biblia de Zurich în Germană cu caracteristicile speciale ale 
limbii elveŃiene. 

O altă doctrină în care ies în evidenŃă învăŃăturile lui Zwingli este cea 
a Sfintei Cine. El a respins ideea transubstanŃierii (schimbarea de 
substanŃă), care era învăŃată de biserica din Roma. El a afirmat că nu se 
poate vorbi despre o prezenŃă fizică, literală a lui Isus în pâinea şi cupa 
Sfintei Cine. Bazându-se pe cuvintele lui Isus, "să faceŃi lucrul acesta spre 
pomenirea Mea" (Luca 22:19), reformatorul a repetat cuvintele 
apostolului Pavel: "... LuaŃi, mâncaŃi; acesta este trupul Meu care se 
frânge pentru voi; să faceŃi lucrul acesta spre pomenirea Mea." Tot astfel, 
după cină, a luat paharul, şi a zis: "Acest pahar este legământul cel nou în 
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sângele Meu; să faceŃi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori 
veŃi bea din el." (1 Corinteni 11:24, 25); concluzionând corect că Sfânta 
Cină nu este o repetare a jertfei lui Isus, ci o "comemorare," o amintire a 
sacrificiului Său. În armonie cu acest principiu, Zwingli a explicat 
cuvintele lui Isus: "acesta este trupul Meu," ca însemnând "acesta 
reprezintă trupul Meu." El a confirmat de asemenea acest lucru afirmând 
că Mântuitorul foloseşte deseori verbul "a fi" figurativ, ca atunci când a 
zis: "Eu sunt pâinea vieŃii," "Eu sunt lumina lumii," "Eu sunt uşa," "Eu 
sunt calea," şi "Eu sunt viŃa. De fapt, în acest subiect, el a avut mai multă 
lumină decât Martin Luther. 

Referindu-se la această ceremonie sacră, Spiritul Profetic afirmă: 
“Simbolurile casei Domnului sunt simple şi uşor de înŃeles, iar 
adevărurile reprezentate de acestea sunt de cea mai mare importanŃă 
pentru noi. Prin instituirea slujbei sacramentale care a avut loc cu ocazia 
Paştelor, Hristos a lăsat bisericii Sale un memorial a marelui Său 
sacrificiu pentru om. ‘să faceŃi lucrul acesta,’ spunea El, ‘spre pomenirea 
Mea.’” –Evangelizare, p. 273). 

Moartea la învins pe  Zwingli în 1531 la Lupta de la Kappel, unde 
slujea ca predicator pentru trupele din Zurich în care şase cantoane 
elveŃiene Protestante s-au luptat împotriva a cinci cantoane elveŃiene 
Catolice. InfluenŃa acestui reformator a fost foarte importantă şi a 
influenŃat politica şi religia Ńării până astăzi. ProtestanŃii din ElveŃia sunt 
al doilea cel mai mare grup religios după Catolici. Protestantismul din 
ElveŃia modernă dă o mare importanŃă lucrării silitoare şi atribuie 
prosperitatea materială harului divin, lucruri pe care marele Reformator 
Zwingli le-a scos în evidenŃă. 
 
Timpul şi provocarea noastră 

Vrem să subliniem faptul că marii reformatori nu au fost perfecŃi. 
Dumnezeu i-a ales în ciuda imperfecŃiunilor lor, datorită zelului lor 
spiritual. Dumnezeu nu alege oameni perfecŃi să facă lucrarea Sa, ci Îşi 
face lucrarea prin oameni, care, în ciuda slăbiciunilor lor s-au pus în 
mâinile Sale pentru a fi modelaŃi. Slava aparŃine total lui Dumnezeu, 
instrumentul uman trebuie să rămână tăcut, ascuns sub aripile Celui 
Atotputernic, căci doar aşa are succes lucrarea sa. Zaharia 4:6; Efeseni 
2:8,9. 
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Este adevărat că unele dintre faptele reformatorilor ne surprind, iar ei 
nu au predicat toate adevărurile pe care le cunoaştem azi, ca: Sabatul, 
Reforma Sanitară, pacifismul, judecata de cercetare, etc., dar ei au înălŃat 
lumina care a fost necesară la timpul respectiv. Ei au apărat cu înflăcărare 
ceea ce a fost necesar atunci, în mod special doctrina îndreptăŃirii prin 
credinŃă. Lumea moare din lipsă de această lumină, iar ei şi-au îndeplinit 
însărcinarea. AlŃii trebuie să continue lucrarea până la ziua deplină. 
Proverbele 4:18. 

Astăzi, poporul lui Dumnezeu trebuie să predice întreita solie 
îngerească. Aceasta este solia către o lume ce se apropie de sfârşitul ei 
(Apocalipsa 14:1-13); este solia eternă, adevărul prezent (Apocalipsa 
14:6), dar cu o aplicare specifică timpului nostru. Ea include adevăruri 
uitate şi răstălmăcite şi invită oamenii să intre în poporul rămăşiŃei lui 
Dumnezeu, care înalŃă poruncile lui Dumnezeu şi au credinŃa lui Isus. 
Aceasta este ultima chemare la pocăinŃă şi o ocazie de a intra în arca 
mântuirii. 

Waldo, Wycliffe, Huss, Ieronim şi mai târziu Zwingli, Farel, Calvin, 
Luther, Melanchthon, Knox, Tyndale şi alŃii au pavat calea către Reforma 
finală şi depinde de noi să terminăm ceea ce au început ei. Lucrarea este 
enormă şi complexă, dar este necesară şi urgentă, căci suntem la marginea 
veşniciei. În ciuda faptului de a fi un popor mic şi nesemnificativ în 
ElveŃia, Mişcarea de ReformaŃiune Adventistă datorează mult eroilor 
credinŃei de la care a primit ştafeta în alergarea spirituală. Noi nu suntem 
singuri. Asemenea acelor reformatori, avem ajutorul Dumnezeului nostru. 
Deuteronomul 31:8. El Îşi duce lucrarea la final şi ne dă privilegiul de a 
coopera cu El. 

Fiecare dintre noi, nu contează din ce Ńară suntem, vom fi cântăriŃi în 
balanŃa sanctuarului, iar rezultatul lucrării noastre va fi văzut la sfârşit. 
Rugăciunea noastră către Dumnezeu este să fim găsiŃi îndreptăŃiŃi prin 
meritele lui Isus Hristos. Vă invit să continuaŃi să clădiŃi pe temelia care a 
fost pusă (1 Corinteni 3:10,11), căci multe suflete au nevoie să li se dea 
solia de avertizare. Domnul să binecuvânteze întregul Său popor. Amin! 
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Prelegerea 2 – Sabatul din 3 Decembrie, 2016 

Singur – şi totuşi nu singur 
de Helmut Welker, Germania 

 
Worms, 17 Aprilie 1521. Înaintea adunării Reichstag (Dieta), 

împăratul Carol al V-lea îi pune lui Martin Luther două întrebări. Prima a 
fost dacă recunoaşte “aceste scrieri” ale sale. Cu privire la cărŃile care au 
apărut în 1520 – Libertatea creştinului, Către Nobilimea Creştină a 
NaŃiunii Germane cu privire la Reforma Statutului de Creştin şi 
Captivitatea Babiloniană a Bisericii. Martin Luther a răspuns pozitiv. A 
doua întrebare a fost dacă este gata să retracteze aceste scrieri. Luther a 
cerut o zi de gândire. 

“Cu o nestrămutată încredere în Dumnezeu, Luther s-a pregătit pentru 
lupta care-i stătea în faŃă. A meditat la răspunsul său, a examinat pasajele 
din scrierile lui şi a scos din Scripturi dovezi potrivite pentru a-şi susŃine 
poziŃia. Apoi, punându-şi mâna stângă pe Volumul sacru care era deschis 
înaintea lui, şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat "să rămână 
credincios Evangheliei şi să-şi mărturisească cu sinceritate credinŃa chiar 
dacă va trebui să sigileze mărturia cu sângele său.’” –Tragedia 
Veacurilor, p. 158. El ştia că, “Când vă vor duce … înaintea dregătorilor 
şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraŃi cum veŃi răspunde pentru 
apărarea voastră, nici ce veŃi vorbi; căci Duhul Sfânt vă va învăŃa chiar în 
ceasul acela ce va trebui să vorbiŃi.” Luca 12:11, 12.  

“Când a fost condus din nou în Dietă, faŃa sa nu purta nici o urmă de 
teamă sau de încurcătură. Liniştit şi paşnic, dar în acelaşi timp curajos şi 
nobil, a stat ca martor al lui Dumnezeu înaintea mai marilor pământului.” 
–Tragedia Veacurilor, p. 158. AfirmaŃia decisivă în apărarea sa a fost: 
“De aceea, dacă nu sunt convins cu mărturia Scripturii sau printr-un 
raŃionament clar, dacă nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am 
citat şi dacă ele nu-mi supun conştiinŃa Cuvântului lui Dumnezeu, nu pot 
şi nu voi retracta, căci e periculos pentru un creştin să vorbească 
împotriva conştiinŃei lui. Aici stau şi nu pot face altfel. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu! Amin.’ ” –Tragedia Veacurilor, p. 160. 
Lui Luther i s-a cerut să iasă din Dietă. Au avut loc discuŃii interne, iar 

apoi a fost chemat înapoi şi i s-a dat o altă şansă de a retracta. Răspunsul 
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său a fost clar: “‘Nu am alt răspuns de dat", a spus el, "decât acela pe care 
l-am dat.’” –Tragedia Veacurilor, p. 161. Ce s-a întâmplat? "Hristos 
vorbise prin mărturia lui Luther cu o putere şi o măreŃie care … i-au 
inspirat atât pe prieteni, cât şi pe duşmani cu teamă şi uimire. Duhul lui 
Dumnezeu fusese de faŃă în acel conciliu, impresionând inimile 
conducătorilor împărăŃiei.” –Tragedia Veacurilor, p. 162. 

Martin Luther s-a întors la Wittenberg pe 25 Aprilie 1521. După 
plecarea sa, împăratul Carol al V-lea a dat “Edictul de la Worms” 
împotriva lui, punându-l în afara legii. Pe drumul de întoarcere, pe data de 
4 mai Frederick cel înŃelept (1463-1525), Elector de Saxonia, la “răpit” pe 
Luther (Luther a ştiut dinainte despre aceasta). Aceasta a avut loc pentru a 
garanta siguranŃa lui Luther şi să îl facă să dispară din vedere temporar. 
Rumoarea că Luther a murit s-a răspândit rapid. 
 
TinereŃea sa 

"Martin Luther este pus înaintea tuturor celor care au fost chemaŃi să 
conducă biserica din întunericul papalităŃii la lumina unei credinŃe mai 
curate.” –Tragedia Veacurilor, p. 120. S-a născut pe data de  10 
Noiembrie 1483, în Eisleben. PărinŃii săi, Hans şi Margarete, au trăit în 
condiŃii modeste, au fost credincioşi bisericii, dar nu deosebit de stricŃi. 
Tatăl lui a fost miner. După 11 ani de şcoală, Luther a absolvit masteratul 
în Latină – atât scris, cât şi vorbit – ceea ce a fost foarte important pentru 
viaŃa sa de mai târziu. Şi-a terminat studiile la Universitatea din Erfurt cu 
gradul de“Magister Artium” (Maestru în Arte). Apoi a început să 
studieze dreptul. 

“Într-o zi, pe când cerceta în biblioteca universităŃii, Luther a 
descoperit o Biblie latină. O astfel de carte nu mai văzuse niciodată. Nu 
ştia nici măcar de existenŃa ei…. Acum, pentru prima oară vedea 
Cuvântul lui Dumnezeu întreg…. Îngerii cerului erau lângă el şi raze de 
lumină de la tronul lui Dumnezeu descopereau înŃelegerii lui comorile 
adevărului.” –Tragedia Veacurilor, p. 122.  

Împotriva voinŃei tatălui său, a intrat la Mănăstirea Augustiniană din 
Erfurt pe data de 17 iulie 1505. Următorul paragraf ne este relatat din acel 
timp: “Teama de Dumnezeu era prezentă în inima lui Luther,… ‘O 
rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult decât jumătate din studiu.’” 
–Tragedia Veacurilor, p. 122. 



 16 

A dus o viaŃă austeră în interiorul mănăstirii. El dorea să „îşi lucreze” 
sau să experimenteze bunătatea lui Dumnezeu prin posturi, flagelări şi 
auto mortificări. El însuşi a scris despre mântuirea proprie: "‘Dacă vreun 
călugăr ar fi câştigat cerul prin practicile călugăreşti, sunt sigur că eu aş fi 
fost îndreptăŃit la aceasta.’" –Tragedia Veacurilor, p. 123. Dar în loc să se 
liniştească, viaŃa lui la dus la o tot mai mare mustrare de conştiinŃă. 
Confesorul său, Johann von Staupitz, ia spus: "‘ În loc să te chinuieşti cu 
privire la păcatele tale, aruncă-te în braŃele Mântuitorului. Încrede-te în 
El, în neprihănirea vieŃii Lui, în ispăşirea prin moartea Lui.’” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 123, 124. Pe lângă acestea, ia recomandat lui Luther să 
studieze teologia şi la transferat la Wittenberg în toamna lui 1508. După 
un an, a primit două licenŃe, din care una de“baccalarius Biblicus” 
(Profesor în Biblie). Atunci a fost chemat înapoi la Erfurt. 
 
Călătoria la Roma 

Târziu, în vara lui 1511, Luther, călugăr fiind, a călătorit cei 
aproximativ 1400 km la Roma, după regulile monastice specifice – în 
tăcere şi în şir unul după altul (astfel oamenii nu puteau nici măcar vorbi 
unul cu altul). La intrarea în Roma, a rămas şocat: " Amestecându-se 
printre călugări şi ceilalŃi oameni, a întâlnit depravare şi risipă. Oriunde se 
întorcea, în locul sfinŃeniei găsea pângărirea. "Nimeni nu-şi poate 
închipui", scria el, "câte păcate şi fapte scandaloase sunt înfăptuite la 
Roma; trebuie văzute şi auzite pentru a fi crezute. De aceea se şi spune de 
obicei: 'Dacă există un iad, atunci Roma este clădită pe el, ea este un abis 
din care ies tot felul de păcate.”’” –Tragedia Veacurilor, p. 125. 

Pe lângă mărturisirea generală, a urcat "Scările Sfinte: Scala Santa." 
Această scară cu 28 de trepte se presupune că a fost adusă de la palatul lui 
Pilat la Roma. Chiar Isus Hristos se spune că a coborât această scară după 
judecata Sa. Pe treapta a doua, unsprezecea şi a douăzeci şi opta, a fost 
inserată câte o fereastră, prin care se presupune că se pot vedea urmele de 
sânge a lui Isus. O dată pe an sau cu ocazia anumitor sărbători, Biserica 
Catolică a dat o indulgenŃă generală pentru orice peregrin care urcă scara 
pe genunchi şi spune Tatăl nostru la fiecare treaptă. Totuşi, o indulgenŃă 
parŃială era posibilă zilnic. Martin Luther, care îl căuta pe “Dumnezeul 
milos,” urca aceste scări în genunchi, "când deodată i s-a părut că aude un 
glas ca un tunet care i-a zis: "Cel neprihănit va trăi prin credinŃă.’ Romani 



 17 

1:17. A sărit în picioare şi s-a grăbit să părăsească acel loc de ruşine şi 
dezgust." –Tragedia Veacurilor, p. 125. 

Datorită cunoştinŃelor sale din Biblie, el a înŃeles imediat importanŃa 
acestei inspiraŃii, căci cunoştea versetul: " Căci mie nu mi-e ruşine de 
Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece 
în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinŃă 
şi care duce la credinŃă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin 
credinŃă”.” Romani 1:16, 17. 

Aici găsim doi stâlpi ai credinŃei: (1) Evanghelia îi binecuvântează pe 
toŃi cei ce o cred. (2) Cel neprihănit (drept) va trăi prin credinŃă. Totuşi, la 
o examinare mai atentă a textului, se vede că acest text spune: "Cel 
neprihănit va trăi prin credinŃă." Ceea ce pare fără însemnătatea, este 
foarte important: Cel neprihănit prin credinŃă.... Aici este scoasă în 
evidenŃă în mod special credinŃa, iar scopul credinŃei este clar subliniat. 

"Textul acesta [Romani 1:17] nu şi-a pierdut niciodată influenŃa asupra 
sufletului lui." –Tragedia Veacurilor, p. 125. "Mântuirea personală nu se 
obŃine prin fapte bune, mijlocirea sfinŃilor sau medierea sacramentală a 
preoŃilor consacraŃi, ci este dată doar de singurul Dumnezeu pe baza 
credinŃei şi doar prin har."2 

 
Universitatea din Wittenberg 

După întoarcerea sa în 1512, a primit la Universitatea din Wittenberg 
titlul de Doctor în Teologie. Avea 29 de ani. Şi-a făcut licenŃa pe baza 
Psalmilor (1514/15), Romani (1515/16), Galateni (1516/17) şi Evrei 
(1517/18). Cu aceste subiecte, Martin Luther s-a adâncit tot mai mult în 
tema pe care o numim astăzi Neprihănirea prin credinŃă sau “Hristos 
Neprihănirea Noastră.” Ca un Catolic devotat, în felul de gândire catolic 
cu papa ca şi conducător, cu sfinŃii, tradiŃiile şi indulgenŃele, a susŃinut 
lecturile pe marginea temei apostolului Pavel: "Cel neprihănit prin 
credinŃă…." Curând şi-a formulat teza prin care "Creştinii nu trebuie să 
accepte alte doctrine decât cele care se bazează pe autoritatea Sfintelor 
Scripturi." –Tragedia Veacurilor, p. 125. Această afirmaŃie a fost într-un 
puternic contrast cu teologia Catolică, căci Biblia era “cartea în lanŃuri,” 
înlănŃuită pentru că era "periculoasă." 

"Luther a văzut primejdia de a înălŃa teoriile omeneşti mai presus de 
Cuvântul lui Dumnezeu." –Tragedia Veacurilor, p. 125. El a descris 
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astfel de studii ca "fără valoare" şi "muritoare." Înflorirea indulgenŃelor 
prin Johann Tetzel (1460-1519) era într-un contrast puternic cu Biblia. 
Simon Magul a vrut să cumpere de la apostoli puterea de a face minuni. 
"Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut 
că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!" Faptele Ap.  8:20. 
Luther a împărtăşit învăŃătura sa cu ascultătorii că “Harul lui Hristos nu 
poate fi cumpărat, ci este un dar gratuit. I-a sfătuit pe oameni să nu 
cumpere indulgenŃe, ci să privească prin credinŃă la Răscumpărătorul 
răstignit." –Tragedia Veacurilor, p. 129. 

Ca urmare a indulgenŃelor nebiblice, cu o zi înainte de Sărbătoarea 
catolică a tuturor sfinŃilor , Luther, unindu-se cu mulŃimea care se 
îndrepta spre biserică, a prins pe uşa de la Biserica de la castelul din 
Wittenberg o listă care conŃinea 95 de teze împotriva învăŃăturii cu privire 
la indulgenŃe. Ca urmare, în acele zile oamenii se îngrămădeau acolo în 
mare număr datorită relicvelor dinăuntru. Prin cele 95 de Teze se arăta că 
puterea de a garanta iertarea păcatelor şi îndepărtarea pedepsei n-a fost 
niciodată încredinŃată papei şi nici unui alt om. Aceste gânduri ale 
Reformei s-au răspândit ca focul în toate direcŃiile. 

"Luther nu părăsise decât în parte rătăcirile romanismului. Dar când 
făcea comparaŃie între Scripturile sfinte, decretele şi constituŃiile papale, 
rămânea plin de uimire. "Citesc", scria el, "decretele pontifilor şi... nu ştiu 
dacă papa este însuşi anticristul sau apostolul lui, atât de rău este 
reprezentat Hristos şi răstignit în ele." Chiar acum, în aceste momente, 
Luther încă era un susŃinător al bisericii romane şi nu avea nici un gând să 
se despartă vreodată de legătura cu ea.” –Tragedia Veacurilor, p. 139. 
 
Lupte şi îndoieli omeneşti 

Luther tremura când privea la sine. S-a văzut singur, împotriva celor 
mai mari puteri ale pământului. ToŃi împăraŃii şi conducătorii acestui 
pământ tremurau înaintea papei. Iar el, Martin Luther i s-a împotrivit. “ 
Când vrăjmaşii apelau la obiceiuri şi la tradiŃie sau la susŃinerile şi 
autorităŃile papei, Luther îi întâmpina cu Biblia şi numai cu Biblia. Acolo 
se găseau argumentele cărora ei nu le puteau răspunde; de aceea robii 
formalismului şi superstiŃiei îi cereau viaŃa… "Este un eretic", strigau 
zeloşii romani. "A-l îngădui să mai trăiască chiar şi numai un ceas 
înseamnă înaltă trădare împotriva bisericii. Să fie înălŃat imediat un 
eşafod pentru el." (Idem, b.3, cap.9). Dar Luther n-a căzut pradă furiei 
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lor. Dumnezeu avea pentru el o lucrare de îndeplinit, iar îngerii cerului au 
fost trimişi să-l ocrotească. MulŃi însă, care primiseră de la Luther lumina 
preŃioasă, au devenit obiectul mâniei lui Satana şi pentru cauza adevărului 
au suferit fără teamă chinul şi moartea.“–Tragedia Veacurilor, pp. 132, 
133. 
 
Judecata Romană din Augsburg 

În iunie 1518, Curia Romană la citat pe Luther la Roma pentru a-l 
convinge de erezie. Chiar înainte de aranjament fusese deja declarat 
eretic, căci spionii lui  Luther din Wittenberg l-au denunŃat. Din motive 
de sănătate, a cerut să fie cercetat în Germania. PrinŃul Elector Frederick 
cel ÎnŃelept, care trebuia să îl predea autorităŃilor, la susŃinut în aceasta. 
De aceea judecata lui Luther a fost amestecată cu interese politice: Papa 
Leo X avea nevoie de Elector pentru alegerile imperiale ce urmau şi de 
aceea a acceptat obiecŃia sa în August 1518. Cardinalul Thomas Cajetan 
(1469-1534) urma să îl interogheze pe Luther înaintea Dietei de la 
Augsburg. Din 12 până în 14 Octombrie 1518, Luther a vorbit acolo. El a 
refuzat să retracteze dacă nu ar fi convins de Biblie. De aceea Cajetan la 
găsit vinovat ca eretic şi trebuia să fie închis. Dar Electorul Frederick cel 
ÎnŃelept a refuzat acest lucru. Luther a scăpat de ameninŃarea arestului în 
noaptea dintre 20-21 Octombrie 1518, când a fugit din Augsburg. Iată 
cuvintele sale: “‘Acela care doreşte să predice Cuvântul lui Hristos în 
lume trebuie să se aştepte la moarte în orice clipă.’” –Tragedia 
Veacurilor, p. 134. 
 
DespărŃirea finală de Roma 

Electorul Frederick cel ÎnŃelept "vedea şi că, în calitatea sa de profesor 
la universitate, Luther avea un succes deosebit. Trecuse doar un an de 
când reformatorul îşi afişase tezele pe uşa bisericii castelului, şi se vedea 
deja o mare scădere a numărului de pelerini care vizitau biserica la 
Sărbătoarea Tuturor SfinŃilor. Roma fusese mult lipsită de închinători şi 
de daruri; dar locul lor era ocupat de o altă clasă, care veneau acum la 
Wittenberg nu ca pelerini să-i adore moaştele, ci ca studenŃi să umple 
sălile de cursuri. Scrierile lui Luther aprinseseră pretutindeni un interes 
nou faŃă de Sfintele Scripturi, şi nu numai din toate părŃile Germaniei, dar 
şi din alte Ńări, se strângeau studenŃi la universitate. Tineri, care veneau 
pentru prima oară să vadă Wittenbergul, "îşi ridicau mâinile spre cer şi Îl 
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lăudau pe Dumnezeu care a făcut ca lumina adevărului să strălucească din 
acest oraş, ca în timpurile de odinioară din Sion, şi de aici să se 
răspândească în Ńările cele mai îndepărtate.’” –Tragedia Veacurilor, pp. 
138, 139. 

Luther nu era orb faŃă de furtuna care venea asupra lui, dar a stat cu 
fermitate: "‘Mă aflu în mâinile lui Dumnezeu,’… ‘Ce îmi poate face 
omul?’" –Tragedia Veacurilor, p 139. 

“Când bula papală a ajuns la Luther, el a spus: "O dispreŃuiesc şi o atac 
ca nelegiuită şi falsă... . Hristos Însuşi este cel condamnat în ea... . Mă 
bucur că am de suportat astfel de rău pentru cea mai bună dintre cauze. 
Deja simt o libertate mai mare în inimă; pentru că ştiu în sfârşit că papa 
este anticrist şi că tronul lui este chiar tronul lui Satana.’” –Istoria 
Mântuirii, p. 344. 

Pe data de 10 Decembrie 1520, a avut loc ruperea de Roma când, ca 
răspuns la arderea cărŃilor lui, Luther a ars bula papală înaintea porŃii 
Elster din Wittenberg. De aceea a fost excomunicat în data de 3 Ianuarie 
1521, printr-un edict papal: Decet Romanum Pontificem. 

Acest act curajos şi primele sale scrieri reformatoare l-au făcut 
cunoscut pe Luther în întregul imperiu. Inventarea tiparului modern de 
către Johannes Gutenberg (1400-1468) la ajutat într-o măsură 
extraordinară să ajungă la succes: la sfârşitul lui 1520, 81 de cărŃi şi 
colecŃii diferite au apărut, multe dintre ele fiind traduse în alte limbi, în 
total 653 ediŃii. 
 
Călătoria la Worms 

Luther a plecat pe 2 Aprilie 1521 către Worms. Sosirea sa înaintea 
Dietei nu a fost penitenŃa pe care a sperat-o biserica, ci mai degrabă o 
procesiune triumfală. A fost primit cu entuziasm peste tot. A predicat în 
Naumburg, Erfurt, Gotha şi în Biserica George din Eisenach. Chiar şi în 
Worms, unde a ajuns pe data de 16 Aprilie, a fost primit cu urale. 

Cu siguranŃă că Martin Luther ştia că aceasta va fi o călătorie foarte 
periculoasă. Era conştient că era posibil să privească moartea în faŃă. Dar 
convingerea sa îi era mai importantă decât viaŃa. "Nu vă rugaŃi pentru 
mine, ci pentru Cuvântul lui Dumnezeu,” a spus prietenilor săi. –Tragedia 
Veacurilor, p. 150. El şi-a luat rămas bun de la Melanchthon cu cuvintele: 
“‘Dacă nu mă întorc şi vrăjmaşii mei mă vor condamna la moarte, tu 
continuă să înveŃi şi rămâi statornic de partea adevărului. Lucrează în 



 21 

locul meu... Dacă tu vei trăi, moartea mea va avea prea puŃine urmări.’” –
Tragedia Veacurilor, p. 151. 
 
Junker Jörg 

Pe data de 4 Mai 1521, prinŃul Elector Frederick cel ÎnŃelept la adus pe 
Luther cu el la castelul Wartburg din Eisenach. Puternicul Elector a sperat 
că aceasta îl va scoate din atenŃie pe Luther pentru un scurt timp şi într-un 
fel va slăbi atacurile constante împotriva Reformei. Luther a trăit ca un 
necunoscut la Wartburg; şi-a luat numele de Junker Jörg şi-a modificat 
frizura şi barba pentru a nu fi recunoscut. 

În toamna lui 1521, Luther a tradus Noul Testament în Germană în 
doar 11 săptămâni. Biblia Greacă a lui Erasmus din Rotterdam, o 
traducere Latină, ca şi Vulgata, i-au slujit ca model. Astfel Luther a făcut 
conŃinutul Bibliei accesibil oamenilor simpli. 

În 1523, a apărut prima parte din traducerea Vechiului Testament; iar 
în 1525 existau 22 de ediŃii autorizate şi 110 retipăriri. Până în 1534, 
împreună cu un grup de Reformatori, Luther a tradus Noul Testament din 
manuscrisele antice. Biblia lui Luther cea faimoasă, foarte expresivă a 
fost creată! 
 
Katharina von Bora 

În mănăstirea Zisterzienserinnen Marie din Nimbschen, Katharina von 
Bora şi alte surori ale ordinului au citit scrierile Reformatorului. Astfel a 
încolŃit între călugăriŃe ideea de a evada din mănăstire. De aceea, i-au 
cerut lui Luther ajutorul pentru a fugi. De Paştele din 1523 el a trimis o 
căruŃă în care Katharina şi alte opt surori s-au ascuns în nişte butoaie 
pentru hering. Totuşi, pentru  că acestor femei le era frică să se întoarcă 
acasă, Luther a aranjat să rămână la prietenii din Wittenberg. 

Pe data de 13 iunie 1525, Martin Luther şi Katharina von Bora în 
vârstă de 19 ani s-au căsătorit. Cuplul s-a stabilit în fosta mănăstire 
Augustiniană din Wittenberg. Peste timp, au fost binecuvântaŃi cu şase 
copii. 

În primul rând, Katharina a făcut ordine în viaŃa lui Luther. Luther a 
mărturisit că nu şi-a schimbat sau aerisit paiele din salteaua patului său un 
an întreg. Cu toate că avea un venit bun ca profesor de teologie, nu a avut 
niciodată bani, pentru că în fiecare zi veneau cerşetori să ceară ajutor, iar 
el le dădea fără nici o reŃinere. 
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Katharina s-a îngrijit de rânduiala casei şi a grădinii, a grajdului şi a 
camerelor, a contului bancar şi a plăŃii datoriilor. Ea a reparat şi zugrăvit 
casa, a făcut o grădină de zarzavaturi în cimitirul mănăstirii, a convertit 
parterul în grajd şi a instalat o bucătărie. În contul ei, Luther a cumpărat 
mai multe grădini şi teren în care ea a crescut animale şi a plantat pomi 
fructiferi. El o striga în glumă “Domnul Käthe” datorită talentului ei ca 
manager. Fără Katharina von Bora, Reformatorul ar fi fost distras de 
haosul vieŃii zilnice, iar Reforma Luterană nu ar fi avansat.3 

IntenŃia lui Dumnezeu în căsnicie şi familie a fost descoperită aici în 
mod clar: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor 
potrivit pentru el." Geneza 2:18. Katharina a fost asistentul lui. Lucrarea 
vieŃii lui nu ar fi ajuns niciodată la nivelul acesta fără soŃia sa. 
 
Muzica 

Când Reformatorul a părăsit Biserica Catolică nu aveau imnuri pentru 
slujbă. Pentru Luther un serviciu de închinare fără cântare era de 
neconceput, căci considera muzica de o mare importanŃă pentru 
mântuirea oamenilor pentru că "este capabilă de ceea ce doar teologia 
poate da: adică, pace şi o minte veselă."4 Sunt 36 de imnuri ale lui Luther 
care se cunosc, dintre care cea mai renumită este "Cetate tare-i 
Dumnezeu," având ca sursă Psalmul 46. 
 
Moştenirea teologică a lui Luther – Biblia şi ruăciunea 

“‘Tot ce au spus luteranii este adevărat, nu putem nega nimic", a 
declarat un episcop catolic. "PuteŃi respinge printr-o judecată sănătoasă 
mărturisirea făcută de elector şi de aliaŃii lui?", întrebă un altul pe dr. Eck. 
"Cu scrierile apostolilor şi ale proorocilor - nu", a fost răspunsul, "dar cu 
acelea ale PărinŃilor bisericeşti şi ale conciliilor - da". "ÎnŃeleg", a răspuns 
cel care întrebase, "luteranii după părerea dumneavoastră sunt în cadrul 
Scripturii, iar noi în afara ei.’” –Tragedia Veacurilor, p. 208. 

Solia completă creştină se găseşte în Biblie. Ea nu are nevoie de 
interpretare pentru că se interpretează pe ea însăşi. Principiul Reformei 
era, este şi rămâne: "Biblia şi numai Biblia ca măsură a credinŃei şi 
datoriei." (Tragedia Veacurilor, p. 204) – Sola Scriptura. Lucrarea lui 
Martin Luther a început cu Biblia. El a găsit în aceasta pe Dumnezeul 
iubitor. "Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi." 1 Ioan 4:19. El a găsit 
în Cuvântul lui Dumnezeu îndreptăŃire şi iertare de păcate. "... Cel 
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neprihănit va trăi prin credinŃă." (Romani 1:17) – Sola Fide. Toate 
acestea au loc nu prin eforturile lor personale: "Şi dacă este prin har, 
atunci nu mai este prin fapte; altmintrelea, harul n-ar mai fi har." (Romani 
11:6) – Sola Gratia. "Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a 
zguduit lumea în marea Reformă." –Tragedia Veacurilor, p. 209. 

Pionierii Adventişti şi-au început lucrarea tot prin studiul Bibliei şi 
rugăciune. Lucrarea lui Dumnezeu se va sfârşi cu acei oameni care vor 
avea Sfintele Scripturi ca singură şi veşnică temelie a credinŃei lor şi vor 
menŃine rugăciunea ca legătură constantă cu cerul. Martin Luther spunea: 
"‘Nu putem ajunge la înŃelegerea Scripturilor doar prin studiu sau prin 
inteligenŃă. Prima datorie este să începi cu rugăciune. Roagă pe 
Dumnezeu să-Ńi acorde marele Său har, înŃelegerea adevărată a 
Cuvântului Său. Nu există alt interpret al Cuvântului lui Dumnezeu decât 
Autorul acestui Cuvânt, aşa cum El Însuşi a spus: 'ToŃi vor fi învăŃaŃi de 
Dumnezeu'. Nu nădăjdui nimic prin străduinŃele tale, prin înŃelegerea ta; 
încrede-te numai în Dumnezeu şi în influenŃa Duhului Său.’" –Tragedia 
Veacurilor, p. 132. Amin! 
 
  
1 Dt. Reichstag files, Younger series, vol. II, no. 80, pp. 581, 582. 
2 The Reform Doctrine, Introduction to Early Modern Times, 
University of Münster. 
3 Ecumenical Holy Lexicon, www.heiligenlexikon.de. 
4 Karin Bornkamm, Gerhard Ebeling (ed.): Martin Luther: Selected 
Writings, vol. 6, Insel Verlag, 1982, p. 134. 
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Prelegerea 3 – Duminică, 4 Decembrie 2016 

Lumină în întuneric prin Casiodoro de Reina 
de Humberto Avellaneda, Columbia 

 
În Proverbele, înŃeleptul Solomon, vorbind despre binecuvântarea 

înŃelepciunii, a spus: "Dar cărarea celor neprihăniŃi este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul 
zilei." Proverbele 4:18. Iar apostolul neamurilor a avertizat că vrăjmaşul 
sufletelor va căuta să orbească înŃelegerea celor necredincioşi ca lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos să nu strălucească asupra lor. Dar el a mai 
adăugat “Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric” 
ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoştinŃei slavei 
lui Dumnezeu pe faŃa lui Isus Hristos." 2 Corinteni 4:6. 

În dragostea Sa infinită pentru rasa căzută, Dumnezeu întotdeauna a 
fost gata să strălucească lumină în întuneric pentru ca săraca umanitate 
căzută în păcat, să fie iluminată prin slava prezenŃei Sale şi a Cuvântului 
Său, căci El nu vrea ca păcătosul să moară, ci să se pocăiască şi să 
trăiască. 

“Satana ştia bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare a 
discerne amăgirile lui şi a-i înfrânge puterea…. Pentru ca Satana să-şi 
poată menŃine stăpânirea sa asupra oamenilor şi pentru a întemeia 
autoritatea uzurpatorului papal, trebuia să-i Ńină în necunoştinŃă faŃă de 
Scripturi. Biblia L-ar fi înălŃat pe Dumnezeu şi i-ar fi aşezat pe oamenii 
mărginiŃi în adevărata lor poziŃie; de aceea adevărurile ei sfinte trebuiau 
ascunse şi oprimate. Această logică a fost adoptată de biserica romană. 
Timp de sute de ani circulaŃia, răspândirea Bibliei a fost interzisă. 
Oamenilor le-a fost interzis să o citească sau să o aibă în casă, iar preoŃii 
şi prelaŃii fără principii interpretau învăŃăturile ei pentru a susŃine 
pretenŃiile lor. În felul acesta, papa a ajuns să fie recunoscut aproape în 
general ca locŃiitor al lui Dumnezeu pe pământ, înzestrat cu autoritate 
peste biserică şi stat. 

„Descoperitorul rătăcirii fiind îndepărtat, Satana lucra după cum îi era 
voia.” –Tragedia Veacurilor, p. 51. 

Vom plasa Prelegerea de astăzi în acest context. După 500 de ani de 
atacuri ale vrăjmaşului cu scopul de a distruge adevărul prin persecuŃie şi 
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martiriu, putem vedea clar că lumina a strălucit întotdeauna în întuneric, 
de aceea Îl slăvim pe Dumnezeu pentru purtătorii credincioşi ai torŃelor 
care şi-au riscat propriile vieŃi ca Duhul Sfânt să îi poată folosi pentru a 
ne da lumina Evangheliei nouă, celor care trăim pe muchia timpului 
sfârşitului. 

Să urmăm pana inspirată în timp ce repovesteşte istoria acelui război 
ucigător dintre minciună şi adevăr: “În mijlocul întunericului care se 
lăsase pe pământ, în timpul îndelungatei perioade de supremaŃie papală, 
lumina adevărului n-a putut fi stinsă cu totul. În fiecare veac au existat 
martori pentru Dumnezeu, bărbaŃi care au cultivat credinŃa în Hristos ca 
singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om, care au socotit Biblia ca fiind 
singura regulă de viaŃă şi care au sfinŃit Sabatul adevărat. Cât de mult 
datorează lumea acestor bărbaŃi, posteritatea nu va şti niciodată…. Cu 
toate acestea ei au stat hotărâŃi şi, de la un veac la altul, au păstrat credinŃa 
în curăŃia ei ca o moştenire sfântă pentru generaŃiile ce urmau să vină.” –
Tragedia Veacurilor, p. 61. 

Doar cerul a înregistrat toate ororile şi persecuŃiile pe care le-au suferit 
oamenii temători de Dumnezeu de-a lungul veacurilor pentru a-L onora 
pe Răscumpărător şi pentru a păzi Cuvântul Său. “ÎmprăştiaŃi prin multe 
Ńări, ei au semănat seminŃele Reformei care a început în vremea lui 
Wycliffe, a crescut şi s-a adâncit în zilele lui Luther şi trebuie să fie dusă 
mai departe până la încheierea timpului de către aceia care sunt gata să 
sufere toate lucrurile pentru "Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia 
lui Isus Hristos.’ Apocalipsa 1:9.” –Tragedia Veacurilor, p. 78. 

Reforma secolului al XVI-lea, aşa cum s-a văzut deja în Prelegerea 
precedentă, a fost o lumină în întuneric. A început cu promotori mari ca 
Martin Luther din Germania, Ulrich Zwingli din ElveŃia şi alŃii a căror căi 
au fost pregătite de primii Reformatori. 

"Atunci când a început persecuŃia împotriva învăŃătorilor adevărului, ei 
au luat aminte la cuvintele lui Hristos: "Când vă vor prigoni într-o cetate, 
să fugiŃi în alta". (Matei 10,23). Lumina pătrundea peste tot…. 
Adevărul… se răspândea cu o putere irezistibilă…. 

“PersecuŃia slujea doar la răspândirea adevărului, iar fanatismul, pe 
care Satana a încercat să-l unească cu acesta, a contribuit şi mai mult la 
accentuarea contrastului dintre lucrarea lui Satana şi lucrarea lui 
Dumnezeu.” –Tragedia Veacurilor, p. 196. 
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În ciuda opoziŃiei unora, sponsorizaŃi de puterea papală, torŃa 
adevărului – Biblia deschisă – a reuşit să intre în aproape toate Ńările 
Europei ca un sol ceresc iar Spania nu a fost o excepŃie. "Cu invenŃia 
tiparului, Biblia s-a răspândit în casele oamenilor şi mulŃi au învăŃat să 
citească din Cuvântul lui Dumnezeu, lumina adevărului a dispersat 
întunericul superstiŃiei ca printr-o descoperire nouă…. 

“Astfel în Spania s-a răspândit o mişcare asemănătoare cu o revoluŃie 
religioasă care s-a dezvoltat în alte Ńări.” – El conflicto de los siglos 
(Tragedia Veacurilor), pp. 252, 254. (Cap. Deşteptarea din Spania) *Acest 
capitol a fost compilat de C. C. Crisler şi H. H. Hall şi a fost inserat cu 
aprobarea autoarei doar în versiunea spaniolă. n.tr. 
 
Lumina adevărului intră în Spania 

La trezirea din Spania, “învăŃăturile Sfintelor Scripturi şi-au făcut 
repede loc în inimile oamenilor ca învăŃatul Alfonso Valdes, secretarul lui 
Carol al V-lea; a fratelui său, Juan de Valdés, secretarul viceregelui de 
Naples; şi a oratorului Constantino Ponce de la Fuente, capelan şi 
confesor al lui Carol al V-lea…. Mai mult decât atât, influenŃa Sfintelor 
Scripturi a pătruns în bogata mănăstire din San Isidro del Campo, unde, 
aproape toŃi călugării au primit cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu ca pe 
o lampă pentru picioarele lor şi o lumină pe cărarea lor. Chiar şi episcopul 
Carranza, după ce a fost înălŃat în această funcŃie înaltă, a fost forŃat 
aproape 20 de ani să lupte între zidurile InchiziŃiei, pentru că a apărat 
doctrinele Bibliei…. 

"Această demonstraŃie a libertăŃii Evangheliei nu a putut să nu atragă 
atenŃia într-o Ńară în care dragostea de libertate era atât de înrădăcinată. 
Broşuri şi pliante erau date din mână în mână. Prietenii mişcării 
protestante din ElveŃia, Germania şi Olanda au urmat prin trimiterea unui 
mare număr de publicaŃii în Spania. Nu era uşor ca cei credincioşi să 
păcălească vigilenŃa soldaŃilor inchiziŃiei care făceau tot ce era cu putinŃă 
să oprească doctrinele reformei şi a valului de literatură care inunda 
Ńara…. 

"Puterea Duhului Sfânt i-a însoŃit pe Reformatori în lucrarea lor de a 
prezenta adevărurile cuvântului lui Dumnezeu la marile diete convocate 
din când în când de Carol al V-lea şi a făcut o mare impresie asupra 
minŃilor nobililor şi a demnitarilor bisericii din Spania care asistau la 
aceste întruniri. Cu toate că unii dintre ei, ca episcopul Carranza, erau 



 27 

consideraŃi de mulŃi ani printre cei mai devotaŃi sprijinitori ai Romano 
Catolicismului, mulŃi au fost convinşi că Dumnezeu Însuşi a fost Cel care 
i-a condus şi învăŃat pe aceşti apărători neînfricaŃi ai adevărului care 
cereau cu Biblia întoarcerea la creştinismul primar şi la libertatea 
credinŃei." –El conflicto de los siglos, pp. 255, 258, 261. 
 
Ajutor în răspândirea Evangheliei 

"Dar în 'mănăstirea Hieronimită San Isidro del Campo, una dintre cele 
mai renumite mănăstiri din Spania,' situată la aproximativ 2 kilometri de 
Sevilla, lumina adevărului divin a strălucit cel mai tare. Unul dintre 
călugări: Garcia de Arias, poreclit Dr. Alb, şi-a învăŃat cu grijă fraŃii’... să 
citească şi să mediteze cu grijă la Sfintele Scripturi, căci doar în felul 
acesta puteau obŃine adevărata cunoştinŃă de Dumnezeu şi a voii Sale.' 
Această învăŃătură a fost prezentată cu mult tact de un alt călugăr, 
Casiodoro de Reyna, 'care a devenit cunoscut mai târziu pentru traducerea 
Bibliei în limba Ńării sale.’ InstrucŃiunile date de astfel de personalităŃi 
notabile au pavat drumul pentru o 'schimbare radicală' în 1557, când au 
fost introduse 'regulile interne ale mănăstirii.’” –El conflicto de los siglos, 
pp. 268,269. 

ContribuŃia lui Casiodoro de Reina în Spania a fost semnificativă 
pentru Reforma secolului XVI, iar însemnătatea şi scopul ei sunt foarte 
importante astăzi pentru vorbitorii de spaniolă, în timp ce aniversăm 500 
de ani de la existenŃa Reformei Protestante şi a câtorva ani mai puŃini de 
când avem traducerea Bibliei în limba noastră. 

Vorbind despre viaŃa lui Casiodoro de Reina, în primul rând, trebuie să 
spunem că nu avem multe informaŃii cu privire la viaŃa lui şi de aceea nu 
suntem siguri de unde a venit. Se spune că Reina s-a născut probabil în 
1520 într-o familie de musulmani convertiŃi şi că a studiat la 
Universitatea din Salamanca, iar alŃii spun că a fost Sevilla. 

Ceea ce este absolut sigur şi cunoscut de toŃi, Reina a fost un călugăr 
la mănăstirea San Isidro del Campo din Sevilla, o mănăstire atinsă de 
Protestantism, inclusiv de lucrările lui Calvin sau Luther. Acolo a devenit 
un susŃinător al Reformei, fiind persecutat de InchiziŃie, în parte pentru 
distribuirea în secret a traducerii Noului Testament de către Juan Pérez de 
Pineda. 

Este semnificativ faptul că atunci când conventul a fost pus sub 
urmărirea InchiziŃiei, toŃi călugării care au fugit din Spania au plecat fără 
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excepŃie la Geneva, condamnaŃi să trăiască în exil până la moarte, 
deoarece Spania era singura Ńară Europeană care avea o instituŃie 
naŃională dedicată eradicării ereziei. Dar datorită unor neajunsuri, Reina 
s-a decis să se mute la Frankfurt în 1558, totuşi nu înainte de a începe 
traducerea Vechiului Testament în Spaniolă. 
 
Casiodoro de Reina în afara Spaniei 

Urcarea la tronul Angliei a reginei Elizabeth I pe 19 Ianuarie 1559, a 
adus nu numai exilul ProtestanŃilor englezi, ci şi a celor străini. În Londra, 
au fost deschise noi posibilităŃi pentru Reformă sub protecŃia unei regine 
care avea titlul de Guvernator Suprem al Bisericii. 

Acolo a căutat Reina sprijin pentru proiectul său de a traduce Biblia 
completă în spaniolă, un proiect căruia, fostul călugăr, în ciuda sărăciei 
sale, s-a devotat chiar de la începutul fugii sale din Spania. Roadele acelei 
lucrări, şi nu fără opoziŃie pe parcursul unor ani, a fost o adunare de 
spanioli reformaŃi în Londra, care a crescut până la a se întâlni de trei ori 
pe săptămână. Această situaŃie favorabilă nu a durat mult timp. În primul 
rând, Reina s-a căsătorit, ceea ce a adus mânia reginei Elizabeth I, care 
respingea clericii căsătoriŃi. În al doilea rând, biserica spaniolă din Londra 
şi chiar Reina au atras atenŃia – cum altfel – a ambasadorului Spaniol la 
Londra, Álvaro de la Cuadra. IntenŃia regelui Spaniei, Philip II, se putea 
ghici cu uşurinŃă, căci a cerut ambasadorului într-o scrisoare să 
urmărească ca Reina să plece din Anglia. Astfel, în toamna lui 1563, a 
izbucnit un scandal serios: Reina a fost acuzat de agenŃi spanioli 
(provocatori) de păcate morale de la sodomie la adulter şi de asemenea de 
erezie. Episcopul de Londra, Edmund Grindal, un prieten al lui Reina, a 
deschis o investigare asupra mărturisirii de credinŃă în detaliu şi a închis 
cazul rapid. 

În confruntarea cu aceste atacuri, reacŃia lui Reina a fost total 
surprinzătoare; a plecat imediat din Anglia împreună cu soŃia sa deghizaŃi 
ca marinari. Avea nevoie să continue traducerea Bibliei într-un loc liniştit 
într-unul dintre castelele din Navarre şi nimic nu îl putea opri de la 
această adevărată misiune. 
 
Adevărul iese la lumină 

Planul său original a fost să traducă Vechiul Testament şi să îl unească 
cu Noul Testament tradus de Juan Pérez care a fost publicat cu 8 ani 
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înainte. În sfârşit, după 12 ani de muncă intensă, Reina a terminat 
traducerea, iar prietenul său Pérez fiind mort, a lăsat fonduri suficiente 
pentru publicarea celor două traduceri. 

Totuşi, Reina nu a putut folosi traducerea Noului Testament a lui Juan 
Pérez, pentru că copiile care au fost tipărite în Paris au fost confiscate şi 
distruse, forŃându-l să îşi pregătească propria traducere a Noului 
Testament. Aceasta a întârziat tipărirea care avea loc la Basel, ElveŃia, 
unde s-a decis să meargă pentru a supraveghea distribuirea; dar pe drum 
s-a îmbolnăvit greu. Apoi, când a ajuns, a fost surprins să descopere că 
tipograful căruia ia dat un avans însemnat a dat faliment. 

Dar mila lui Dumnezeu i-a venit în ajutor. Iar pe data de 28 
Septembrie 1569, întregul proiect a fost terminat, având următoarea 
dedicaŃie: "Spre slava lui Dumnezeu şi binele bisericii din Spania." 
Imediat s-au pregătit 4 containere mari cu copii ale Bibliei în Castelană, 
care trebuiau să fie distribuite în Spania via Flanders. 

Cu toate că pot fi menŃionaŃi şi alŃi traducători înaintea lui Reina, 
lucrările lor au avut puŃină importanŃă. Dar aceasta a fost prima şi cea mai 
importantă producŃie a traducerii şi tipăririi a 2 600 de copii ale Bibliei 
complete în spaniolă de către Reina în Basel, cunoscută sub numele de 
Biblia Ursului. Numele vine de la prima ediŃie care avea pe copertă o 
ilustraŃie cu un urs stând în picioare, rezemat de un trunchi de copac în 
timp ce încerca să mănânce miere de la un stup de albine din copac. 
Aceasta se dorea a fi o ilustraŃie a dulceŃei dorite din solia Cuvântului lui 
Dumnezeu. A fost prima traducere completă a Bibliei în spaniolă, 
derivată din limbile originale ebraică şi greacă. Ea reflectă frumuseŃea 
literară a aşa zisei Epocii de Aur a literaturii spaniole. A fost revizuită în 
1602 de un ilustru reformator spaniol, Cipriano de Valera, care a publicat-
o în Amsterdam, Olanda, în acelaşi an. De aceea această versiune este 
numită Reina-Valera, fiind una dintre Bibliile cele mai răspândite şi 
studiate până astăzi. 

Cu privire la prima versiune, istoricul Manuel de León a scris: "Biblia 
Ursului a fost o piatră de hotar majoră nu doar pentru că a fost prima 
versiune Spaniolă a Bibliei, ci pentru că a stabilit canoanele linguistice 
sprijinite de majoritatea reformatorilor din exil din secolul al XVI-lea.” 
Pe lângă aceasta, data lansării a fost imortalizată în Ńările vorbitoare de 
Spaniolă, care aniversează luna Bibliei în Septembrie a fiecărui an. 
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Astăzi, versiunea Reina-Valera este încă vie. Aproape toate aplicaŃiile 
cele mai populare de citire a Bibliei includ această versiune implicit şi 
gratuit în opŃiunile lor.  

ViaŃa lui Casiodoro de Reina, la fel ca şi a altor apărători ai adevărului, 
a fost una de lupte şi pericole, totdeauna fugind dintr-un loc în altul, după 
cum explica Maestrul că va fi moştenirea ucenicilor Săi. Lucrarea sa grea, 
în mod special traducerea Bibliei în spaniolă, a fost o binecuvântare 
pentru el şi contemporanii săi; suntem mulŃumitori până astăzi pentru 
toată această lucrare şi pentru sacrificiul tuturor reformatorilor din secolul 
al XVI-lea, care au pus totul la bătaie, chiar şi propriile lor vieŃi, ca noi să 
avem în mâini cuvântul scris şi gustul dulce al mierii. 

Acest erou al credinŃei, care a murit în exil în Frankfurt în 1594, fiind 
excomunicat de InchiziŃie, dar amintit şi iubit totdeauna, ne aminteşte o 
lecŃie scumpă: Nici o cale a cuvântului lui Dumnezeu nu este deschisă 
fără suferinŃă. Aceasta este realitatea pe care noi ca popor al lui 
Dumnezeu va trebui să o suferim din mâna vrăjmaşilor lui Dumnezeu 
dacă vrem cu adevărat să apărăm principiile Biblice şi să spunem lumii 
despre curânda venire a Mântuitorului. Asemenea celor dinaintea noastră, 
suntem martorii rezultatelor puterii papale unite cu puterile civile (USA), 
iar aceasta va forma o alianŃă împotriva noilor "eretici"; dar, asemenea lui 
Zwingli, Luther şi Casiodoro de Reina, avem promisiunea recompensei 
finale. "Căci noi cei vii, totdeauna suntem daŃi la moarte din pricina lui 
Isus, pentru ca şi viaŃa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor." 2 
Corinteni 4:11. 

"De-a lungul secolelor, aceste mărturii scot în evidenŃă statornicia 
celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de cel al 
oamenilor; iar astăzi încă mai există cei care îi inspiră pe alŃii să rămână 
statornici în ceasul încercării, în apărarea adevărurilor din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin perseverenŃă şi credinŃă neclintită sunt martori vii a 
acestei puteri transformatoare a harului mântuitor." –El conflicto de los 
siglos, p. 277. De aceea, Dumnezeu şi întregul cer veghează şi ne ajută să 
fim reformatorii de care are nevoie secolul XXI. 

Domnul îi poate ajuta şi încuraja pe reformatorii din ultimele zile. Cel 
Atotputernic ne va ajuta să stăm fermi pe platforma adevărului, să dorim 
să ne întoarcem la curăŃia şi simplitatea care au caracterizat biserica 
primară, să ducem credinŃa lui Isus chiar până la moarte şi să stăm tari 
când va veni Mântuitorul nostru. 
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Să îi mulŃumim lui Dumnezeu pentru lumina Cuvântului Său care 
continuă să strălucească în inimile noastre astăzi. Maranata – Hristos 
vine. Să fim gata. Amin! 
 

*  *  *  *  * 
 

Prelegerea 4 – MarŃi, 6 Decembrie 2016 

Anabaptiştii – al Doilea Front al Reformei 
de Larry Watts, U.S.A. 

 
Anul 1517. Multe lucruri s-au întâmplat în prima parte a secolului al 

XVI-lea în Europa. Aflându-ne la intrarea în 2017, suntem la exact o 
jumătate de mileniu după aceste timpuri. Anul viitor va fi marcat de 
diferite comemorări al actului curajos a lui Martin Luther prin punerea pe 
uşa bisericii din Wittenberg a celor 95 de teze împotriva practicilor 
catolice. Această scânteie a aprins un foc care a ars în întreaga Europă de 
Vest timp de un secol şi jumătate. În anumite locuri catolicii i-au 
martirizat pe protestanŃi, care la rândul lor i-au omorât pe catolici în alte 
locuri. Exemple oribile şi de necrezut au fost masacrul protestanŃilor din 
noaptea Sfântului Bartolomeu din Paris, FranŃa, pe 24 August 1572 sau 
lungul război de 30 de ani dintre protestanŃi şi catolici (1618-1648). 

Păstrând neutralitatea (teologic vorbind) atât faŃă de catolici, cât şi faŃă 
de protestanŃi a fost un grup mic de creştini numiŃi anabaptişti. Cuvântul 
în Germană este "Wiedertäufer" ("din nou – botez/baptist" sau 
"Anabaptişti" din greacă ana “din nou”). CerinŃa cea mai deosebită a 
anabaptiştilor era că persoanele se uneau bisericii din proprie voinŃă. 
Aceasta includea o respingere a botezului copiilor, un ritual care, până 
atunci, era făcut de aproape oricine era născut în Europa de vest. 

Un alt aspect natural al “propriei voinŃe” pentru membrii bisericii a 
fost pacifismul. Deoarece sabia este un instrument al forŃei, sabia 
creştinului trebuie să fie doar sabia Duhului. Pe lângă numele de 
“Anabaptişti,” unii dintre credincioşii din acest grup erau cunoscuŃi pe 
vremea lor ca “Reformatori Radicali,” pentru că au ajuns la concluzia că 
luarea armelor era nebiblică şi contrară înŃelegerii mântuirii prin propria 
voinŃă. În timp ce toŃi Anabaptiştii erau diferiŃi faŃă de conducătorii 
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proeminenŃi ai reformei ca Luther, Calvin şi Zwingli cu privire la nevoia 
botezului, ei înşişi erau divizaŃi pe tema împotrivirii forŃei prin forŃă. Unii 
conducători dintre ei, care au luat sabia pentru a se împotrivi oponenŃilor 
lor au plătit scump acest fapt. ToŃi cei care au luat sabia au murit de sabie. 
Istoria aceasta devine şi mai interesantă, după cum urmează. RămăşiŃa 
acelor credincioşi timpurii sunt cunoscuŃi ca MenoniŃi, după cel mai 
proeminent şi activ conducător olandez: Menno Simons (1496-1561). 
Menno s-a unit mişcării la 12 ani după ce aceasta a început şi a devenit 
cel mai activ apărător al ei; el a fost cel care a promovat cel mai puternic 
non-violenŃa. –Leonard Verduin, The Reformators and Their 
Stepchildren, Eerdmans Publishing Co.1964, 103 
 
Începuturile  

Martin Luther, Jean Calvin şi Huldrych Zwingli din ElveŃia, pe lângă 
alŃi reformatori, credeau în botezul copiilor mici şi a ceea ce numim 
tradiŃia proto-liberală a bisericii şi statului. Totuşi, unii dintre urmaşii 
bisericii reformate a lui Zwingli au fost inspiraŃi de predicile lui să pună 
sub semnul întrebării ideea că a fi membru al bisericii începe de la naştere 
(şi a botezului copiilor pentru a spăla “păcatul original”). Aceasta, 
spuneau ei, este incompatibilă cu creştinismul Noului Testament. 
Scripturile învaŃă clar că suntem mântuiŃi prin har şi îndreptăŃiŃi prin 
credinŃa în Isus Hristos. Roada găsirii şi acceptării lui Isus se vede în 
pocăinŃă, mărturisire publică a credinŃei în Isus Hristos şi a despărŃirii de 
imoralitate şi păcat de orice fel. Copiii nu pot experimenta pocăinŃa şi de 
aceea nu pot fi candidaŃi la botez. Adevărata pocăinŃă se va vedea şi va fi 
evidentă prin roadele Duhului în viaŃa creştinului. 
⇒ Dragostea – ceva ce nu avem până nu începem să dăruim. 
⇒ Bucuria – adevărata bucurie se obŃine doar prin adevărat sacrificiu. 
⇒ Pacea –  da, se poate vinde, dar niciodată nu se poate cumpăra. 
⇒ Îndelunga răbdare – ceea ce devine cel grijuliu. 
⇒ Bunătatea – împreună cu umilinŃa, bunătatea vine dintr-un duh cu 

adevărat iertător. 
⇒ Facerea de bine – dovada unei vieŃi neegoiste şi umile. 
⇒ Credincioşia – trebuie păzit cu grijă fructul pe care diavolul doreşte 

cel mai mult să îl fure. 
⇒ BlândeŃea – o caracteristică puternică a unui caracter nobil. 
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⇒ Înfrânarea poftelor – copacul în care creşte răbdarea sfinŃilor. 
Astfel, la o întrunire în Zurich pe 21 Ianuarie 1525, Conrad Grebel, 

Felix Manz şi George Blaurock, împreună cu alŃi 12 s-au botezat unul pe 
altul în numele Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Creştinii consideră 
această întrunire ca fiind începutul a ceea ce avea să devină mişcarea 
Anabaptistă. Cei care au luat parte la această acŃiune au înŃeles că în felul 
acesta deveneau proscrişi ai bisericii şi societăŃii. Iar persecuŃia a început 
aproape imediat. 
 
Răspândirea primilor Anabaptişti, 1525-1550 

La puŃin timp după acea întrunire din 21 Ianuarie. Zwingli, într-o 
scrisoare către un prieten şi-a exprimat opinia că lupta cu partida catolică 
era “doar joacă de copii” comparată cu explozia de neînŃelegeri dintre 
reformatori. Atât ProtestanŃi, cât şi Romano-Catolicii îi considerau pe 
Anabaptişti periculoşi şi s-au luptat împotriva acestei mişcări chiar de la 
începuturile ei cu exil, torturi, arderi pe rug, înec şi decapitări. În doar 
cinci ani până în 1530, cei mai mulŃi dintre conducătorii fondatori au fost 
ucişi pentru refuzul de a renunŃa la credinŃa lor. Ramura pacifistă a trebuit 
de multe ori să fugă în oraşele sau Ńările neutre. În timp ce aceasta a ajutat 
la răspândirea soliei, era de asemenea şi foarte riscantă deoarece o 
schimbare bruscă a alianŃelor sau o invazie ar fi însemnat reînceperea 
persecuŃiei. 

Alte grupe de Anabaptişti au fost gata să se împotrivească 
persecutorilor lor în luptă, fie ei catolici sau protestanŃi. Dar toŃi cei care 
s-au împotrivit şi-au sfârşit viaŃa învinşi pe câmpul de luptă. Cea mai 
renumită şi ultima dintre cele mai violente lupte ale Anabaptiştilor a fost 
Răscoala de la Münster din 1535. Aceasta şi alte evenimente similare au 
jucat un rol important în dezvoltarea principiului anabaptist de 
nonviolenŃă. 
 
Menno Simons 

Încă de la începutul mişcării anabaptiste, Menno Simons servea ca 
preot catolic în Olanda. “Instruit ca romano-catolic şi hirotonit ca preot, 
era cu totul necunoscător în ceea ce priveşte Biblia, pe care nu o citise de 
teama de a nu fi amăgit de erezie. Atunci când l-a cuprins o îndoială cu 
privire la doctrina transsubstanŃiaŃiunii, el a privit-o ca fiind o ispită din 
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partea lui Satana şi, prin rugăciune şi mărturisire, a căutat să se libereze 
de ea, dar în zadar.” –Tragedia Veacurilor, p. 238. 

La 10 ani după ce a început mişcarea anabaptistă în 1535, fratele lui 
Menno, Pieter era într-un grup de anabaptişti ucişi într-un câmp de lângă 
Bolsward în încercarea de a cuceri o mănăstire catolică cunoscută sub 
numele de Oldeklooster (sau Bloemkamp Abbey). 

După moartea fratelui său Pieter, Menno a trecut printr-o criză 
spirituală şi mentală. Spunea că "m-am rugat lui Dumnezeu cu suspine şi 
lacrimi ca El să îmi dea, unui păcătos pocăit, darul harului Său, să 
zidească în mine o inimă curată şi prin harul meritelor sângelui roşu a lui 
Hristos, să îmi ierte umblarea nesfântă şi viaŃa fără sens…." –Menno 
Simons’ Renunciation of the Church of Roma,"  

https://en.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons. 
 
Punctul de întoarcere 

Se cunosc foarte puŃine detalii despre viaŃa timpurie a lui Menno, cu 
excepŃia faptului că a fost născut în Pingium, Olanda. Acolo a fost uns 
pentru prima dată ca preot sătesc în martie 1524, la vârsta de 28 de ani. 
După 7 ani, în 1531, a devenit preot în satul în care locuia în Witmarsum. 
În acest timp creştea o mişcare anti-sacramentală în Olanda, probabil 
datorită scrierilor lui Luther, Zwingli şi a altora. Nu ne surprinde, deci, că 
a început să se îndoiască de ideea că Hristos era de fapt în pâinea şi vinul 
Euharistiei. După cum am menŃionat deja, la început a refuzat chiar şi să 
citească Biblia de frică de a cădea pe urmele paşilor “eretici” ai 
reformatorilor; dar, biruindu-şi frica, a început să o studieze. Acolo a 
găsit răspunsuri la întrebările sale; şi, după cum suspecta, a început să le 
dea dreptate reformatorilor că autoritatea Biblică trebuie să fie forŃa 
principală din viaŃa credinciosului. Prin 1528, era deja cunoscut ca preot 
evanghelic sătesc. 

După alŃi 7 ani, până în 1535, a rămas membru a bisericii catolice, dar 
au avut loc două lucruri care l-au determinat să-şi reconsidere poziŃia în 
viaŃa sa. Prima a fost moartea fratelui său, după cum am menŃionat deja. 
Apoi a fost “martor în satul vecin la decapitarea unui om pentru vina de a 
fi rebotezat. Aceasta la condus la studiul Bibliei cu privire la botezul 
copiilor. Nu a putut găsi nici o dovadă despre aceasta în Scripturi, ci a 
văzut că pocăinŃa şi credinŃa sunt cerute peste tot ca şi condiŃie pentru 
primirea botezului.” –Tragedia Veacurilor, pp. 238, 239. 
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Acestea şi alte evenimente l-au determinat să se regândească la 
credinŃa sa catolică, dar a refuzat să părăsească biserica catolică. El a scris 
mai târziu despre experienŃa sa în următoarele cuvinte: “Am văzut aceşti 
copii zeloşi care, cu toate că erau greşiŃi, şi-au dat viaŃa şi statutul de bună 
voie pentru doctrina şi credinŃa lor,… dar eu am continuat cu viaŃa mea 
confortabilă şi am recunoscut păcatul în mod simplu pentru a mă putea 
bucura de confort şi pentru a scăpa de crucea lui Hristos. 

“Reflectând asupra acestor lucruri, conştiinŃa mă tulbura într-atât încât 
nu am mai putut suporta…. Dacă eu, datorită fricii trupeşti nu descopăr 
temelia adevărului sau nu îmi folosesc toate puterile pentru a îndrepta la 
adevăratele păşuni ale lui Hristos turma rătăcitoare, care şi-ar împlini cu 
bucurie datoria, dacă ar cunoaşte-o – oh, cum se va vărsa sângele celor 
afundaŃi în păcat şi se vor ridica împotriva mea la judecata Celui 
Atotputernic pentru a pronunŃa sentinŃa împotriva săracului şi 
mizerabilului meu suflet!” 

Dându-şi seama de adevărata sa condiŃie a sufletului, aceasta la condus 
la o iertare emoŃională şi în lacrimi din partea lui Dumnezeu. Timp de 
nouă luni, după aceasta, a predicat doctrina anabaptistă de la amvonul său 
catolic.  

Câteva luni mai târziu, la 40 de ani, Simons s-a retras de la 
comuniunea romană pentru a avea părtăşie cu alŃii care, asemenea lui, au 
fost puternic influenŃaŃi de scrierile lui Luther.  
 
Timpul provocărilor 

A fost un timp al provocărilor pentru Menno, la fel ca şi pentru 
reforma din Europa. Cu iubirea sa pentru adevăr, noua înŃelegere a 
Scripturilor şi experienŃele sale personale, a devenit curând vocea 
conducătoare a nonviolenŃilor mişcării anabaptiste. El a crezut că 
Dumnezeu la chemat să aducă ordine în acele timpuri haotice. Făcând 
pace cu Domnul său, a petrecut un an ascuns în căutarea direcŃiei noii sale 
chemări. În acel timp, el a scris lucrări care păreau un ecou a experienŃei 
sale: “Învierea Spirituală,” “Naşterea din nou,” şi “MeditaŃii despre 
Psalmul 23.” La sfârşitul lui 1535 sau începutul lui 1536, a primit botezul 
credincioşilor şi a fost uns de către Obbe Philips, fondatorul mişcării. S-a 
căsătorit la puŃin timp şi a ieşit din izolarea sa cu încrederea ancorată în 
Dumnezeu şi cu sabia Duhului pentru a lupta cu zel pe trei fronturi: 
tradiŃiile nebiblice ale Bisericii Catolice, încurajarea religiei reformate şi 
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Anabaptiştii fanatici violenŃi. Între anabaptişti şi alŃi protestanŃi nu era 
nici un sentiment de dragoste, fără a-i mai menŃiona pe catolici. Luther şi 
Calvin îi numeau "fanatici," "minŃi pierdute," "măgari" şi la fel de răi ca 
şi papistaşii. 

Pentru tot restul vieŃi sale, sabia pământească la urmărit. A fost un om 
sub consemn, iar cei descoperiŃi a-l fi găzduit erau executaŃi. Unul dintre 
aceşti primi anabaptişti credincioşi a fost Taard Renicx din Leeuwarden. 
În 1539 şi-a dat viaŃa pentru că la găzduit pe Menno o noapte. În 1542, 
Carol al V-lea a oferit o recompensă de 100 de florini pentru arestarea lui 
Menno (aproximativ $28 000 USD în banii de astăzi).  

“Atât în Germania, cât şi în łările de Jos se ivise o grupă de fanatici 
care susŃineau învăŃături absurde şi provocatoare de răscoală, batjocorind 
ordinea şi decenŃa sau recurgând la violenŃă şi răzvrătire. Menno a văzut 
rezultatele grozave la care urmau să ajungă în mod inevitabil aceste 
mişcări şi s-a împotrivit cu putere învăŃăturilor rătăcite şi metodelor 
sălbatice ale acestor fanatici. Totuşi, erau mulŃi care fuseseră înşelaŃi de 
către aceşti fanatici, dar care apoi renunŃaseră la învăŃăturile lor 
amăgitoare, şi mai existau încă mulŃi urmaşi ai vechilor creştini, roade ale 
învăŃăturilor valdenze. Menno a lucrat cu mare râvnă şi succes printre 
aceste grupe. 

“Timp de 25 de ani a călătorit încoace şi încolo împreună cu soŃia şi 
copiii săi, îndurând greutăŃi şi lipsuri mari, având continuu viaŃa în 
primejdie. A parcurs łările de Jos şi nordul Germaniei, lucrând îndeosebi 
printre clasele mai umile, dar exercitând o influenŃă vastă. Cu o elocvenŃă 
înnăscută, deşi avea puŃină instruire, era un bărbat cu o integritate fără 
reproş, cu un spirit umil şi un comportament amabil, de o evlavie sinceră 
şi serioasă, exemplificând în viaŃa lui preceptele pe care le predica, fapt 
care câştiga încrederea oamenilor. Discipolii săi au fost împrăştiaŃi şi 
asupriŃi. Ei au avut mult de suferit fiind confundaŃi cu fanaticii din 
Münster. Dar cu toate acestea datorită lucrării lui mulŃi au fost convertiŃi.” 
–Tragedia Veacurilor, p. 239.  

 
O credinŃă obişnuită 

În timp ce putem trece cu vederea viaŃa acestui om şi să dăm atenŃie 
mai mult celor ca Luther şi Calvin, Menno Simons a fost mai aproape de 
ceea ce sunt astăzi adventiştii reformişti decât mulŃi alŃii mai cunoscuŃi. Şi 
noi ne aflăm înaintea a trei vrăjmaşi: balaurul, fiara şi profetul mincinos. 
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Iar viaŃa pe care a trăit-o a fost trăită şi suferită de mulŃi alŃi părinŃi ai 
credinŃei. El este un exemplu a lucrurilor cu care se va confrunta rămăşiŃa 
din timpul sfârşitului. El îmi aminteşte că: „dacă Capul a trebuit să sufere 
o astfel de tortură, teamă, mizerie şi durere, cum ar putea servii, copiii şi 
membrii Săi să aştepte pace şi libertate pentru trupurile lor?" 

Asemenea lui Menno, căutăm să dăm Bibliei înŃelegerea cea mai 
directă şi literală, cu excepŃia faptului că este în mod clar simbolică, 
alegorică sau profetică. În acelaşi timp trebuie să avem grijă să nu fim 
atât de dogmatic literali în interpretarea noastră încât să devenim legalişti, 
cum a fost el uneori. Într-un fel asemănător şi noi apărăm doctrina 
divinităŃii lui Hristos şi a persoanei Duhului Sfânt. Asemenea lui, noi nu 
folosim termenul “trinitate” pentru că acesta nu se găseşte în Scriptură. 
Asemenea lui Menno, noi învăŃăm despărŃirea bisericii de stat şi credem 
că: “Ne este interzis să luptăm cu arme fizice…. Aş învăŃa aceasta de la 
voi doar dacă aŃi fi fost botezaŃi în sabie sau Cruce.” 

La fel cum a crezut Menno Simons, ne dăm seama că Evanghelia este 
o solie de emancipare din tradiŃiile umane. În multe din scrierile sale 
(există mai mult de 40), deseori începea cu principiul Biblic: “Căci 
nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este 
Isus Hristos.” 1 Corinteni 3:11. În ciuda faptului că era vânat şi avea un 
preŃ pus pe capul lui de multă vreme, Menno a murit din cauze naturale în 
1561 în vârstă de 66 de ani, la 25 de ani şi o zi după ce a renunŃat la 
credinŃa catolică – dovadă că Dumnezeu are grijă de ai Lui. 

Vocea sa a avut un ecou de-a lungul celor 500 de ani trecuŃi. La o sută 
de ani după Menno, Roger Williams (aprox. 1603- aprox. 1683) a 
predicat idei similare care au pus bazele DeclaraŃiei de IndependenŃă 
(1776), a ConstituŃiei Statelor Unite (1787) şi a Proclamării de 
Emancipare a lui Abraham Lincoln (1863). 
 
Citate de Menno Simons 

"Adevărata credinŃă evangelică nu poate tânji dormitând. Ea îmbracă 
pe cel gol, hrăneşte pe cel flămând, mângâie pe cel întristat, primeşte pe 
cel fără acoperământ, slujeşte celor care îi rănesc, leagă rănile, devine 
totul pentru toŃi." 

"Cel înnoit nu merge la război nici nu se angajează în certuri. Ei sunt 
copii ai păcii care şi-au făcut pluguri din săbii şi din suliŃe furci, ei nu 
cunosc războiul…. 
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“Armele noastre nu sunt arme cu care se pot distruge oraşe şi Ńări, 
ziduri şi porŃi şi prin care să se verse sânge uman în torente ca de apă. Ci 
ele sunt arme cu care se poate distruge împărăŃia spirituală a diavolului... 

“Hristos este cetatea noastră; răbdarea arma noastră de apărare; 
Cuvântul lui Dumnezeu sabia noastră.... SuliŃele şi săbiile de fier şi metal 
le lăsăm celor care, vai, consideră sângele oamenilor şi a porcilor de o 
apropiată valoare." 

"Noi care nu am fost înainte un popor, care nu am cunoscut pacea, 
suntem acum chemaŃi… o biserică… a păcii. AdevăraŃii creştini nu ştiu 
de răzbunare. Ei sunt copiii păcii. Inimile lor se revărsă de pace. Gurile 
lor vorbesc pace şi umblă pe calea păcii." 

Dacă se poate spune de cineva, despre Menno Simons se poate spune: 
“Şi am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de 
morŃii, care mor în Domnul!” „Da” zice Duhul „ei se vor odihni de 
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”” Apocalipsa 14:13. Fie ca 
dorinŃa acestui reformator să fie una cu dorinŃă noastră, aşa cum o găsim 
în cuvintele sale: “Eu nu caut şi nu doresc din inimă nimic altceva 
(aceasta o ştie Cel ce cunoaşte toate lucrurile) decât ca numele slăvit, 
voinŃa divină şi slava Domnului nostru Isus Hristos să fie cunoscută în 
întreaga lume.” 

Dumnezeu să ne ajute să fim inspiraŃi de duhul reformatorilor. –
Hristos lumina lumii, p. 232. “Luptă-te lupta cea bună a credinŃei; apucă 
viaŃa veşnică” şi “vă îndemn să luptaŃi pentru credinŃa, care a fost dată 
sfinŃilor.” 1 Timotei 6:12; Iuda 3. lăsaŃi lumina voastră să lumineze. De 
azi înainte, dedicaŃi timpul şi cele mai bune talente ale voastre spre 
progresul cauzei lui Dumnezeu. Maranata! 
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Prelegerea 5 – Miercuri, 7 Decembrie, 2016 

John Knox şi Reforma din ScoŃia 
de Pablo Hunger, Austria/U.S.A. 

 
ProtecŃie pentru Creştinii din primele secole 

ScoŃia a fost una dintre primele refugii pentru creştinii sinceri din 
primele secole. PersecuŃia dusă de împăraŃii păgâni a determinat un mare 
număr să caute refugiu în Ńările îndepărtate. MulŃi au fugit în Anglia; iar 
odată ce persecuŃia a ajuns şi aici, şi-au continuat fuga în locuri şi mai 
izolate din ScoŃia şi Irlanda. 

Unul dintre primii Reformatori ce s-a ridicat în Europa a fost Colomba 
(Colombano). Născut în Irlanda în 521, dar expulzat mai târziu pentru 
statornicia sa în a distribui copii ale Bibliei, manuscrise pe care le copia 
de mână. El a plecat pe Iona, o insulă din ScoŃia, unde a fondat una dintre 
primele şcoli misionare creştine. Lucrarea lui Colomba a împrăştiat 
lumina în ScoŃia şi în zonele dimprejur  în secolul al VI-lea nu doar prin 
predicile lui, ci şi prin cei 12 ucenici şi mulŃii studenŃi care au  absolvit 
şcoala misionară. 

“Timp de sute de ani după ce bisericile Angliei s-au supus Romei, cele 
din ScoŃia şi-au păstrat libertatea. În secolul al XII-lea însă, papalitatea îşi 
pusese piciorul aici şi în nici o altă Ńară n-a exercitat o stăpânire absolută 
ca în acest loc. Nicăieri întunericul n-a fost mai adânc. Totuşi, aici 
străluceau nişte raze de lumină care străpungeau întunericul şi dădeau 
făgăduinŃa zilei de mâine. Lolarzii, venind din Anglia cu Biblia şi cu 
învăŃăturile lui Wycliffe, au făcut mult pentru a păstra cunoştinŃele 
Evangheliei şi fiecare Ńară şi-a avut martorii şi martirii ei.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 249. 

Doi dintre nobili, Patrick Hamilton şi George Wishart, care au avut 
contact cu scrierile reformatorilor s-au decis să îşi înalŃe vocile împotriva 
doctrinelor false ale Romei, în mod special împotriva venerării Mariei. 
Cu toate că au fost reduşi la tăcere prin decapitare, solia lor a trezit 
ScoŃia. John Knox urma să se ridice să continue înaintarea reformei şi a 
exercitat o influenŃă care a cuprins toată Europa. 
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Un predicator din ScoŃia 
John Knox s-a născut aproximativ în 1513 în Haddington, un orăşel la 

sud de Edinburgh, ScoŃia. Începutul său umil i-a permis contactul cu 
majoritatea oamenilor, iar educaŃia sa înaltă l-a ajutat să ajungă la clasele 
înalte ale societăŃii. Şi-a pierdut părinŃii încă de copil. 

Knox a studiat Latina în şcoala din Haddington. În 1529, şi-a început 
studiile teologice la Universitatea Saint Andrews. A fost hirotonit ca preot 
în 1536 dar nu s-a angajat în această ramură datorită faptului că ScoŃia 
avea deja prea mulŃi preoŃi. 

În 1540 autorităŃile scoŃiene au abandonat credinŃa protestantă şi au 
început să persecute predicatorii. George Wishart nu s-a temut de timpul 
încercării şi a călătorit din sat în sat pentru a proclama adevărurile Bibliei. 
Knox, inspirat de soliile lui Wishart, s-a decis să îl însoŃească ca gardă de 
corp, înarmat cu două săbii pentru a-l apăra pe predicator împotriva 
oricărei ameninŃări ale prelaŃilor. Timp de cinci săptămâni, la însoŃit pe 
Wishart în predicile lui până ce autorităŃile au decis să închidă gura 
nobilului aruncându-l în închisoare. Knox a fost determinat să se unească 
cu el şi să-l sprijine, dar Wishart a insistat să se întoarcă acasă, spunând: 
“Nu, întoarce-te la copiii tăi şi Dumnezeu să te binecuvânteze. Unul este 
suficient pentru sacrificiu.” –Jasper Ridley, John Knox. Oxford: 
Clarendon Press, 1968, p. 43. Knox s-a întors să educe copiii nobililor. 

Henry Balnaves, unul dintre nobili, a fost impresionat de învăŃăturile şi 
talentul reformatorului şi s-a unit cu predicatorul John Rough pentru a-l 
invita pe Knox să devină capelan şi pastor al congregaŃiei castelului Saint 
Andrews. Knox a refuzat invitaŃia, spunând că ei nu au autoritatea de a 
face astfel de angajări şi s-a întors în camera sa în lacrimi. Câteva 
săptămâni mai târziu, a participat la o slujbă în care prezentatorul apăra 
biserica Romană ca fiind mireasa lui Hristos. Knox nu a putut rămâne 
tăcut şi a comentat că biserica Romană nu era mireasa lui Hristos, ci o 
curvă. CongregaŃia a cerut să analizeze afirmaŃia sa în următoarea 
duminică. Astfel, şapte zile mai târziu, el a prezentat Daniel 7, comparând 
papalitatea cu antihristul, o interpretare profetică moştenită mai târziu şi 
de Adventism. Knox a recunoscut Scripturile ca singura autoritate în 
stabilirea doctrinelor şi a confirmat importanŃa îndreptăŃirii doar prin 
credinŃă, elemente care au rămas caracteristice soliei sale pentru restul 
vieŃii. Câteva zile mai târziu, el a prezentat o temă împotriva liturghiei, a 
purgatoriului şi a rugăciunilor pentru morŃi. 
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În felul acesta şi-a început John Knox cariera publică, care a devenit 
unul dintre cei mai influenŃi predicatori ai erei Protestante. 
 
Din sclavie la preoŃie în slujba împăratului  

Un grup de 16 nobili, urmaşi ai martirului Wishart, supăraŃi pe 
Cardinalul David Beaton pentru uciderea predicatorului, l-au omorât pe 
cardinal în rezidenŃa sa două luni mai târziu şi s-au mutat apoi la castelul 
Saint Andrews, un centru Protestant în care Knox a devenit rezident un an 
mai târziu. 

Datorită acestei răscoale, regina regentă catolică Mary de Guise a 
căutat ajutorul lui Henry II, regele FranŃei, care a trimis o flotă de corăbii 
să atace fortăreaŃa castelului Saint Andrews. Pe 31 iulie 1547, 
reformatorii din fortăreaŃă au capitulat şi au fost luaŃi captivi. Între ei era 
şi John Knox, care era înlănŃuit pe băncile galerei unei corăbii fără spaŃiu 
de mişcare sau schimbare a poziŃiei. Împreună cu alŃi prizonieri de război 
şi condamnaŃi de diferite crime, Knox a fost forŃat să vâslească la vâsle, 
având un supraveghetor gata să biciuiască sclavii care nu respectau 
ordinele pentru munca grea. 

În galere, sclavii erau obligaŃi să participe la liturghie şi să venereze 
fecioara sau să fie torturat. Knox a refuzat. Când i s-a pus înainte chipul 
pentru a-l săruta, la luat şi la aruncat în mare, zicând: “Să se salveze 
singură Doamna noastră, este destul de uşoară să înveŃe să înoate.” –W. 
Stanford Reid, Trumpet of God. New York: Charles Scribner’s Sons, 
1974, p. 57. 

După mai multe luni de răbdat în timpul iernii în galere, sănătatea lui 
Knox s-a deteriorat rapid. În ciuda bolii sale, el îşi îmbărbăta colegii de 
suferinŃă încrezător că vor fi eliberaŃi şi vor duce mai departe misiunea 
proclamării adevărurilor Bibliei. Au trecut 19 luni de suferinŃă intensă, 
tortură şi chin înainte să fie eliberat în februarie 1549, probabil la cererea 
împăratului Edward VI al Angliei, care era un susŃinător protestant. 

Pe 7 aprilie 1549, Knox a fost chemat să slujească ca pastor în oraşul 
Berwick-upon-Tweed, în biserica Anglicană. La sfârşitul lui 1550, a fost 
transferat ca pastor la biserica Saint Nicholas în Newcastle upon Tyne; iar 
apoi în 1551, a fost însărcinat capelan al împăratului împreună cu alŃi 
cinci, având ocazia de a predica înaintea regalităŃii. În acest timp, el s-a 
opus practicii de a primii comuniunea în genunchi, la fel ca şi a doctrinei 
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transubstanŃierii – credinŃa că trupul real al lui Hristos este conŃinut în 
elementele sacramentului. 

Knox s-a întâlnit cu Elizabeth Bowes, o credincioasă şi cercetătoare a 
Scripturilor protestantă foarte activă, pe care a ajuns să o considere un 
mentor spiritual, iar pe Margery Bowes, una dintre fiice, a cerut-o în 
căsătorie în 1553, căsătorindu-se la puŃin timp. 

Anul următor la găsit în Geneva, ElveŃia, după ce a fugit din Anglia 
când Mary Tudor a venit la tron restabilind Romano-Catolicismul în 
Anglia. Knox a publicat un pliant în care a atacat-o pe regină pentru 
poziŃia sa catolică, pe episcopul care a influenŃat urcarea sa la tron şi pe 
Împăratul Roman Carol al V-lea, numindu-l "vrăjmaş al lui Hristos nu 
mai puŃin decât a fost Nero." –Geddes MacGregor, The Thundering Scot. 
Philadelphia: The Westminster Press, 1957, p. 70. 
 
Predicând în Frankfurt 

La puŃin timp după sosirea sa în ElveŃia, Knox a primit o scrisoare care 
îl invita să fie pastorul unei biserici engleze din exil în Frankfurt, 
Germania, cu care a fost de acord. În Frankfurt, s-a ridicat o nouă 
problemă: Liturghia în serviciul religios. Părerile erau împărŃite odată cu 
sosirea noilor refugiaŃi. Unii sprijineau un nou sistem liturgic promovat 
de Knox şi alŃii, o strict monitorizare a cărŃilor de liturghie din biserica 
catolică. Prin sfatul lui Calvin, Knox a ajuns la o înŃelegere; dar odată cu 
sosirea a mai multor refugiaŃi, presiunea a crescut la un aşa nivel încât 
oponenŃii au formulat o acuzaŃie înaintea autorităŃilor din Frankfurt, iar 
lui i s-a cerut să plece. Ca urmare, Knox s-a întors la Geneva, ElveŃia. 
 
Noi eforturi în ScoŃia 

În ScoŃia, în ciuda supremaŃiei Romane, unii nobili au luat o decizie de 
a stabili Cuvântul lui Dumnezeu ca bază a congregaŃiilor lor, respingând 
catolicismul, făcând astfel protestantismul religia oficială a Ńării. Unii 
dinte ei l-au invitat pe Knox să se întoarcă în ScoŃia pentru a inspira 
mişcarea protestantă. După repetate invitaŃii, Knox s-a decis să se 
întoarcă în ScoŃia. Timp de nouă luni s-a dedicat intens predicării 
doctrinelor reformei şi a noii liturghii în diferite biserici din ScoŃia. 

Întoarcerea sa în ScoŃia şi înnoita sa popularitate i-a alarmat pe 
episcopii catolici, care l-au citat să se prezinte la Edinburgh pe data de 15 
mai 1556, considerându-l o ameninŃare la adresa autorităŃii bisericii. 
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Knox a fost însoŃit la întrunire de mulŃi nobili influenŃi, iar episcopii au 
decis să anuleze procedurile legale. Lui Knox nu i s-a permis să predice 
principiile protestante în mod deschis. 
 
A treia misiune din Geneva 

Pe neaşteptate, Knox s-a decis să se întoarcă în ElveŃia, unde a ajuns la 
Geneva pe data de 13 Septembrie 1556, împreună cu soŃia sa, Margery 
Bowes şi soacra sa, Elizabeth Bowes. Aceştia au fost cei mai fericiŃi ani 
ai lui Knox, în ciuda muncii grele ca pastor în bisericile engleze din 
Geneva, care se adunau la Église de Notre Dame la Neuve (Noua Biserică 
a Doamnei noastre), cunoscut acum ca Auditoriul lui Calvin. În Geneva s-
au născut cei doi fii ai lui, Nathaniel şi Eleazar.  

Knox recomanda Geneva tuturor prietenilor săi din Anglia ca cel mai 
bun azil pentru protestanŃi. Într-una din scrisorile sale scria: "Nu mi-e 
frică şi nici nu mă ruşinez să spun că [Geneva] este cea mai perfectă 
şcoală a lui Hristos care a fost vreodată pe pământ din timpurile 
apostolilor. Mărturisesc că se predică Hristos cu adevărat şi în alte locuri, 
dar obiceiurile şi religia reformată atât de sincer, nu am văzut în nici un 
alt loc...." –Reid, p. 132. 

În Geneva în 1558, a scris unul dintre cele mai renumite pliante ale 
sale, intitulat “Prima Avertizare de Trompetă împotriva Conducerii 
Monstruoase a Femeilor.” Knox se referea la reginele catolice Mary I a 
Angliei şi Mary of Guise din ScoŃia ca persecutoare a protestanŃilor şi a 
spus că ar trebui îndepărtate de la conducere. Această broşură a fost 
publicată anonim şi fără a se consulta cu Calvin. A fost interzisă în mod 
oficial în Anglia şi chiar în Geneva de Calvin, care a respins-o imediat. 
Chiar Knox a recunoscut că această broşură a completat despărŃirea de 
prietenul său din Anglia. Elizabeth Tudor, care a devenit regină la câteva 
luni, a fost foarte ofensată de broşură şi nu l-a iertat niciodată pe Knox. 
 
O deschidere pentru reforma protestantă din ScoŃia 

Când regina care favoriza protestantismul, Elizabeth Tudor, a urcat pe 
tronul Angliei, refugiaŃii englezi din Geneva s-au decis să se întoarcă în 
Ńara lor. Knox s-a decis să se întoarcă în ScoŃia. Înainte de plecarea lui, 
autorităŃile din Geneva i-au dat o diplomă de onoare pentru contribuŃia sa 
protestantă. 
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În ScoŃia, situaŃia a devenit tensionată între regina regentă Mary of 
Guise şi înmulŃirea protestanŃilor. La câteva zile după sosirea sa în ScoŃia, 
Knox a predicat o predică sugestivă în oraşul Perth împotriva idolatriei 
catolice. Imediat ce a terminat, s-a ridicat o răscoală împotriva bisericii 
Catolice, având ca rezultat distrugerea de chipuri, altare şi temple; iar 
cetatea împrejmuită Perth a fost distrusă. Mary of Guise a reacŃionat prin 
trimiterea de trupe locale să înconjoare oraşul. În final s-a ajuns la o 
înŃelegere negociată de miliŃia protestantă pentru a evita un război cu 
trupele franceze aliate reginei Mary of Guise. Dar odată intrată, regina a 
împânzit oraşul cu soldaŃii ei scoŃieni finanŃaŃi de francezi. Aceasta a fost 
considerat ca o trădare din partea unor nobili care au sprijinit înŃelegerea 
dintre protestanŃi şi susŃinătorii Mary of Guise, aşa că s-au decis să-şi 
schimbe poziŃia şi să sprijine reforma protestantă. 

Datorită problemelor din Perth, Knox s-a dus în Saint Andrews, unde a 
Ńinut din nou o predică înflăcărată care a avut aproape aceleaşi consecinŃe 
ca în Perth – o răscoală ce a vandalizat proprietăŃile bisericii catolice. 
MiliŃia protestantă înarmată a luat sub control mai mult oraşe din ScoŃia, 
sprijiniŃi de predicile dinamice ale lui Knox. Nobilii protestanŃi, cu 
ajutorul miliŃiei, a ocupat din nou Edinburgh-ul, principalul oraş din 
ScoŃia. Pe data de 25 iulie 1559, s-au semnat Articolele de la Leith, prin 
care conducătorii nobili protestanŃi, numiŃi Domnii CongregaŃiei, au 
dezocupat Edinburgh-ul, iar regina regentă a ScoŃiei, Mary of Guise, a 
promis libertate de conştiinŃă. 

Dar regina regentă avea alte planuri. Ea a cerut sprijin trupelor 
franceze. Dar imediat ce aceştia au debarcat în portul Leith, protestanŃii 
au ocupat din nou Edinburgh-ul şi în mod oficial au detronat-o pe Mary 
of Guise de la regenŃa ScoŃiei. Unii nobili au reuşit să convingă Anglia să 
trimită soldaŃi pentru a sprijini miliŃia protestantă. 

Moartea neaşteptată a reginei regente Mary of Guise pe data de 10 
iunie 1560, a pavat drumul spre o soluŃionare pacifică. Pe data de 6 iulie a 
aceluiaşi an, a fost semnat Tratatul de la Edinburgh, prin care atât marina 
franceză, cât şi cea engleză se retrăgeau din ScoŃia, întărind astfel cauza 
protestantă. Pe 19 iulie Knox a Ńinut un serviciu de mulŃumire la nivel 
naŃional în Capela Saint Gilles din Edinburgh.  

Începând cu 1 August 1560, Parlamentul s-a întrunit pentru a da o 
nouă direcŃie religiei oficiale a ScoŃiei. Knox, cu ajutorul altor pastori, a 
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pregătit o nouă mărturisire de credinŃă care a fost aprobată de Parlament 
şi a marcat în mod oficial reforma Protestantă din Ńară: 

• A fost abolită jurisdicŃia Papei în ScoŃia. 
• Toate doctrinele şi practicile contrare credinŃei protestante au fost 

condamnate. 
• A fost respinsă închinarea la Maria. 
• A fost abolită Liturghia în Latină. 
• Au fost îndepărtate sărbătorile Catolice. 
• Au fost interzise rugăciunile pentru morŃi. 
• A fost condamnată credinŃa în purgatoriu. 
• Crucifixurile au fost condamnate. 
• Liturghia a fost interzisă. 
• S-a confirmat că Eucharistia este doar un simbol, în contrast cu 

doctrina transubstanŃierii. 
• S-a confirmat respectul faŃă de autorităŃi atât timp cât recunosc pe 

Dumnezeu ca Autoritate Supremă iar cele zece porunci valabile. 
Pe lângă aceasta, Parlamentul la însărcinat pe Knox şi alŃi pastori să 

pregătească o nouă organizare a bisericii reformate din ScoŃia şi a "CărŃii 
de Disciplină." Noile slujbe religioase au dat  la o parte importanŃa 
concentrată pe preoŃi faŃă de frăŃietatea tuturor credincioşilor, cu studii 
Biblice, predici, rugăciuni, citirea Psalmilor şi cântările congregaŃiei. 
 
Noi greutăŃi 

În Decembrie 1560, Knox a primit o lovitură puternică prin moartea 
soŃiei sale Margery, lăsând în grija sa doi copii mici, de doi şi trei ani.  

Nu mult după aceea, pe 19 August 1561, s-a auzit sunetul tunurilor în 
portul Leith, anunŃând sosirea tinerei Regine Mary, fiica decedatei Mary 
de Guise, care a fost refugiată în FranŃa. S-a declarat că nu vor fi 
schimbări în chestiuni de religie şi că nimic nu îi va deranja pe servii ei 
Catolici. Mai mulŃi nobili, interesaŃi în politică, au decis să îşi ofere 
sprijinul noii regine, dar nu John Knox, care şi-a înălŃat vocea, predicând 
împotriva poziŃiei catolice a reginei. 

Regina Mary la chemat pe Knox la două săptămâni după sosirea ei în 
ScoŃia, acuzându-l de răscoală şi scrieri împotriva autorităŃii ei. 

“Atunci când a fost adus în faŃa reginei ScoŃiei, în a cărei prezenŃă 
zelul multor conducători ai protestantismului slăbea, John Knox a dat o 
mărturie categorică în favoarea adevărului. El nu putea fi câştigat prin 
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măguliri şi nu se clătina în faŃa ameninŃărilor. Regina l-a acuzat de erezie. 
El îi învăŃase pe oameni să primească o religie interzisă de stat, declara 
ea, şi în felul acesta călca porunca lui Dumnezeu care poruncise supuşilor 
să asculte de suveranii lor …. 

"'Să-L credeŃi pe Dumnezeu care vorbeşte lămurit în Cuvântul Său", a 
răspuns reformatorul; "şi mai mult decât spune Cuvântul, să nu credeŃi 
nici pe unii, nici pe ceilalŃi. Cuvântul lui Dumnezeu este lămurit; şi dacă 
apare vreo nelămurire în vreun loc, Duhul Sfânt, care nu Se contrazice 
niciodată, explică acelaşi lucru mai lămurit în alte locuri, aşa încât să nu 
rămână nici o îndoială decât pentru aceia care rămân necunoscători din 
rea credinŃă.’” –Tragedia Veacurilor, pp. 250, 251. 

Knox a fost citat la judecată de multe ori de către regină, dar 
reformatorul a răspuns întotdeauna cu principii ferme şi a reuşit să 
rămână liber datorită marii sale influenŃe şi a sprijinului nobililor 
protestanŃi. El i-a reamintit reginei că trebuie să se supună legilor ScoŃiei 
şi că liturghia era interzisă. În timp ce tânăra regină avea sprijinul 
nobililor în politică şi dorea să reinstaureze liturghia, Knox nu s-a temut 
să apere principiile protestante, continuând să influenŃeze deciziile.  

Pe 26 martie 1564, Knox, văduv la 50 de ani s-a decis să se 
recăsătorească cu tânăra Margaret of Stewart, cu care a avut trei fete – 
Martha, Margaret şi Elizabeth. 

Knox nu şi-a redus la tăcere vocea. În 1565, a predicat, la fel ca de 
multe alte dăŃi, cu convingere şi ardoare, împotriva căsătoriei reginei 
Mary cu catolicul Henry Stuart. Această căsătorie nu a durat mult, căci 
Stewart a fost ucis. Regina Mary s-a căsătorit din nou, de data aceasta cu 
principalul suspect al morŃii lui Stewart. Datorită acestor suspiciuni, 
autorităŃile din ScoŃia au obligat-o pe regină să abdice ca să fie închisă în 
castelul Loch Leven, de unde a reuşit să fugă pe 2 mai 1568.  
 
Ultimii ani ai lui John Knox 

ScoŃia s-a afundat în învrăjbirea unui război civil dintre cei care o 
susŃineau pe regina deposedată Mary şi protestanŃi. În 1571, conducătorul 
castelului Edinburgh, care a sprijinit-o din nou pe regina Mary, i-a 
expulzat pe protestanŃi din oraş. Knox s-a retras la castelul Saint 
Andrews, s-a întors în 1572, deja foarte slăbit fizic datorită vârstei sale, 
dar ca întotdeauna, ferm în principiile sale pentru a predica Cuvântul în 
capela Saint Gilles şi pentru a-l introduce pe succesorul său, pastorul 
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Lawson of Aberdeen. 
Knox s-a întors la casa sa pentru ultima dată şi a murit pe 24 

Noiembrie 1572, întărit de tânăra sa soŃie şi înconjurat de mai mulŃi nobili 
protestanŃi. Ultima sa dorinŃă a fost să audă Cuvântul lui Dumnezeu citit. 
RămăşiŃele sale au fost îngropate la Biserica Saint Gilles cu cuvintele 
noului regent al ScoŃiei, James Douglas: "Aici se odihneşte cel care nu s-a 
temut de nimeni." –Reid, p. 283. 

"Acest reformator cu inima sinceră nu se temea de faŃa omului. 
Flăcările martiriului care ardeau în jurul lui nu făceau decât să-i aprindă 
zelul cu o şi mai mare ardoare. Securea tiranului era Ńinută ameninŃător 
deasupra capului său, dar el nu a cedat, dând lovituri puternice în dreapta 
şi în stânga pentru a dărâma idolatria." –Tragedia Veacurilor, p. 250. 

Knox a trăit crezând aceasta "Omul care este cu Dumnezeu este 
întotdeauna în majoritate." El a rămas credincios misiunii sale şi 
adevărului lui Dumnezeu, luptând luptele Domnului până ce ScoŃia şi-a 
primit libertatea. Biserica Prezbiteriană îl consideră pe John Knox unul 
dintre fundatorii săi. 
 
Lupta cu Dumnezeu pentru suflete 

"Dacă avem interesul pe care l-a avut John Knox, când a mijlocit 
înaintea lui Dumnezeu pentru ScoŃia, vom avea succes. El a strigat: 
“Doamne, dă-mi ScoŃia sau mor.” Când începem să facem lucrarea şi 
luptăm cu Dumnezeu, spunând: “Trebuie să câştig suflete şi nu voi 
renunŃa la luptă”, vom constata că Dumnezeu va privi favorabil la 
eforturile noastre." –Evangelism, p. 217. 

Dragi fraŃi şi surori, există o mare lucrare pentru a lumina lumea cu 
adevărul şi a o pregăti pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos. 
Dumnezeu este de partea noastră; El vrea să ne dea acelaşi zel pe care 
John Knox la exprimat în apărarea adevărului. Dumnezeu să ne dea harul 
de a fi reformatorii de azi, luptând pentru mântuirea sufletelor. Amin! 
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Prelegerea 6 – Vineri, 9 Decembrie, 2016 

William Tyndale, cel mai mare  
dintre reformatorii Englezi 

de Parmenas Shirima, Tanzania 
 
“AlŃii au suferit batjocuri, bătăi, lanŃuri şi închisoare; au fost ucişi cu 
pietre, tăiaŃi în două cu ferestrăul, chinuiŃi; au murit ucişi de sabie, au 
pribegit îmbrăcaŃi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiŃi de toate, 
prigoniŃi, munciŃi, ei, de care lumea nu era vrednică-au rătăcit prin 
pustiuri, prin munŃi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. ToŃi 
aceştia, măcar că au fost lăudaŃi pentru credinŃa lor, totuşi n-au primit ce 
le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun 
pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.” Evrei 11:36-40. 
 
Calea reformatorilor 

Felul de viaŃă al reformatorilor din toate timpurile au fost marcate de 
înfometare, suferinŃă, durere, tortură, persecuŃie şi pierderea vieŃii de 
dragul credinŃei pentru iubitul lor Isus Hristos. În timp ce studiem despre 
marii reformatori ai secolului al XVI-lea în această săptămână de 
rugăciune, să ne rugăm cu ardoare ca Dumnezeu să ne dea înŃelegerea şi 
duhul acestor oameni ai lui Dumnezeu, care “nu şi-au iubit viaŃa chiar 
până la moarte.” Apocalipsa 12:11. Să ne rugăm, de asemenea, ca vieŃile 
noastre personale, faptele şi exemplele noastre ca reformatori să fie o 
binecuvântare şi salvare a sufletelor pentru împărăŃia lui Dumnezeu. 

“Când Isus a descoperit ucenicilor Săi soarta Ierusalimului şi scenele 
celei de a doua veniri, El a prevestit, de asemenea, şi experienŃa poporului 
Său, de la data când urma să fie luat de la ei până la revenirea Sa cu 
putere şi slavă pentru eliberarea lor. De pe Muntele Măslinilor, 
Mântuitorul privea furtunile care erau gata să se abată asupra bisericii 
apostolice; şi, pătrunzând adânc în viitor, ochii Săi vedeau furtunile 
furioase şi distrugătoare, ce aveau să bată peste urmaşii Săi din veacurile 
viitoare, de întuneric şi prigoană. În câteva cuvinte de o însemnătate 
înspăimântătoare, El a profetizat despre atitudinea ostilă pe care 
conducătorii lumii urmau să o aibă faŃă de biserica lui Dumnezeu (Matei 
24,9.21.22). Urmaşii lui Hristos aveau să calce pe acelaşi drum al 
umilinŃei, al ruşinii şi al suferinŃei pe care a mers Domnul lor…. 
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“Oriunde căutau adăpost, urmaşii lui Hristos erau vânaŃi ca fiarele 
câmpului. Erau constrânşi să caute scăpare în locuri singuratice şi pustii. 
"LipsiŃi de toate, prigoniŃi, munciŃi, ei, de care lumea nu era vrednică, au 
rătăcit prin pustiuri, prin munŃi, prin peşteri şi prin crăpăturile 
pământului." (Evrei 11:37,38)…. 

“În cea mai sălbatică prigoană, aceşti martori pentru Isus şi-au păstrat 
credinŃa nealterată. Deşi au fost lipsiŃi de orice confort, ascunşi de lumina 
soarelui, făcându-şi căminul în mijlocul întunecos, dar prietenos al 
pământului, ei n-au scos nici un cuvânt de nemulŃumire. Prin cuvinte de 
credinŃă, de răbdare şi nădejde, ei se încurajau unul pe altul pentru a 
rezista lipsei şi necazului. Pierderea tuturor binecuvântărilor pământeşti 
nu i-a putut sili să renunŃe la credinŃa lor în Hristos. Încercările şi 
prigoana erau doar paşi care-i aduceau mai aproape de odihna şi răsplata 
lor…. 

“Zadarnice au fost străduinŃele lui Satana de a distruge biserica lui 
Hristos prin violenŃă. Marea luptă, în care ucenicii lui Isus şi-au dat viaŃa, 
n-a încetat nici atunci când aceşti credincioşi purtători de steag au căzut la 
posturile lor. Ei au biruit chiar doborâŃi. Lucrătorii lui Dumnezeu erau 
ucişi, dar lucrarea Sa a mers în mod neabătut înainte. Evanghelia a 
continuat să se răspândească, iar numărul adepŃilor ei nu a încetat să 
crească.” –Tragedia Veacurilor, pp. 39-41. 
 
William Tyndale, apărătorul reformei din Anglia 

“William Tyndale (c. 1490-1536), cel mai mare reformator al Angliei, 
eminent linguist şi primul traducător al Noului Testament din greacă în 
Engleză, a fost recunoscut ca unul dintre cei mai rafinaŃi cărturari clasici 
ai timpului său. ÎnvăŃat atât la Oxford, cât şi la Cambridge, a fost în felul 
acesta conectat cu amândouă universităŃile. A intrat la Oxford, unde s-a 
licenŃiat în Arte şi a primit un titlu de Master, cu o înclinaŃie spre lucrurile 
spirituale şi un talent în limbi. Acolo a devenit maestru în greacă, ebraică 
şi latină şi priceput în spaniolă, franceză şi engleză. La Oxford a fost 
influenŃat de lecturile lui John Colet din Noul Testament grec, care a 
sfărâmat tradiŃia şi a revoluŃionat studiul Bibliei. 

“Apoi Tyndale s-a dus la Cambridge în 1516. Acolo Tyndale, Frith şi 
Bilney au studiat împreună Scripturile – izvorul înnoirii descoperite. 
Acolo a vorbit cartea inimii lui Tyndale şi în paginile ei l-a găsit pe 
Dumnezeu. Era un timp al noilor începuturi, când convingerile sale 
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interioare au început să ia o expresie exterioară. Grupuri de studenŃi se 
adunau să citească Evangheliile greceşti şi latine ale lui Erasmus. După ce 
a fost hirotonit ca preot în 1521, Tyndale a devenit tutorele capelan al lui 
Sir John şi a Lady Walsh, din Old Sodbury. Acolo a predicat 
ascultătorilor avizi care umpleau sanctuarul bisericii şi de asemenea în 
văile şi oraşele din împrejurimi, ca şi la Bristol pe pajiştea colegiului. 
Predicile lui stârneau un mare interes, dar a fost stârnită şi ostilitatea 
preoŃilor şi au rezultat numeroase dispute în care Tyndale a folosit textul 
grec cu un efect zdrobitor.” –Le Roy Froom, The Conditionalist Faith of 
Our Fathers, vol. 2, pp. 88, 89.  

“(Tyndale) Fiind un cercetător stăruitor şi silitor căutător după adevăr, 
el a primit Evanghelia din Noul Testament în limba greacă al lui Erasmus. 
Şi-a predicat convingerile fără teamă, susŃinând că toate învăŃăturile 
trebuiau să fie dovedite cu Scripturile. PretenŃiei papale că biserica a dat 
Biblia şi numai biserica o putea explica, Tyndale îi răspundea: "ŞtiŃi cine 
i-a învăŃat pe vulturi să-şi găsească prada? Ei bine, acelaşi Dumnezeu îi 
învaŃă pe copiii Săi flămânzi să-L găsească pe Tatăl lor în Cuvântul Său. 
Departe de a ne fi dat Scripturile, voi le-aŃi ascuns de noi; voi sunteŃi 
aceia care ardeŃi pe cei care predică şi, dacă aŃi putea, aŃi arde şi 
Scripturile.’ – Merle D'Aubigne, History of the Reform of the Sixteenth 
Century, b. 18, ch. 4.  

“Predicarea lui Tyndale a provocat un mare interes; mulŃi au primit 
adevărul. Dar preoŃii s-au alarmat şi, de îndată ce el a părăsit localitatea, 
ei au încercat să-i distrugă lucrarea prin ameninŃările şi calomniile lor. Şi 
prea adesea reuşeau. "Ce trebuie făcut?" exclama el. "În timp ce semăn 
într-un loc, vrăjmaşul pustieşte câmpul pe care abia l-am părăsit. Nu pot 
fi pretutindeni. O, dacă ar avea creştinii Sfintele Scripturi în limba lor, ar 
putea să reziste acestor înşelători. Fără Biblie este imposibil să-i întăreşti 
pe laici în adevăr.’ –Ibid., b. 18, ch. 4.” –Tragedia Veacurilor, 245,246. 
 
Planul lui Tyndale 

“Un nou plan a pus stăpânire pe mintea lui. "În templul lui Iehova", 
observă el, "psalmii se cântau în limba lui Israel; şi Evanghelia să nu se 
predice în limba Angliei printre noi?... Ar trebui oare ca biserica să aibă 
mai puŃină lumină la amiază decât în zori?... Creştinii trebuie să citească 
Noul Testament în limba maternă". Dar doctorii şi învăŃătorii bisericii nu 
se înŃelegeau între ei. Numai prin Biblie pot oamenii să ajungă la adevăr. 
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"Dar unul susŃinea una, altul susŃinea alta... Şi fiecare dintre autori îl 
contrazicea pe celălalt. Cum se poate deosebi acela care spune adevărul 
de acela care vorbeşte neadevăruri?... În ce mod? Într-adevăr, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.’ –Ibid., b. 18, ch. 4. 

“Nu mult după aceea, un învăŃat doctor catolic, intrând într-o dispută 
cu el, exclamă: "Era mai bine să fi fost fără legile lui Dumnezeu decât 
fără ale papei". La care Tyndale a răspuns: "Îl sfidez pe papă şi toate 
legile lui; şi dacă Dumnezeu îmi va mai păstra viaŃa, voi face ca un băiat 
care Ńine plugul de coarne să cunoască mai mult din Scripturi decât tine.’ 
–Anderson, Annals of the English Bible, p. 19…. 

“În timp ce Luther deschidea o Biblie pecetluită pentru poporul 
Germaniei, Tyndale a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu să facă acelaşi 
lucru pentru Anglia. Biblia lui Wycliffe, care fusese tradusă după textul 
latin, avea multe greşeli. Nu fusese tipărită niciodată, iar costul copiilor 
de manuscris era atât de mare, încât doar puŃini oameni bogaŃi sau nobili 
puteau să şi-o procure; şi mai mult decât atât, fiind strict interzisă de 
biserică, avusese o răspândire foarte restrânsă. În anul 1516, cu un an 
înaintea apariŃiei tezelor lui Luther, Erasmus publicase versiunea lui 
greacă şi latină a Noului Testament. Pentru prima dată Cuvântul lui 
Dumnezeu era tipărit în limba originală. În această lucrare au fost 
corectate multe greşeli ale versiunilor anterioare, iar sensul a fost redat 
mai clar. Aceasta i-a dus pe mulŃi din clasele culte la o cunoaştere mai 
bună a adevărului şi a dat un nou avânt lucrării Reformei. Dar oamenii de 
rând erau încă într-o mare măsură despărŃiŃi de Cuvântul lui Dumnezeu. 
Tyndale urma să desăvârşească lucrarea lui Wycliffe, care dăduse Biblia 
compatrioŃilor lui.” –Tragedia Veacurilor, pp. 246, 245. 
 
Criza datorată predării şi răspândirii Sfântului Cuvânt 

“Planul pe care îl concepuse, anume de a da poporului Scripturile 
Noului Testament în limba lui, era definitivat acum, aşa că s-a apucat 
imediat de lucru. Persecutat şi alungat din locurile natale, a plecat la 
Londra, unde şi-a continuat un timp lucrările netulburat. Dar violenŃa 
papală l-a obligat să fugă din nou.” –Tragedia Veacurilor, pp. 246, 247. 

“Curând a fost denunŃat de către preoŃi şi demnitari. Furtuna s-a 
dezlănŃuit curând şi o adevărată bătălie a început. Cancelarul a convocat o 
conferinŃă a clerului, iar Tyndale a fost mustrat cu asprime pentru tot mai 
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multele sale ‘erezii.’ Criza a sosit. Drumul său era clar, căci arestul şi 
condamnarea îl ameninŃau. A trebuit să caute azil pe continent. 

“Roma era în plinătatea puterii sale în Anglia şi Ńara era acoperită de 
un val de întuneric de miez de noapte, de corupŃie şi superstiŃie. Tyndale a 
simŃit că acesta era efectul ascunderii Cheii Cunoaşterii – Cuvântul Sfânt. 
Pentru Anglia şi lumea întreagă exista doar o singură speranŃă, iar aceasta 
consta în înapoierea Cheii. Mâhnit de ignoranŃa preoŃilor şi a călugărilor, 
a fost determinat să aducă remediul prin traducerea Noului Testament în 
engleza obişnuită, aprinzând astfel o torŃă în mijlocul întunericului 
spiritual. De atunci înainte a căutat să îşi îndeplinească această nobilă 
misiune a vieŃii. El s-a răsculat împotriva conceptului comun că legile 
papei sunt mai presus de cele ale lui Dumnezeu….” –The Conditionalist 
Faith of Our Fathers, vol. 2, p. 89. 

“Toată Anglia părea închisă pentru el, aşa că s-a hotărât să caute 
adăpost în Germania. Aici a început să tipărească Noul Testament în 
limba engleză. De două ori i-a fost oprită lucrarea; dar atunci când i se 
interzicea tipărirea într-un oraş, pleca în altul. În cele din urmă, s-a dus la 
Worms, unde cu câŃiva ani mai înainte Luther apărase Evanghelia 
înaintea Dietei. În acel oraş vechi, se găseau mulŃi prieteni ai Reformei şi 
Tyndale şi-a continuat acolo lucrarea fără piedici. Trei mii de exemplare 
ale Noului Testament au fost în curând terminate şi chiar în acelaşi an a 
apărut o nouă ediŃie. 

“El şi-a continuat lucrările cu o neobosită perseverenŃă şi seriozitate. 
Cu toate că autorităŃile engleze îşi păzeau porturile cu cea mai strictă 
vigilenŃă, Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns pe diverse căi tainice la Londra, 
de unde era răspândit în toată Ńara. Papistaşii au încercat să înăbuşe 
adevărul, dar a fost zadarnic. Episcopul de Durham a cumpărat de la un 
librar, care era prieten cu Tyndale, întregul stoc de Biblii cu scopul de a le 
distruge, presupunând că aceasta va împiedica în mare măsură lucrarea. 
Dar, contrar celor scontate, cu banii oferiŃi în felul acesta s-a cumpărat 
material pentru o ediŃie nouă, îmbunătăŃită, care altfel nu s-ar fi putut 
publica. Când Tyndale a fost arestat după aceea, i-a fost oferită libertatea, 
dacă va dezvălui numele acelora care l-au ajutat să facă faŃă cheltuielilor 
tipăririi Bibliilor. El a răspuns că episcopul de Durham făcuse mai mult 
decât oricare altul; căci plătind un preŃ mare pentru cărŃile predate, îl 
ajutase să meargă înainte cu mult curaj.” –Tragedia Veacurilor, p. 247. 
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Lucrările şi luptele sale din exil 
“Când a ajuns în Hamburg, şi-a despachetat textul anterior grec şi şi-a 

încheiat lucrarea. Mai târziu a mers la Cologne, unde a început să 
tipărească Evangheliile după Matei şi Marcu. A fost întrerupt şi obligat să 
îşi termine lucrarea la Worms, unde Luther apărase Evanghelia înaintea 
Dietei, iar apoi la Antwerp. Timp de 12 ani a fost urmărit şi vânat. Când i 
se interzicea într-un oraş, fugea în altul – Wittenberg, Cologne, Hamburg, 
Worms, Strasbourg, Marburg şi Antwerp – pentru a scăpa de opresorii 
săi. În 1524 a ajuns la Wittenberg în Saxonia, unde reforma a făcut mari 
progrese. Acolo s-a întâlnit cu Luther şi a fost inspirat de credinŃa sa 
puternică şi caracterul său dinamic. În acest ambient, a intrat cu bucurie 
să îşi îndeplinească marea îndatorire. Traducerea sa a fost gata în timp de 
un an.  

“Din nou un negustor din Londra i-a asigurat fondurile pentru tipar şi 
6000 de copii au fost imprimate. Dar s-a dat o interdicŃie pentru a preveni 
aceste copiii să intre în Britainia sub pedeapsa excomunicării. Cu toate că 
porturile engleze erau păzite, mii de copii au fost furişate în Anglia, 
ascunse în baxuri sau cutii de mărfuri şi puse în circulaŃie rapid peste tot. 
Oficialii bisericii au confiscat multe şi le-au ars, iar episcopul de Londra 
şi Sir Thomas More au luptat şi denunŃat traducerea. Dar Tyndale a scos o 
ediŃie revizuită, iar în următorii zece ani s-au tipărit încă şapte noi 
comenzi, toate vândute cu repeziciune. Cardinalul Wolsey, care dorea să 
împiedice copiile să intre în Anglia, a ordonat să se ardă cărŃile lui Luther 
şi ale lui Tyndale. Astfel s-a aprins un rug în faŃa bisericii St. Pavel, care 
a consumat toate Noul Testament al lui Tyndale care au putut fi găsite. 
Dar alte ediŃii le-au înlocuit pe cele care au fost arse şi, de asemenea, 
multe au fost vândute pe continent.” –The Conditionalist Faith of Our 
Fathers, vol. 2, p. 90. 
 
Alte lucrări 

Tyndale a făcut multe corecturi versiunilor de Biblie anterioare, iar 
aceasta a deranjat autorităŃile Catolice. “Greşelile obişnuite au fost 
corectate. Dar episcopii erau iritaŃi, căci Tyndale a folosit ‘pocăinŃă’ 
pentru ‘penitenŃă,’ ‘recunoaştere’ pentru ‘confesare,’ ‘chip’ pentru ‘idol,’ 
‘adunare’ pentru ‘biserică’ şi ‘dragoste’ pentru ‘generozitate’ – 
bazându-şi traducerea pe textul grec al lui Erasmus şi împrumutând din 
aranjarea lui Luther. Biblia lui Wyclif era mult prea ieşită din uz şi 



 54 

inaccesibilă, fiind tradusă din textul cu greşeli Latin Vulgate. Cea a lui 
Tyndale era o traducere simplă, deschisă, clară, evitând înfloriturile şi 
stilul eufemismic (evita cuvintele dure, directe) al acelui timp. Biblia era 
acum disponibilă tuturor şi a exercitat o puternică influenŃă asupra 
reformei engleze, ca şi pentru a stabili un model pentru următoarele 
revizuiri de mai târziu. De fapt, 90% din Authorized Version din 1611 
[King James Version] este atribuită lui Tyndale. Marea sa educaŃie a slujit 
unei cauze mari. De aceea, el este pe drept încadrat între nemuritorii 
literari ai Angliei – stilul lui caracterizat de delicateŃe, simplitate şi 
grandoarea frazelor. De aceea, păstrarea lucrării lui Tyndale a fost numită 
‘minunea literelor engleze.’ 

“În 1528 Tyndale a scris despre îndreptăŃirea prin credinŃă în Parable 
of the Wicked Mammon (Pilda Mamonei cel rău), având mai multe ediŃii 
tipărite. El a avut un singur principiu constant – autoritatea infailibilă a 
Sfintelor Scripturi ca şi conduită a credinŃei şi a practicii şi îndreptar al 
oricărei învăŃături. Acestea le-a expus în The Obedience of a Christian 
Man (Ascultarea omului creştin), şi s-a gândit să restaureze Sfintele 
Scripturi la locul lor în inimile oamenilor, subliniind faptul că adevăratul 
sens al Biblii – opus punctului de vedere scolastic al timpului – este 
înŃelegerea literală. De aceea, punctul său de vedere a fost mult mai în de 
acord cu înŃelegerea noastră decât cu cea din timpurile sale. Astfel au fost 
promovate cele două mari principii ale reformei. În timp ce Luther a 
deschis Biblia închisă în Germania, Tyndale a făcut acelaşi lucru în 
Britania. În Practicile PrelaŃilor a denunŃat fără menajamente ierarhia 
Romană. 

“În 1529 Tyndale s-a dedicat să traducă Vechiul Testament pentru 
łările de Jos dar nu a reuşit decât Pentateuhul [primele 5 cărŃi ale 
Vechiului Testament]. Pentru aceasta a fost ajutat de Miles Coverdale, 
care a completat traducerea ulterior. În această vreme Tyndale a respins 
transubstanŃierea Catolicismului şi consubstanŃierea lui Luther, 
considerând comemorarea Cinei Domnului ca fiind doar pur 
comemorativă şi simbolică.” –The Conditionalist Faith of Our Fathers, 
vol. 2, pp. 90, 91. 
 
Martiriul 

În 1527, Sir Thomas More a devenit Lord Cancelar al Angliei; el a 
sprijinit doctrinele Romano Catolice, angajându-se într-un război real 
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împotriva lui Tyndale. “În 1529 More a publicat Dialogue of Sir Thomas 
More (Dialogul lui Sir Thomas More), prin care ataca poziŃia lui Luther 
şi Tyndale şi apăra Roma.” Putem să îl comparăm cu Tetzel din 
Germania, care a fost agentul papei şi cel mai amarnic oponent al lui 
Martin Luther. Cartea lui More “trata doctrinele care au divizat 
creştinismul –apărarea Scripturilor de către Tyndale, iar More a bisericii. 
Tyndale a răspuns la aceasta în 1531 cu o forŃă satirică. More a editat la 
puŃin timp Infirmarea răspunsurilor lui Tyndale. Schimbul acesta a 
devenit o controversă clasică a reformei engleze.  

“Episcopii au ars cărŃile lui Tyndale. Apoi au aranjat ca şi el să fie ars 
pe rug. Tyndale a anticipat acest lucru. Între timp, Cromwell a devenit 
consilier particular, iar Tyndale a fost invitat să se întoarcă în Anglia de 
pe Continent, sub protecŃie. Dar el a considerat-o nesigură datorită 
puternicelor resentimente eclesiastice. Apoi Henry VIII [regele Angliei] 
s-a întors împotriva lui, denunŃând scrierile sale şi încercând să îl aducă 
pentru judecată. El i-a cerut lui Carol al V-lea [regele Germaniei] să i-l 
predea, dar împăratul a refuzat. 

“Tyndale a găsit refugiu în casa unui negustor englez din Antwerp, 
gândindu-se că era în siguranŃă. Dar a fost dus de acolo de un cunoscut 
Englez [Henry Phillips], care, în realitate era un agent al vrăjmaşilor lui 
din Anglia. Prins în capcană sub o altă jurisdicŃie, a fost prins de 
autorităŃile de la Bruxel în numele împăratului şi dus la castelul Vilvorde, 
lângă Bruxel. Aici, în arest, a lâncezit în închisoare aproape 17 luni într-
un proces tărăgănat pentru erezie. În final pe 6 Octombrie 1536, a fost dus 
afară din castel pentru a muri la Bruxel, în Flandra. Legat de un stâlp, a 
fost ştrangulat de un executor, iar apoi trupul ars în foc. 

“El se aştepta la aceasta,iar ultimele sale cuvinte au fost rugăciunea: 
‘Doamne, deschide ochii regelui Angliei.’ În mod surprinzător, chiar în 
anul următor a fost autorizată citirea în public a Cuvântului lui Dumnezeu 
prin decret regal. Iar cinci ani mai târziu o Biblie, tradusă cu grijă de 
numeroşi ‘învăŃaŃi’ a ajuns pe masa lui Henry VIII, care a ordonat ca 
fiecare biserică din împărăŃie să fie dotată cu o copie. Tyndale a triumfat. 
A părăsit Anglia pentru un exil necunoscut, a trăit departe în sărăcie, 
obscuritate şi pericol; totuşi înainte de moartea sa numele lui a devenit 
familiar în Anglia şi era bine cunoscut pe Continent. Iar Biblia a devenit 
cunoscută în limba comună a poporului. Adevărul a fost proclamat.” –The 
Conditionalist Faith of Our Fathers, vol. 2, pp. 92, 93.  



 56 

O lumină în întuneric 
Acestea sunt, pe scurt, unele dintre cele mai semnificative experienŃe a 

acestui serv credincios a lui Dumnezeu, care nu a cruŃat nici un sacrificiu 
pentru cauza Domnului. Acestea demonstrează că în timp ce slujirea 
Evangheliei îi poate costa foarte mult pe servii credincioşi ai lui 
Dumnezeu, rezultatele sunt cu mult superioare oricărui alt efort omenesc 
şi va întrece cele mai mari eforturi şi imaginaŃii ale noastre. 

William Tyndale a fost un om cu o misiune. Despre John Wycliffe se 
spune că a fost luceafărul de dimineaŃă a reformei, Tyndale ar putea fi 
numit luna acestuia. El a dat ceea ce a primit, iar prin dedicarea sa, 
monarhii englezi şi oamenii obişnuiŃi s-au bucurat să aibă cuvântul lui 
Dumnezeu în limba lor. Asemenea lui Moise, a murit fără să vadă 
eliberarea completă a poporului său din sclavie, iar în această lume 
întunecată lumina rugului lui funerar încă străluceşte pentru toŃi cei care 
citesc Cuvântul cu ochii şi inima sinceră. 

Exemplul lui Tyndale este demn de urmat. De aceea, Dumnezeu să 
binecuvânteze această Prelegere pentru a inspira pe fiecare dintre noi să 
dorim şi să primim duhul şi dedicarea reformatorilor, profeŃilor şi 
apostolilor din trecut. După cum este scris: “Noaptea, Domnul i-a zis lui 
Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea.” “… În noaptea 
următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele; 
căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să 
mărturiseşti şi în Roma.” Faptele Ap. 18:9; 23:11. Amin! 
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Prelegerea 7 – Sâmbătă, 10 Decembrie, 2016 

Jean Calvin, Reformatorul Francez 
de Idel Suarez, Jr. 

 
“ÎnŃelepŃii poporului vor învăŃa pe mulŃi… vor fi ajutaŃi puŃin.” Daniel 
11:33,34. 

Aşa cum a prezis profetul Daniel, când întunericul şi încercările au 
cuprins lumea, Dumnezeu a ridicat bărbaŃi şi femei înŃelepte, atât în 
cercul universităŃilor cât şi în palate, pentru a “învăŃa pe mulŃi.” Acest 
“ajutor puŃin” a venit prin reforma secolului al XVI-lea, care a readus 
mute adevăruri Biblice lumii. În întreaga Europă, Dumnezeu a trezit 
conştiinŃa erudiŃilor pentru a căuta Cuvântul Său sfânt. Germania a născut 
pe Martin Luther şi Philip Melanchthon; FranŃa pe Jean Calvin şi 
Theodore Beza. “… Dar, sub binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin 
lucrarea acelor bărbaŃi nobili pe care El i-a ridicat să continue lucrarea lui 
Luther, protestantismul n-a fost distrus.”1 

Calvin a fost un “gânditor atent care a strâns diferite doctrine 
protestante într-un tot întreg.” El nu a lăsat ca îndreptăŃirea prin credinŃă 
să “eclipseze restul Evangheliei creştine” şi astfel “a putut să dea mai 
multă atenŃie la” ceea ce Luther nu a scos în evidenŃă atât de mult; adică, 
“doctrina sfinŃirii.”2 
 
Familia din care se trăgea şi convertirea 

Jean Calvin s-a născut în Noyon, în Picardie, FranŃa, pe 10 iulie 1509.3 
“Mama lui Calvin a fost Jeanne le Franc din Cambri,” o femeie strictă şi 
pioasă. “Ea a murit de tânără.”4 Tatăl lui John, Gerard, a murit după ce a 
fost excomunicat din biserica catolică. Doi dintre cei trei fraŃi au acceptat 
adevărurile reformei.5 

Două evenimente au schimbat viaŃa lui Calvin din Paris. În primul 
rând, vărul său Pierre Robert Olivetan a devenit reformat şi a dat mărturie 
lui Calvin. (Olivetan a tradus mai târziu Vechiul Testament din ebraică în 
franceză.6) El spunea lui Calvin: "În lume sunt doar două religii…. Există 
o categorie de religii pe care le-au inventat oamenii şi în care omul se 
mântuieşte prin ceremonii şi prin fapte bune; cealaltă este religia care este 
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descoperită în Biblie şi care îl învaŃă pe om să caute mântuirea numai în 
harul fără plată al lui Dumnezeu."7  

Calvin, în acel timp, membru al clerului catolic, a răspuns vărului său 
protestant: "Mie nu-mi trebuie noile voastre doctrine…. îŃi închipui tu că 
am trăit toată viaŃa mea în rătăcire?"8 Totuşi cuvintele lui Olivetan au 
continuat să îl urmărească pe Calvin: “Mijlocirea sfinŃilor, faptele bune, 
ceremoniile bisericii, toate acestea erau neputincioase pentru ispăşirea 
păcatului. Nu vedea înainte nimic altceva decât întunericul disperării 
veşnice.”9  

Al doilea eveniment care la transformat pe Calvin a fost arderea unui 
eretic într-o piaŃă publică din Paris. Calvin “A rămas plin de uimire 
văzând pacea care cuprindea faŃa martirului. În mijlocul chinurilor acelei 
morŃi teribile şi sub condamnarea cea mai grozavă a bisericii, el manifesta 
o credinŃă şi un curaj pe care tânărul student le-a pus în contrast dureros 
cu propria disperare şi întunecime, deşi trăia în cea mai strictă ascultare 
de biserică. El ştia că ereticii îşi întemeiau credinŃa lor pe Biblie. S-a 
hotărât să o studieze şi să descopere, dacă va putea, taina bucuriei lor. În 
Biblie L-a descoperit pe Hristos.”10 
 
EducaŃia 

Calvin “nu a fost hirotonit, nici nu a îndeplinit slujba de preot, dar a 
fost membru clerical.”11 Prin 1527, a obŃinut licenŃa de Teolog în Arte de 
la Universitatea din Paris.12 “În 1528, a primit Masteratul în Arte.”13 La 
cererea tatălui său, Calvin a abandonat studiile sale teologice şi a urmat 
dreptul în Orleans. Acolo “s-a prezentat cu o licenŃă de Doctor.”14 Apoi, 
Calvin s-a înscris la Academia din Bourges şi a primit LicenŃa în Drept.15 
Totuşi, dorinŃa sa era să “îşi dedice viaŃa Evangheliei.”16 După ce tatăl 
său a murit, Calvin s-a întors la Paris pentru un scurt timp  pentru studii 
clasice şi Biblice,17 dar a trebuit să fugă în sud datorită credinŃei sale 
protestante. 
 
PrinŃesa Margaret de Navarre, protectoarea lui Calvin  

Luther a fost ocrotit de Frederick cel ÎnŃelept, iar Calvin urma să fie 
protejat de un alt membru al regalităŃii. Margaret de Navarre, sora 
împăratului francez Francis I,18 a acceptat solia reformei şi la invitat pe 
Calvin să i se alăture la curte. Ea a devenit marea ocrotitoare a reformei 
franceze.19 
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Slujirea evanghelică a lui Calvin “a început cu oamenii din casă în 
casă…. Cei care auzeau solia, duceau mai departe la alŃii vestea cea bună 
şi curând învăŃătorul a trecut de marginile oraşului către oraşele şi satele 
îndepărtate. El găsea intrare atât în castel, cât şi în cocioabă şi înainta 
punând bazele bisericilor care purtau o mărturie neînfricată despre 
adevăr.”20 

Dar cursul s-a întors, iar slujbele în bisericile protestante au fost scoase 
în afara legii. ProtestanŃi au fost din nou persecutaŃi, închişi şi omorâŃi. În 
1534, regele Francis I a “ars de vii … 32 de martiri.”21 

Calvin s-a întors la Paris. “El nu se gândea la pericol,când prietenii au 
venit în camera lui cu ştirea că autorităŃile erau în drum spre el pentru a-l 
aresta…. Unii dintre prietenii săi au reŃinut autorităŃile la uşă în timp ce 
alŃii îl ajutau pe reformator să coboare de la o fereastră şi să fugă în grabă 
către suburbiile oraşului…. Mergând spre sud, a găsit refugiu din nou pe 
domeniile Margaretei.”22 
 
Călătoria în ElveŃia 
Mai târziu, Calvin s-a întors la Paris, dar a găsit toate uşile închise pentru 
Evanghelie aşa că a plecat la Basel, ElveŃia, unde a publicat cea mai 
renumită lucrare a sa: InstituŃia Religiei creştine, în 1536. 

ProvidenŃa la condus să treacă prin Geneva în drumul către Strasburg. 
În 1536, William Farel, care a ajutat la convertirea Genevei dintr-un stat - 
oraş catolic într-o fortăreaŃă protestantă s-a întâlnit cu tânărul Jean Calvin. 
Neputând să îl convingă pe Calvin să rămână în Geneva, Farel a spus: 
“Tu îŃi urmezi doar propriile tale dorinŃe, iar eu declar în numele 
Dumnezeului Atotputernic, că dacă nu ne ajuŃi în această lucrare a 
Domnului, Domnul te va pedepsi pentru că îşi cauŃi doar interesele tale în 
loc de ale Sale.” 

Aceste cuvinte l-au lovit pe Calvin atât de puternic, încât mai târziu a 
scris: “Blestemul înfricoşător al lui William Farel … am simŃit ca şi cum 
Dumnezeu şi-a pus mâna Sa din ceruri asupra mea pentru a mă opri…. 
Am fost lovit de frică atât de tare, încât mi-am întrerupt călătoria.”23 

Ironic, atât Farel, cât şi Calvin au fost izgoniŃi doi ani mai târziu, în 
1538, de noul Conciliu ales al Genevei. În conciliu erau “catolici secreŃi,” 
care încercau să-i izgonească pe cei doi predicatori ce refuzau să dea 
Sfânta Cină membrilor care trăiau în păcat sau erau în ceartă cu alŃi 
cetăŃeni.24 
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Sejurul din Strasburg (1538-1541) 
În 1540, Calvin s-a căsătorit cu Idelette de Bure, o văduvă săracă 

anabaptistă cu mai mulŃi copii.25 Ea a murit în 1549.26 Calvin nu s-a 
recăsătorit niciodată, dar a scris cu delicateŃe despre soŃia sa decedată. 

Calvin a scris un tratat împotriva Cardinalului James Sadolet din 
oraşul Carpentras, care a chemat Geneva să se întoarcă la catolicism.27 
Acest tratat a ajuns la Martin Luther la Universitatea din Wittenberg. “Mă 
bucur că Dumnezeu ridică oameni,” scria Luther, “care… vor termina 
războiul pe care l-am început eu împotriva antihristului.”28 

Între timp, cei patru oameni care l-au alungat pe Calvin din Geneva au 
fost descoperiŃi ca fiind imorali. “Unul a trebuit să fie condamnat la 
moarte pentru crimă, altul pentru furt, al treilea pentru trădare, iar al 
patrulea a murit când încerca să scape de arest.”29 

Astfel, pe 1 mai 1541, Conciliul din Geneva “a anulat… interdicŃia şi 
i-a declarat pe Farel şi Calvin a fi cetăŃeni onorabili,” încercând să îl 
convingă pe “Calvin să îşi reia pastoraŃia la Geneva.”30 
 
Principiile reformei învăŃate în Geneva 

Geneva urma să devină oraşul lui Calvin, de unde a Ńinut multe 
discursuri cu privire la sfinŃire, dintre care zece sunt rezumate în 
continuare: 

1. Moralitatea şi curăŃia vieŃii. “Timp de aproape treizeci de ani, 
Calvin a lucrat la Geneva… pentru a întemeia acolo o biserică care să 
accepte moralitatea biblică…. Dar el a fost unealta folosită în vestirea 
adevărurilor care erau de o importanŃă deosebită în timpul lui pentru 
susŃinerea principiilor protestantismului împotriva valului rapid de 
reîntoarcere a papalităŃii şi promovarea în bisericile reformate a 
simplităŃii şi curăŃiei vieŃii, în locul mândriei şi stricăciunii de sub 
influenŃa învăŃăturii romano-catolice.”31 

Bernardino Ochino, un protestant Italian ce şi-a găsit refugiu în 
Geneva, a scris: “Blestemul şi jurământul, imoralitatea, sacrilegiul, 
adulterul şi viaŃa impură, aşa cum se desfăşoară în multe locuri în care am 
trăit, sunt necunoscute aici. Aici nu sunt intermediari şi prostituate…. 
BunăvoinŃa este atât de mare încât săracul nu trebuie să cerşească… nici 
nu este vreo sodomie, crimă sau spirit de petrecere, ci doar pace şi 
iubire.”32 
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2. SfinŃenia căsătoriei. Calvin a scris clar împotriva divorŃului şi a re 
căsătoriei. El a vorbit despre “legământul sfânt şi indisolubil al 
căsătoriei.”33 Ca avocat, a argumentat pentru o căsătorie pe viaŃă din 
punct de vedere natural al legilor relative şi al legilor veşnice. În de acord 
cu legea naturală relativă, “Dumnezeu a unit un bărbat cu o femeie, astfel 
încât cei doi au format un om întreg, de aceea, cel care divorŃează de soŃia 
sa sfâşie de la el, să spunem aşa, jumătate din sine însuşi. Dar natura nu 
permite nici unui om să îşi sfâşie în bucăŃi propriul trup” şi să rămână în 
viaŃă.34 Calvin a luat în considerare “legătura căsătoriei” ca o unire mai 
puternică decât unirea naturală a copiilor “faŃă de tatăl şi mama lor.” De 
aceea, “căsătoria nu este dizolvată prin divorŃ” pentru că “este o 
înŃelegere consacrată în numele lui Dumnezeu.”35 “Libertatea nerestrânsă 
de a divorŃa de soŃii,” argumenta el este un fel de “poligamie.” 36 
Dumnezeu a stabilit căsătoria ca o “lege perpetuă, care trebuie să rămână 
în picioare până la sfârşitul lumii.”37 “Cel care îşi respinge soŃia şi ia o 
alta trăieşte în adulter.”38 

3. Comuniunea restrânsă. Calvin a crezut că cei condamnaŃi a trăi în 
păcat deschis nu pot participa la Cina Domnului. Aceştia trebuie “excluşi 
de la [Cina Domnului] din porunca Domnului.”39 Când a fost provocat să 
îşi schimbe această poziŃie, Calvin a repetat cuvintele lui Chrysostom, un 
scriitor eclesiastic timpuriu: “Mai repede aş muri decât să întind mâna cu 
lucrurile sfinte ale Domnului către cei care au fost judecaŃi ca fiind 
dispreŃuitori ale lor.”40 

4. Muncă etică, dură. Cu toate că era mic şi timid, Calvin lucra multe 
ore. Astfel, prin exemplu, a promovat o etică dură a muncii. “El lucra 12 -
18 ore pe zi ca predicator, administrator, profesor de teologie, 
supraveghetor al bisericilor şi a şcolilor, consilier municipal şi instructor 
de morală publică şi liturghie bisericească; între timp a continuat să 
mărească InstituŃiile, să scrie comentarii despre Biblie şi să păstreze 
corespondenŃa la zi (multă)…. El dormea puŃin, mânca puŃin, postea 
deseori.”41 “A refuzat măririle de salariu, dar a lucrat pentru strângerea de 
fonduri pentru ajutorarea celor săraci.”42 

5. Manualul bisericii. În 1541, Calvin a publicat un manual al 
bisericii reformei: Ritualuri Eclesiastice.43 În aceasta a detailat rolul 
pastorilor, prezbiterilor, învăŃătorilor şi a diaconilor. El a susŃinut că un 
prezbiter trebuie să conducă biserica. Aceasta însemna ca un comitet care 
includea pastorul, bătrânii şi membrii simpli să decidă asupra chestiunilor 



 62 

bisericii, nu episcopul sau pastorul exclusiv singur. Manualul trata chiar 
şi modestia în îmbrăcăminte.44 

6. Principiile de CredinŃă. Asemenea lui Luther, Calvin a scris un 
Catechism al Bisericii din Geneva pentru copii. În 1562, a scris o 
versiune extinsă la 60 de principii, Mărturisirea de CredinŃă în numele 
Bisericilor Reformate din FranŃa.45 

7. Studii Biblice Personale. Începând cu France, Calvin şi-a croit 
“drum din casă în casă, deschizând Biblia oamenilor şi vorbindu-le despre 
Hristos, iar El răstignit.”46 Mai târziu în Geneva, un pastor şi un prezbiter 
au “vizitat fiecare casă şi familie anual” pentru a-i instrui în doctrina 
reformei.47 

8. Colportajul şi publicaŃiile. “Din Geneva, publicaŃii şi învăŃători au 
fost trimişi să răspândească doctrinele reformei. Aici veneau persecutaŃii 
din toate Ńările pentru a găsi instruire, sfat şi încurajare.”48 “Literatura 
tipărită la Geneva se revărsa în toată Europa, dusă de colportori 
neobosiŃi,” care au pus întreaga Europă pe foc.49 

9. EducaŃie mai înaltă. În 1559, Calvin a fondat Academia de la 
Geneva “sub conducerea lui Theodore Beza.”50 Această instituŃie 
educaŃională educa pastori francezi şi străini. Cel mai ilustru absolvent al 
ei a fost John Knox, care a înfiinŃat protestantismul în ScoŃia. 

10. Lucrarea Socială. “Oraşul lui Calvin a devenit un refugiu pentru 
reformatorii vânaŃi în toată Europa de Vest. Fugarii… fugeau la… 
Geneva. ÎnfometaŃi, răniŃi, lipsiŃi de cămin şi familie, erau primiŃi cu 
căldură şi îngrijiŃi cu grijă; şi… ei binecuvântau oraşul adoptării lor cu 
talentele, învăŃătura şi pietatea lor.”51 “Într-un oraş în care numărul 
obişnuit era de 13000 au venit 6000 de persoane. Calvin aproape a murit 
având grijă de ei.”52 

 
Greşelile lui Calvin 

La fel ca şi ceilalŃi reformatorii, “Darul lui (Calvin) de învăŃător public 
n-a fost fără greşeală şi nici învăŃăturile lui nu erau fără lipsuri.”53 Uneori 
temperamentul, poziŃia politică şi doctrinele nu erau cele corecte. 

Temperamentul. Calvin avea o problemă cu mânia, pe care o regreta. 
Asemenea lui Ilie, Calvin era plin de “pasiune.” Iacov 5:17. 

Pe patul de moarte, Calvin i-a chemat pe principalii oameni de stat şi 
predicatori din Geneva şi le-a cerut iertare. El a spus: “Vă sunt îndatorat 
[pentru] răbdarea voastră de a suporta nestăpânirea mea care, a fost dusă 
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la exces uneori; în acest aspect, cred că păcatele mele au fost iertate şi de 
Dumnezeu.”54 

“Dumnezeu nu i-a ales pe reformatori pentru că erau oameni autoritari 
şi furioşi. El i-a acceptat aşa cum erau, cu toate aceste trăsături de 
caracter, dar El ar fi pus răspunderi de zece ori mai mari asupra lor, dacă 
ar fi fost smeriŃi cu inima, având spiritul sub controlul raŃiunii.”55 

Politica. Regretabil, a trecut cu vederea pedeapsa capitală a 
dizidenŃilor religioşi. Libertatea religioasă nu era tolerată în Geneva. Între 
1542 şi 1564, 58 persoane au fost condamnate la moarte şi 76 au fost 
alungate pentru călcarea legilor din Geneva.56 Doar într-un singur an, 14 
femei au fost arse pe rug pentru crima vrăjitoriei şi pentru că se 
presupunea că au adus plăgile asupra Genevei.57 

Într-o scrisoare către Sulzer, Calvin şi-a justificat motivul pentru 
arderea pe rug a lui Michael Servetus, un dizident religios. El afirma că 
dacă papistaşii au fost atât de “amarnici şi îndrăzneŃi” în apărarea 
“superstiŃiilor lor” astfel încât să “verse sângele celui inocent, ar trebui să 
ruşineze magistraŃii creştini” în a nu exercita aceeaşi pedeapsă pentru a 
proteja “anumite adevăruri.”58 

Alegerea. Calvin credea în alegerea necondiŃionată şi predestinare. El 
spunea că Dumnezeu condamnă arbitrar pe unii la iad şi alege viaŃa 
veşnică pentru alŃii. Asemenea lui Calvin, noi credem în suveranitatea lui 
Dumnezeu, predestinare şi alegere, dar alegerea este condiŃionată. Calvin 
credea că doar cei aleşi sunt chemaŃi.59 Dar Dumnezeu îi cheamă pe toŃi, 
bărbaŃi şi femei, la pocăinŃă (în alte cuvinte, toŃi sunt “predestinaŃi” pentru 
mântuire), dar El îi alege doar pe cei care răspund chemării Sale. Cei care 
Îl aleg sunt cei aleşi. El dă fiecăruia o “măsură a credinŃei” (Romani 12:3) 
şi doreşte  “ca toŃi oamenii să fie mântuiŃi” (I Timotei 2:4), dar doar puŃini 
răspund. Cei care aleg să răspundă vor fi salvaŃi. Cei care resping cererile 
Lui aleg să fie pierduŃi. 

Petru ne încurajează să “vă întăriŃi chemarea şi alegerea voastră” (2 
Petru 1:10) prin credinŃă şi ascultare. Dragostea lui Dumnezeu este 
necondiŃionată, dar mântuirea Sa nu. Noi credem că alegerea este 
condiŃionată. “În Cuvântul lui Dumnezeu nu există această alegere 
necondiŃionată: odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. În capitolul 2 
din a doua epistolă a lui Petru subiectul este clarificat şi desluşit…. Prin 
ascultarea credincioasă de adevăr, ei trebuie să îşi întărească chemarea şi 
alegerea.”60 
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“Alegerea lui Dumnezeu se bazează pe condiŃia practicii şi nu există o 
altă alegere în Biblie. Alegerea este la îndemâna noastră, ‘căci, dacă 
faceŃi lucrul acesta, nu veŃi aluneca niciodată.’”61  
 
Ultimele cuvinte ale lui Calvin  

Când şi-a simŃit moartea aproape, Calvin a chemat un avocat. 
Testamentul lui Jean Calvin arată că nu se considera infailibil sau fără 
păcat, ci a strigat pentru harul şi sângele lui Hristos ca singura sa speranŃă 
pentru mântuire în judecata viitoare. El a declarat: “Mă prind din tot 
sufletul de mila pe care El mi-o arată prin Isus Hristos, prin care toate 
păcatele mele sunt şterse din amintirea Sa datorită morŃii şi suferinŃei 
Sale…. Mă rog Lui ca să fie atât de binevoitor încât să mă spele şi cureŃe 
în sângele pe care Suveranul Mântuitor l-a vărsat pentru păcatele rasei 
umane, ca la ziua judecăŃii să pot sta la umbra aripilor Sale.”62 

Calvin a murit pe 27 mai 1564, la vârsta de 55 de ani.63 InfluenŃa sa s-a 
întins de la HughenoŃii francezi până la părinŃii peregrini ai Americii. 
Chiar şi astăzi Biserica Adventistă de ziua a 7-a, Mişcarea de 
ReformaŃiune, îi datorează mult lucrării şi învăŃăturilor lui Jean Calvin. 
Prin harul lui Dumnezeu să adoptăm virtuŃile lui. Amin. 
____________ 
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