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Martin Luther şi Reforma 
religioasã din secolul XVI

Valentin GIUROIU

R
eforma creștinismului din secolul XVI 

reprezintă un moment de referință 

în istoria Bisericii, un salt calitativ 

devenit posibil după numeroase acumulări 

cantitative de-a lungul veacurilor. Modelul nou 

testamentar, așa cum îl găsim în Scriptură este 

idealul dorit de întemeietorul Bisericii, atât din 

punct de vedere doctrinar, cât și al practicii în 

viața individului și a Bisericii.

Un filon de aur al adevăraților credincioși a 

existat dintotdeauna de-a lungul vremii. Ei 

au încercat să urmeze învățăturile apostolilor 

luptându-se cu „neghina” împrăștiată de „un 

vrăjmaș” în scopul de a crea confuzie și de 

a duce în rătăcire și pe cei care treceau cu 

ușurință peste „ce este scris” (1 Corinteni 4:6).

Toți acești credincioși în diverse locuri și 

momente se adunau în numele Domnului 

Isus, bazându-se pe prezența Lui, făgăduită 

în aceste situații și pe lucrarea Duhului Sfânt, 

care revărsa peste ei darurile sale (Matei 18:20, 

1 Corinteni 12:7).

Trecere în revistă
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A
ceste comunități considerau că 

autoritatea lor vine direct de la Domnul 

și în același timp, ei sunt răspunzători 

înaintea Lui. Depărtarea de modelul nou 

testamentar a avut consecințe dezastruoase, 

a produs dezbinare și a stat la baza apariției 

pe baze nescripturale a comunităților creștine 

care și astăzi sunt o piedică în calea răspândirii 

Evangheliei.

Din vremea apostolilor începuseră să apară 

aceste amenințări și printre primii care au 

încercat să sape la temelia Bisericii au fost 

iudaizatorii cu încercările lor de a impune 

alături de credința în Hristos, aspecte ale 

legalismului vechi testamentar. Față de 

această situație apostolii Domnului iau poziție 

și combat cu toată convingerea învățăturile 

care stau la baza căderii din har (Galateni 

5:4). Traducerea Vechiului Testament în limba 

greacă (Septuaginta încheiată în secolul III) a 

favorizat abordarea Scripturii de către cei ce nu 

cunoșteau limba ebraică și totodată i-a ajutat 

să se familiarizeze cu cerințele vechii legi.

În aceste condiții iudaizatorii au găsit un 

teren propice pentru a cere neamurilor să 

adauge la învățătura creștină recomandările 

din domeniul „umbrelor”. Pentru simplificarea 

înțelegerii materialului privitor la Reforma 

Bisericii din secolul XVI, vom încerca să îl 

prezentăm în 4 capitole după cum urmează:

I. De la iudaizatori la vremea lui 

Luther

II. Condiții care au impus Reforma

III. Luther și lucrarea lui

IV. Consecințele Reformei
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I. De la iudaizatori la 
vremea lui Luther

R
ăspândirea inițială a Evangheliei de 

către primii creștini a fost ușurată de 

existența unei bogate rețele de sinagogi 

în toată diaspora, acolo unde iudeii adunându-

se puteau citi scrierile vechi testamentare și 

puteau să se roage. Chiar Domnul Isus a folosit 

aceste locașuri pentru a duce vestea cea bună 

evreilor ce se adunau în zilele de sabat. Ulterior, 

Pavel și ceilalți apostoli vizitau sinagogile 

unde era un grad de libertate în slujire, 

motiv pentru care adeseori erau invitați să-și 

prezinte propriul mesaj (Fapte 13:15). În jurul 

sinagogilor au apărut primele Biserici creștine 

locale, iar de aici încet-încet, au fost cooptați 

primii creștini dintre prozeliți și păgâni.

N-a fost prea greu pentru religia iudaică să 

pătrundă și să influențeze aceste prime adunări 

producând derută și controverse. Așa a apărut 

în Biserică primele tendințe de iudaizare, 

primele erezii. Nici filozofia greacă nu a rămas 

pasivă și ideile „gnostice” ale importanței 

cunoașterii „gnosis-ului” au început să fie 

propagate împreună cu Vestea Bună. Pentru 

apostolul Pavel acest fapt constituie un semnal 

de alarmă și el ia poziție față de „iudaizatori” 

în epistolele sale (Romani, Galateni, Filipeni, 

Coloseni, etc.). Nici apostolul Ioan nu trece 

cu vederea încercările gnosticilor de a altera 

învățătura creștină și găsim această luare de 

poziție în epistolele sale.

Ulterior clericalismul sistem necunoscut 

Noului Testament a jucat un rol deosebit în 

funcționarea Bisericilor. S-a instituit un model 

„mistic” de participare la Masa Domnului, prin 

care numai anumiți clerici o puteau administra 

și în același timp, botezul în apă practicat de 

aceștia capătă valențe purificatoare pentru 

cei ce erau botezați. Origen, unul dintre primii 

învățători ai Scripturii este excomunicat de 

episcopul Alexandriei Demetrius (231 d.H.) 

pentru că el ca laic și-a permis să scrie și 

să predea unor clerici despre adevărurile 

credinței creștine. Origen considera că Biserica 

este alcătuită din toți cei ce au experimentat în 

viața lor valoarea Evangheliei, este o noțiune 

spirituală spre deosebire de ce înțeleg alții prin 

acest termen.

Astfel, Ciprian, (născut la circa 200 d.H.) 

episcop al Cartaginei, folosește pentru 

prima dată termenul de „Biserică Catolică” în 

afara căreia susținea el, nu există mântuire. 

Ordinarea de preoți fără respectarea 

rânduielilor din această Biserică este nelegală 

și reprezintă o ruptură față de Biserica mamă, o 

impietate, o răspândire a neghinei.

P
e măsură de Bisericile creșteau un alt 

pericol săpa la baza acestora și acesta 

era conformitatea cu lumea (E.H. 

Broadbent). Mulți credincioși dezamăgiți de 

acest pericol, văzând că spiritualitatea nu mai 

caracteriza trăirea unora dintre conducători, 

au început să caute cu insistență o trezire cu 

întoarcere spre învățătura apostolilor. Astfel 

a apărut Montanus (156 d.H.) care predica 

împotriva laxității în relația dintre Biserică și 

lume. Dorind o trăire spirituală asemănătoare 

cu cea din primul veac, montaniștii cereau ca 

în Adunare, călăuzirea să fie exclusiv lucrarea 

Duhului Sfânt. Aceasta îi duce la conflict cu 

ierarhia episcopilor care se preocupa să adune 

un număr cât mai mare de membri în Biserică 

indiferent de starea lor spirituală. Nu de puține 

ori acest conflict a dus la dezbinări.

Tot o cauză de dezbinare a fost învățătura lui 

Marcion care susținea că Vechiul Testament 

ne prezintă un alt Dumnezeu, acela al evreilor, 
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exponent al mâniei și judecății, în timp ce 

Noul Testament ne prezintă un Dumnezeu 

Răscumpărător, exponent al dragostei și 

îndurării revelate în Hristos. Acest dualism 

nebiblic a rămas un moment de erezie, deși 

unele doctrine (Masa Domnului, botezul, 

anticlericismul, despărțirea de lume) erau 

corect aplicate.

Depărtarea de modelul original din Noul 

Testament a dus de-a lungul veacurilor la 

apariția de comunități în interiorul Bisericii 

majoritare care se opuneau aspectelor 

negative care o invadau.

Așa au apărut urmașii lui Novațian (cca. 250 

d.H.) care îi respingeau pe cei ce se lepădaseră 

în timpul persecuției; donatiștii din Africa de 

Nord care se străduiau să aibă o comportare 

aleasă; maniheiștii care predicau noțiuni duale 

de creștinism amestecat cu budism, religie 

persană, etc.

T
oate aceste fragmentări au pregătit 

terenul pentru scăderea stării de 

spiritualitate a Bisericii catolice. 

Rămânea un element comun însă și anume 

rezistența față de persecuția autorităților 

romane care nu admiteau faptul că toți acești 

creștini nu aduceau tămâie și nu ofereau daruri 

împăraților sau idolilor lor. Cu toate că aceste 

aspecte negative erau generale, rămâneau 

în sânul comunităților creștine, grupuri de 

credincioși care așa cum spunea un autor 

necunoscut „își trăiau zilele pe pământ, dar 

erau cetățeni ai cerului”.

În urma edictului de la Milano din anul 313 

decretat de împăratul Constantin și care 

garanta libertatea religioasă, Bisericile eliberate 

de persecuție au intrat într-o nouă fază a 

experienței lor. 

În veacurile ce au urmat, s-au ridicat 

credincioși care au lăsat urme în evoluția 

Bisericii apusene. Așa, de exemplu, Augustin 

(354-430) s-a convertit în urma studierii unui 
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text din Epistola către Romani, dar a fost și la 

originea unor învățături nebiblice cum ar fi 

primirea mântuirii exclusiv prin intermediul 

unui preot și al sacramentelor (sacerdotalism). 

Au fost inventate și alte teze nescripturale 

cum ar fi: arianismul, pelagianismul și 

monasticismul. Toate aceste evoluții au 

avut darul să depărteze Biserica majoritară 

apuseană de modelul nou testamentar și 

împreună cu tendința de unire cu statul 

au contribuit la scăderea spiritualității și la 

pătrunderea influențelor lumești.

În felul acesta, denumirea de EKKLESIA, o 

societate scoasă din lume în scop de închinare 

a fost contestată de fapte. Reprezentanții 

Bisericii se luptau pentru putere atât între ei 

cât și cu cei ce au puteri politice și valoarea 

adevăratei puteri pe care numai Duhul Sfânt o 

putea furniza era total neglijată.

P
e fondul acestei afectări a spiritualității, 

au existat grupări de credincioși care, 

opunându-se doctrinelor nebiblice, au 

încercat să păstreze învățăturile și practicile 

Bisericii din Faptele Apostolilor privitoare 

la mântuire, la botezul în apă, și la Masa 

Domnului. Printre aceștia îi amintim pe 

Albigeni, pe Valdezi, care se adunau în văile 

din munții Alpi și alte grupări care refuzau 

amestecul Statului în comunitate precum și 

alte aspecte negative ale Bisericii majoritare. Ei 

au început să se numească „frați” și au stat la 

baza evoluțiilor spre Reforma Bisericii.

II. Condiţii care au impus 
Reforma

A
pariția lui Martin Luther are loc într-o 

perioadă de profunde frământări în 

domeniul politic, social, precum și 

religios. Literatura protestantă îl prezintă pe 

acesta ca pe fondatorul acestei Reforme și care 

a afirmat „acesta sunt și nu pot altfel”. În același 

timp, Biserica Romano-Catolică prezintă 

mișcarea luterană ca pe un gest de anarhie, ca 

pe o întruchipare a unui spirit rasial german. 

Într-adevăr a fost urmată de o mare autonomie 

a principatelor germane față de împărat. 

Separat de motivațiile religioase, mișcarea 

de Reformă a fost susținută de mulți oameni 

obișnuiți care nu vedeau cu ochi buni 

amestecul statului în treburile Bisericii. În 

condițiile în care războaiele, epidemiile, 

foametea, chinuiau mulțimile, acești oameni nu 

găsesc în Biserică nicio certitudine pentru ziua 

de mâine sau pentru veșnicie. Această lipsă de 

certitudini spirituale și materiale îi conduce pe 

credincioși la o mai mare importanță acordată 

cultului sfinților, al relicvelor, al pelerinajelor 

și în general misticismul. Omul simte nevoia 

să aibă o legătură directă cu Dumnezeu și nu 

neapărat prin intermediul Bisericii.

Creșterea neîncrederii în Biserică și ierarhia ei 

este cauzată și de tendințele din ce în ce mai 

accentuate ale corupției din sânul ei. Prelații 

umblau după bogății materiale, funcțiile 

Bisericii erau cumpărate cu bani și încercările 

de a avea relații toto mai strânse cu Roma, 

erau caracteristicile multora. Din nefericire, 

popii și cardinalii se aflau pe primele locuri ale 

corupției și desfrâului.

În multe cazuri s-au făcut 

schimbări în interiorul 

Bisericilor, în timp ce altele 

s-au străduit să păstreze 

simplitatea de la început, în 

ascultare de Cuvânt.
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O
amenii vedeau în lucrările de artă, de 

arhitectură, extrem de costisitoare, 

un lux nejustificat menit să aducă 

laude celor care le-au comandat, în timp ce 

ele reprezentau o piedică pentru legătura 

directă cu Dumnezeu. Unde sunt vremurile 

când apostolul Petru a avut tăria să spună unui 

slăbănog „argint și aur n-am, dar ce am îți dau; 

în numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te 

și umblă” (Fapte 3:6).

La începutul secolului XVI se ameliorase 

știința de carte, iar oamenii simpli puteau 

acum să citească singuri Biblia. Gutenberg 

inventase tiparul în 1445 și acest lucru a ușurat 

răspândirea sfintei Scripturi care a început să 

fie publicată nu numai în limba latină dar și în 

limbile celor doritori s-o citească. Traducerea în 

limba germană a întâmpinat o mare împotrivire 

din partea înalților prelați, mulți traducători 

având de suferit. Se consideră că astăzi se mai 

păstrează 46 de exemplare din traducerea 

Vulgata în limba latină tipărită prin metoda lui 

Gutenberg în cele mai mari biblioteci ale lumii.

Cucerirea Constantinopolului de către turci în 

1453 a cauzat migrarea multor greci învățați 

către Occident. Ei au adus cu ei literatură 

creștină veche dar și manuscrise biblice 

care au putut fi tipărite și studiate în limba 

originală a Noului Testament în urma faptului 

că acești greci au și predat această limbă în 

Europa până la Oxford. Prima tipăritură din 

Țara Românească s-a făcut destul de devreme 

(Liturghierul lui Macarie, Târgoviște 1508) 

având în vedere interdicțiile impuse cu privire 

la folosirea tiparului de către autoritățile 

otomane. Prima tipărire a Bibliei în limba 

ebraică a apărut în Italia, în 1488.

Pe lângă factorii de mai sus, trebuie luate în 

considerare și alte elemente care au deschis 

calea Reformei. Opunându-se comerțului și 

împrumutului cu dobândă, Biserica extrem de 

bogată de altfel, se opunea micilor speranțe, 

ale unor oameni din clasa mijlocie de a-și 

realiza un mijloc de supraviețuire mai ușor. 

Aceasta a suscitat ideea secularizării și deci a 

slăbirii puterii economice a Bisericii.

În plus, evoluția statelor ce se modernizau în 

direcția națională intră în contradicție cu ceea 

ce era definit ca universalitatea Bisericii (catolic 

= universal). Toate acestea au însemnat lărgirea 

orizontului gândirii, a dorinței de cunoaștere 

prin studiu individual. Aici nu pot fi trecute 

cu vederea descoperirea Americii de către 

Columb și descrierea sistemului solar de către 

Copernic, care își au rolul lor în aceste evoluții.

Î
n universitățile din Europa a început să se 

predea de către oameni bine fundamentați 

pe Biblie adevărurile doctrinelor creștine 

privitoare la mântuire. Dintre aceștia îi vom 

aminti pe: 

John Wycliffe (1320-1384), profesor la 

Oxford, atacă corupția din Biserică, arătând 

că Evanghelie lui Hristos este singura sursă 

a religiei adevărate. Combate doctrina 

transsubstanțierii (1381) în urma căreia este 

obligat abandoneze postul universitar.

Jerome din Praga (1379-1416), urmează 

cursurile de la Oxford ale lui Wycliffe, revine 

în țara natală și propovăduiește curajos că 

Biserica s-a depărtat de doctrina lui Hristos, 

fiind închis de mai multe ori. În cele din urmă 

este executat ca eretic și rămâne un martir al 

mișcării protestante.

Jan Hus (1369-1415), profesor, predicator, 

și confident al Reginei Boemiei, Sofia, scrie 

și predică în limba cehă a poporului său. 

Acest motiv, împreună cu criticile aduse 
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Bisericii majoritare îi atrag ura germanofonilor 

și papalității. Este arestat prin înșelătorie și 

condamnat la ardere pe rug pentru erezie. În 

închisoare, puțin înainte de moarte, a scris: 

„Sunt mângâiat de cuvintele lui Hristos «Ferice 

de voi când oamenii vă vor urî!»”. A respins 

cererea de a-și retracta convingerile pe care și 

le-a însușit din Cuvântul lui Dumnezeu. 

Erasmus (1466-1536), născut în Rotterdam, 

scoate în evidență contrastul dintre adevărurile 

Scripturii și practicile Bisericii. El recomanda 

o reformă pașnică a creștinătății. Deși au fost 

conducători politici care erau în favoarea 

unei astfel de reforme (vezi Regele Henric al 

VIII-lea în Anglia), lucrurile nu s-au dovedit 

posibile și autoritățile bisericești au făcut totul 

ca să împiedice revenirea la învățătura și pilda 

Domnului Isus!

Î
n jurul anului 1500, creștinătatea era tot 

mai frământată de conflictele dintre adepții 

și adversarii reformelor. Apariția tiparului 

în secolul precedent, așa cum s-a arătat, a 

fost o faptă care a contribuit la răspândirea 

ideilor reformatoare și mulți oameni interesați 

au putut să vină mai ușor în legătură cu 

comentariile evanghelice. Treptat societatea 

s-a polarizat și a evoluat spre o sciziune a 

Bisericii Romano-Catolice și la apariția, în 

paralel cu linia oficială a acesteia, a unei noi 

Biserici, o instituție care combătând aspectele 

negative din catolicism, a constituit Biserica 

Protestantă sau Reformată.
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III. Luther şi lucrarea lui

Î
n 31 octombrie 1517, un călugăr afișează pe 

ușa Bisericii din Wittenberg (Saxonia) cele 

95 de teze care denunțau scandalurile din 

cadrul Bisericii Romano-Catolice. Apelul făcut 

de cel care avea să devină un pilon de bază 

al opoziției față de abuzurile și îndepărtarea 

de adevărurile Scripturii zdruncina întregul 

sistem papal, punea în mișcare creștinătatea 

din Europa occidentală și stătea la baza unei 

noi confesiuni creștine – Protestantismul. Astfel 

își face apariția în istoria Bisericii, Martin Luther 

(1483-1546). Reacționând, Papa elaborează o 

bulă prin care Luther este excomunicat și pe 

care acesta o arde public în Wittenberg. 

În vârstă de 34 de ani, acest călugăr era de 

mult timp preocupat de modalitatea câștigării 

vieții veșnice pe care nu o descoperise multă 

vreme în activitatea și doctrina Bisericii 

Romano-Catolice. 

Cea mai importantă aberație pe care o denunță 

în cele 95 de teze este aceea a indulgențelor. 

Atitudinea de confruntare care îl împinge pe 

Luther să acționeze este generată de studiul 

Scripturii și, mai ales, al Epistolei către Romani. 

Consideră că nicio universitate și nicio doctrină 

cu care venise în contact nu se puteau 

compara cu valoarea adevărului evanghelic, iar 

omul are acces direct la Dumnezeu și găsește 

mântuirea prin credința în Domnul Isus și 

ascultare de Cuvântul Său, prin har, fără fapte.

Indulgențele erau o formă de diminuare a 

pedepsei din Purgatoriu pe care o distribuia 

Biserica contra cost. Costul era în funcție de 

gravitatea păcatului și se baza pe Tezaurul 

Bisericii – o valoare nesecată pe care o 

deținea Biserica prin acumularea meritelor 

răscumpărătoare ale Domnului Isus la care 

se adăugau rugăciunile și faptele bune ale 

Preafericitei Fecioare Maria și ale tuturor sfinților.

Eficiența indulgențelor era condiționată de 

participarea la spovedania sacramentală, la 

împărtășanie și prin rostirea unei rugăciuni. 

„Această practică a fost extrem de periculoasă 

și a devenit curând o sursă fructuoasă a răului, 

un mijloc de a strânge bani” (The Catholic 

Encyclopedia). Finalizarea lucrărilor de la 

Catedrala Sf. Petru din Roma a fost posibilă 

în urma unei 

campanii de 

strângere de bani 

prin vânzarea 

indulgențelor. 

Aici au demarat 

criticile lui M. 

Luther care a spus 

că „indulgențele 

sunt înșelătorii 

pioase, de 

niciun folos în 

fața dreptății lui 

Dumnezeu”. 

Î
n acest timp M. 

Luther, ascuns 

într-un castel 

din Wartburg, 

traduce Noul 

și aopi Vechiul 

Testament în limba germană, furnizând 

poporului posibilitatea de a trece de la o 

totală neîncredere în concepția crescândă 

și în rapacitatea Bisericii la o nădejde vie în 

persoana Răscumpărătorului, singura șansă 

de câștigare a vieții veșnice! Erasmus, om de 

cultură și doritor de reformă pașnică în sânul 

Bisericii, scria: „Îl văd pe Luther ca pe un om 

bun, ridicat de Providență pentru a corecta 

depravarea vremurilor. 
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T
oate vin din imoralitatea evidentă a 

preoțimii, din aroganța teologilor și 

din tirania călugărilor” (citat din „The 

Pillgrim Church” – E.H. Broadbent).

Susținerea doctrinei privitoare la neprihănirea 

prin credință, domeniul în care era încurajat 

de prietenul lui, Staupitz, îl face pe Luther să 

se depărteze tot mai mult de doctrina romană 

și să se apropie de comunitățile de „frați” și 

apoi să pună bazele Bisericii Lutherane. Pentru 

Luther, Biserica Catolică a devenit „femeia 

stricată din Babilon”! El contesă acestei Biserici 

orice drept de a ierta păcatele după moarte, 

și afirmă rolul harului divin. Pe aceeași linie, el 

condamnă funcțiile clericale și viața monastică, 

considerând că „pastorii” căsătoriți pot fi 

călăuze pentru citirea Bibliei. 

Ruptura cu Biserica Romană se adâncește 

treptat și o parte a Germaniei se alătură 

doctrinei scripturale, în principal, susținut 

de Luther. În 1530, Melanchton, dicipol 

apropiat al lui Luther, redactează „Confesiunea 

de la Augsburg”, document esențial al 

lutheranismului. Mântuirea este prin credință, 

oferită în mod gratuit de Dumnezeu, în afara 

faptelor „pioase” acceptate până atunci 

(participare la slujbe, pomeni, pelerinaje, 

indulgențe). Nu mai este necesar pentru 

mijlocire niciun preot, fiecare credincios fiind el 

însuși preot, din cele șapte sacramente (taine) 

catolice, vor fi recunoscute doar botezul în 

apă și împărtășania, singurele impuse în mod 

explicit de Evanghelie.

În acest context, prietenul lui, Stanpitz, atrage 

atența asupra necesității trăirii conform 

principiilor evanghelice, urmând exemplul lui 

Hristos și nu după firea pământească. Faptele 

bune nu sunt o cerință a Legii, impuse de 

teamă, ci sunt roadele credinței și ale dragostei 

și acestea îl deosebesc pe creștinul nominal de 

cel real. 

Pentru a rezuma credințele de bază ale 

reformatorilor și pentru a sublinia contrastul 

existent între protestantism și catolicism, a fost 

adoptată formularea cu termeni latinești a celor 

„Cinci SOLA”. Iată în ce constau acestea:

1. SOLA GRATIA  
(numai prin har)
Neprihănirea (trad. Cornilescu), îndreptățire – 

dreptate (traducerea nouă), faptul că omul este 

socotit nevinovat reprezintă un dar, o favoare 

nemeritată pe care păcătosul o primește atunci 

când crede, acceptă lucrarea făcută de Fiul lui 

Dumnezeu.
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2. SOLA FIDE  
(numai prin credintã)
Starea de nevinovăție înaintea lui Dumnezeu 

este primită exclusiv prin credință, fără fapte 

însoțitoare. Teologia protestantă susține 

că „prin credință ajungem la neprihănire 

(îndreptățire, justificare) și la fapte bune”. Este 

neprihănirea prin credință pe care a găsit-o 

Apostolul Pavel atunci când s-a convertit. 

Noi considerăm că este poziția de pornire pe 

drumul progresiv al sfințirii în cursul vieții de 

credință, fiind o noțiune juridică, un decret al 

lui Dumnezeu (îi socotește...).

3. SOLA SCRIPTURA 
(numai Scriptura)
E singurul dreptar prin care ajungem la 

cunoașterea adevărului, este cuvântul scris 

al lui Dumnezeu. Este accesibilă oricărui 

credincios născut din nou și deci înzestrat cu 

darul Duhului Sfânt, care „vă va călăuzi în tot 

adevărul” – Ioan 16:13.

Nu sunt necesare nici „Sfânta Tradiție”, nici 

„Magisterium-ul” (explicații date de Papă și 

Episcopi), nici „concilii ecumenice” sau studii 

teologice înalte.

4. SOLUS CHRISTUS  
(numai Hristos)
Nu există decât un singur Mijlocitor, un singur 

Mare Preot. Nici fecioara Maria, nici sfinții, nici 

preoții, nu pot acționa ca mediatoripentru a 

aduce mântuirea. „Căci nu este sub cer un 

alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie 

mântuiți (Fapte 4:12)”. 

5. SOLI DEO GLORIA  
(slavã numai lui Dumnezeu)
Singur vrednic de slavă, singurul care merită 

închinarea noastră este Dumnezeu, autorul 

planului de mântuire și al darului credinței în 

inima noastră. 

Prezentarea Reformei în această lumină ne 

scoate în evidență importanța întoarcerii la 

Biblie petrecută acum 500 de ani și rolul pe 

care l-a jucat M. Luther în despărțirea de o 

biserică înstrăinată de adevăr și bolnavă de 

corupție.

Cu toate acestea, în lucrarea lui M. Luther au 

existat și aspecte negative care arată că acesta 

a ieșit din catolicism, dar catolicismul nu a ieșit 

total din el. Există scriitori evanghelici (D.J. 

Stewart) care îl tratează cu o mare severitate 

până acolo că, uitând meritele lui, își ridică 

întrebări cu privire la statutul de creștin al lui 

M. Luther. 

Iată câteva aspecte negative, prin prisma 

Scripturii, ale unor teze ale lui M. Luther:

1. Cultul Mariei

D
eși nu și-a extins doctrina spre limitele 

existente în catolicism, Luther a 

conferit mamei Domnului o poziție care 

merge dincolo de recomandările Scripturii.

Caracterizat de o teologie Hristocentrică, 

Luther este în multe situații un continuator a 

unor teze mariologice tributare catolicismului. 

Astfel, el a susținut virginitatea perpetuă și cu 

300 de ani înainte de dogma lansată de Papa 

Pius XI-lea, Luther a fost un ferm susținător al 

„imaculatei concepții” (nașterea miraculoasă a 

mamei Domnului!).
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În privința înălțării ei la cer, Luther afirmă că 

această dogmă nu se găsește în Scriptură.

În rest, mariologia lui Luther rămâne 

controversată și deseori contradictorie. De la 

exprimarea posibilității de a i te adresa Mariei 

în rugăciune, Luther merge până la criticarea 

celor care practică cultul idolatrizării ei. Pe de 

altă parte, consideră că „Maria este un model 

pentru credincioși și, mai presus de toate, o 

pildă pentru noi de a vedea lucrarea plină 

de har a lui Dumnezeu față de om (potrivit 

biografului său, M. Brecht).

2. Regenerarea prin botezul în apã

D
octrina luterană susține că botezul este 

necesar pentru obținerea mântuirii, 

căci, spun ei, prin el, Dumnezeu oferă 

harul iertării și al regenerării. Acest act este 

recomandat și în cazul pruncilor. Eludarea 

învățăturii Bibliei că „oricine va chema numele 

Domnului va fi mântuit” (Rom. 10:13) și „cine 

crede și se botează va fi mântuit” (Marcu 

16:16), ne face să considerăm că această 

dogmă este nebiblică și că transformarea ei în 

sacrament (în loc de „ordonanță”, „poruncă”) 

este o preluare mecanică a unei învățături 

eretice.

3. Euharistia (Masa Domnului)

L
uther crede și aici, abătut de la 

recomandările Scripturii, că Euharistia, 

pri pâine și vin, aduce iertarea 

păcatelor pentru viața veșnică (Confesiunile 

Catehismului de la Augsburg). Luteranii 

lansează dogma co-substanțierii, prin care, 

fără a îmbrățișa învățătura catolică a trans-

substanțierii, consideră că pâinea și vinul 

rămân mai departe pâine și vin, însă „în, cu și 

sub” ele este prezent trupul lui Hristos de care 

beneficiază acela care se împărtășește. Pentru 

creștinii evanghelici, Cina Domnului reprezintă 

un moment de comemorare, de părtășie și 

de autocercetare, în cadrul căruia pâinea și 

vinul au valoare simbolică și nu suferă nici 

o modificare a esenței lor atunci când sunt 

distribuite. 

4. Mãrturisirea pãcatelor

Și în această privință Confesiunile de 

la Augsburg (art. 11) continuă un 

„sacrament” din catolicism în care 

se recomandă că un membru al comunității 

lutherane trebuie să-și mărturisească păcatele 

unui lider al bisericii (pastor) care asigură 

iertarea lor (absolvirea) de către Dumnezeu. 

Din Cuvântul lui Dumnezeu știm că numai El 

poate ierta păcatele (Luca 5:21) și, deci, orice 

altă modalitate de a rezolva această stare de 

lucruri este o erezie.

Deși începuse un drum al reformării și 

înlăturării abuzurilor din Biserică prin principiul 

celor „Cinci SOLA”, Luther a pus bazele unei 

comunități care din multe puncte de vedere 

reproducea vechiul sistem. Apariția unui statut 

de Biserică națională (de Stat), cu păstrarea 

unei rețele de parohii în care preoțimea deținea 

drepturi speciale, intoleranța față de cei ce 

rămâneau la principiile Nou-Testamentare, 

toate acestea au distorsionat caracterul 

inițial al Reformei Protestante. Mulți creștini, 

dezamăgiți de această evoluție, s-au întors la 

biserica din care făcuseră pare până atunci. 

Luther însuși a recunoscut acest lucru, arătând 

că nici a zecea parte din cei cu care porniseră 

la început n-au rămas statornici.

REFORMA PROTESTANTĂ | 1517 - 2017

TR
ECER

E ÎN
 R

EVISTĂ

   >>



PAGINA 14 SUPLIMENT | CALEA CREDINȚEI, NR. 1

IV. Consecintele Reformei

S
e apreciază astăzi că Biserica Lutherană 

este alcătuită din aproximativ 60 de 

milioane de membri. Din nefericire 

și în această comunitate există un mare 

număr de „creștini nominali” și țări care 

au îmbrățișat Reforma Lutherană (Suedia, 

Olanda, Finlanda, Norvegia) se află astăzi în 

avangarda liberalismului religios și a acceptării 

unor revoluții total contrare Cuvântului lui 

Dumnezeu (Biblia nu este infailibilă, toleranța 

și chiar legiferarea homosexualității, a 

eutanasierii, a avortului, etc.).

Rupându-se de Biserica Romano-Catolică 

(Edictul de la Worms, 1521), Biserica 

Lutherană consideră că Scriptura este 

autoritatea finală în materie de credință, spre 

deosebire de catolicism care pune pe picior de 

egalitate Scriptura și Tradiția.

Doctrina și practicile Bisericii Lutherane sunt 

conținute în Confesiunea de la Augsburg 

(autor Ph. Melanchton, 1530). Documentul 

a fost redactat în germană și latină și, inițial, 

avea rolul de a realiza o împăcare în catolicism 

și Reformă sub conducerea împăratului Carol 

al V-lea. Nu s-a realizat această împăcare, în 

schimb, documentul a stat la baza redactării 

celor 39 de articole ale Bisericii Angliei, și a 

celor 25 de articole ale cultului metodist. 

Urmărit de reacția Bisericii Romano-Catolice, 

Luther intră sub protecția lui Frederic de 

Saxonia și vreme de 12 ani își continuă opera 

teologică și traducerea Bibliei (este considerat 

unul din creatorii limbii germane literare). Din 

nefericire, lucrările lui au avut și un caracter 

antisemit profund, ceea ce a permis curentelor 

naționaliste germane să le pună la baza 

concepțiilor lor care au declanșat holocaustul. 

Aceasta nu a fost singura deviere de la 

creștinism a marelui reformator în domeniul 

socio-politic, căci în războiul țărănesc german 

(1525) îl găsim de partea opresiunii în urma 

căreia și-au pierdut viața circa 100.000 de 

țărani și fermieri. 

N
u putem trece cu vederea rolul pe care 

ideile lui Luther le-au avut în activitatea 

de reformator a lui Jean Calvin (1509-

1564). Acesta se implică în disputele teologice 

între protestanți și catolici, fiind obligat, în 

cele din urmă, să părăsească Franța natală 

(1533), fugind în Elveția (Basel, apoi Geneva). 

Acolo își redactează capodopera sa, Institutele 

religiei creștine, unde pune bazele concepției 

calviniste a dublei predestinări, a unei 

societăți „teocratice” în Geneva și a Bisericilor 

Reformate în care nu există cler, liturghie, 

icoane, altar. Nu există hirotonisire și fiecare 

credincios este un preot prin contact direct cu 

Biblia.

Având sorgintea în calvinism, apar comunitățile 

nou-testamentare, care în ultimii ani sunt 

recunoscute pe plan mondial și, în unele locuri 

sunt cunoscute ca „Biserici neoprotestante”. 

Astfel cităm pe: penticostali, baptiști, creștini 

după Evanghelie, evanghelicii români și, cu 

unele rețineri, adventiștii de ziua a șaptea. 

Aceștia, împreună cu vechii presbiterieni, 

metodiști, anabaptiști, reprezintă minoritățile 

creștine, care își au punctul de plecare în mare 

măsură în Reforma din secolul al XVI-lea. 

Î
ncheind această trecere în revistă a 

Reformei și a lucrării lui Martin Luther, mai 

trebuie remarcat fenomenul recunoscut 

ca fiind contrareforma din interiorul Bisericii 

Romano-Catolice. La început, această 

contrareformă a avut un caracter violent, 

soldându-se cu excomunicări, condamnări, 
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războaie. Apoi, începând cu anul 1545 are loc 

Conciliul de la Trent, care respinge toate ideile 

protestantismului, dar își exprimă dorința de 

a se împotrivi abuzurilor și de a lucra pentru 

reorganizarea vechilor ordine monastice, cu 

păstrarea fără echivoc a principiilor Bisericii 

(rolul Papei, limba de cult – latina, interdicția 

laicilor de a interpreta Biblia, celibatul preoților, 

etc.).

Un rol pozitiv în cadrul acestei contrareforme 

l-a avut Ignatius Layola (1491) care, 

considerându-se un „soldat al lui Isus Hristos” 

dorește să meargă pe urmele Lui „ca un 

câine, dacă astfel va afla calea mântuirii”. 

În 1534 el pune la Paris bazele „companiei 

lui Isus” (iezuiții), ai cărei membri își asumă 

sărăcia, castitatea și misionarismul” pe drumul 

reabilitării catolicismului. În felul acesta au 

reușit să ducă Evanghelia în India, China, 

Japonia, și au recucerit pentru Biserica 

Romană, teritorii ca Bavaria, Austria, Polonia.

P
entru credincioșii evanghelici din 

România, Reforma din secolul XVI 

reprezintă un moment de revenire 

la valoarea călăuzitoare a Duhului Sfânt 

prin Cuvântul scris, o reevaluare a poziției 

Domnului Isus în economia mântuirii, o 

revenire la principiile preoției universale 

pe care o găsim în vremea apostolilor și 

un moment de cotitură în organizarea 

comunităților creștine. Preluând tot ce este 

scriptural și respingând abaterile acelor 

vremuri, ne reamintim de îndemnurile 

Apostolului Pavel... 
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500 de ani - Reforma protestantĂ
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Discurs susţinut de către domnul Secretar de Stat pentru Culte - 
Victor Opaschi, în data de 25.08.2017,  

în cadrul Conferinţei Naţionale de Tineret, Braşov

E
ste o deosebită plăcere 

pentru mine aceea de a 

participa, la Conferința 

Națională de Tineret a Bisericii 

Creștine după Evanghelie, 

dedicată acest an celebrării 

a 500 de ani de la Reformă, 

eveniment de anvergură 

internațională,  moment 

de sărbătoare și reflecție 

pentru sutele de milioane 

de credincioși creștini care 

se revendică din momentul 

Reformei protestante.

Văd acest eveniment ca o 

întâlnire a tinerilor – care 

sunt viitorul Bisericii Creștine 

după Evanghelie – cu trecutul 

istoric al tradiției lor teologice 

și de credință. De aceea, 

lăsând pentru un moment 

deoparte poziția mea oficială, 

de secretar de stat pentru 

Culte, revin la formarea 

mea de istoric, pentru a 

aminti câteva date despre 

schimbarea la față a Europei 

și a lumii, schimbare inițiată 

de Reforma lui Martin Luther, 

care a atins pozitiv și Țările 

Române în veacurile al XVI-

lea și al XVII-lea.

Academicianul Șerban 

Papacostea a consacrat un 

important studiu primelor 

contacte dintre români 

și Reformă. Reputatul 

istoric prezintă un episod 

desfășurat în anul 1532 în 

Wittenberg, când un „doctor 

ex Wallachia” a fost invitat 

de către Martin Luther 

să realizeze o traducere 

trilingvă – română, polonă 

și germană – a celor patru 

Evanghelii și a epistolelor 

pauline. 

În Moldova, în timpul scurtei 

domnii a unui voievod luteran, 

Iacob Heraclid Despotul, 

prieten al lui Luther și al lui 

Melanchton, se puneau 

bazele școlii de la Cotnari, 

prima formă de învățământ 

superior de pe aceste 

meleaguri.

În plus, în Transilvania, edictul 

de la Turda din anul 1568, 

la 51 de ani de la începutul 

reformei lui Luther și într-o 

Europă cuprinsă de războaie 

și tensiuni religioase, a fost 

un adevărat certificat de 

naștere a ideii de toleranță 

și a celei de libertate 

religioasă și de conștiință, 

valori fundamentale pentru 

democrația modernă.

Revenind în vremurile 

noastre, permiteți-mi să 

punctez câteva aspecte, 

cred eu, importante, pentru 

dumneavoastră, tinerii 

adunați aici.
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A
vând ca principală 

atribuție sprijinirea 

exercitării libertății 

religioase de către cetățeni, 

precum și sprijinirea 

cooperării între stat și 

culte, Secretariatul de Stat 

pentru Culte are o lungă 

și consistentă tradiție de 

colaborare cu toate cultele 

religioase din România. 

Suntem la aproape 30 de 

ani de la Revoluție, când 

ne-am recâștigat împreună 

libertatea de a ne bucura, 

libertatea de a ne înțelege unii 

pe alții, libertatea, în sfârșit, 

de a ne asuma diversitatea 

socială, etnică și religioasă, 

propria identitate în toată 

complexitatea și în toată 

bogăția ei nu doar în spațiul 

privat, ci și în spațiul public.

Legea privind libertatea 

religioasă și regimul general 

al cultelor, adoptată în anul 

2006, pune accent, după 

cum vedem încă din titlu, în 

primul rând pe consacrarea 

juridico-politică a libertății 

religioase și mai apoi pe 

legiferarea organizării și 

funcționării cultelor religioase 

și a raporturilor acestora cu 

autoritățile publice. Logica 

Legii libertății religioase 

este una foarte democratică: 

mai întâi este enunțată 

libertatea religioasă ca drept 

fundamental constituțional 

exercitat de către cetățeni, 

temei sine qua non al 

democrației, iar mai apoi, ca o 

consecință directă a libertății 

religioase, este garantată 

autonomia cultelor religioase 

și definirea raporturilor 

cu statul. Cu alte cuvinte, 

subiectul legii este libertatea 

religioasă ca drept cetățenesc 

civil de care se bucură orice 

persoană aflată pe teritoriul 

României, iar reflexia sau 

materializarea libertății 

religioase o reprezintă 

autonomia organizațiilor 

religioase de a se 

autoreglementa și funcționa 

fără interferență din partea 

statului. 

În mod concret, ca urmare a 

acestei consacrări a libertății 

religioase, Secretariatul de 

Stat pentru Culte nu ia nicio 

decizie politico-administrativă 

fără a consulta în prealabil 

cultele religioase.  

Mai mult decât atât, atunci 

când în anul 2013 se 

discuta foarte intens despre 

revizuirea Constituției 

României, Secretariatul 

de Stat pentru Culte, în 

urma consultării cu toate 

cultele religioase, a înaintat 

Comisiei Parlamentare pentru 

Revizuirea Constituției mai 

multe propuneri punctuale, 

printre care și aceea de 

a fi introdus în textul 

constituțional și garantarea 

expressis verbis a libertății 

religioase, tocmai pentru a 

întări la nivel constituțional 

importanța acesteia. 

Statul român consideră 

deosebit de important să 

recunoască rolul pe care 

cultele religioase îl au în 

societate și în spațiul public, 

să le garanteze libertatea și 

autonomia și să coopereze 

cu acestea, ca și cu ceilalți 

actori importanți din societate, 

pentru construirea – împreună 

– a binelui comun. 

G
uvernele succesive 

ale României au 

înțeles aceste lucruri, 

iar eu și predecesorii mei 

ne-am străduit să dezvoltăm, 

prin toate mijloacele pe 

care le avem la îndemână, 

parteneriatul între stat și culte. 

În calitate de secretar de stat 

pentru Culte, sunt bucuros să 

evoc aici și buna colaborare 

pe care o avem în acest sens 

cu reprezentanții Bisericii 

Creștine după Evanghelie din 

România, dorind să îl salut 

în mod particular pe domnul 

președinte Virgil Achihai.

Cultele religioase au o 

contribuție valoroasă de 

adus în spațiul public, atât 
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prin perspectiva pe care o oferă 

asupra valorilor publice, cât și 

prin angajamentul lor social, 

prin instituțiile și prin activitățile 

lor sociale, educaționale si 

culturale. „Experte în umanitate”, 

cum spunea cineva, Bisericile 

și cultele religioase în general 

sunt totodată păstrătoarele unui 

patrimoniu cultural important, 

păstrătoare și în același timp 

dătătoare de identități puternice.

De aceea, îmi face o deosebită 

plăcere să particip la evenimente 

precum cel de astăzi care, 

evocând trecutul istoric, readuc 

în actualitate și proiectează 

totodată și în viitor câteva 

principii și valori care au fost 

și rămân fundamentale pentru 

funcționarea unei societăți 

solidare și armonioase: 

libertatea, toleranța și caracterul 

eminamente fertil și pozitiv al 

diversității.

Vă mulțumesc! 
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Reforma 
protestantã şi 
reformatorii 

elveţieni 

Urlich Zwingli şi 

Jean Calvin
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Bogdan Emanuel RĂDUȚ
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Bogdan Emanuel RĂDUȚ

C
elebrarea celor cinci secole de la 

Reforma protestantă din Europa 

(1517-2017) este un prilej nimerit de 

analiză pe mai multe planuri. Dar, dincolo de 

contextul și de implicațiile ei teologice, istorice, 

politice, economice, culturale și sociologice, 

prin care s-ar putea analiza fenomenul, 

Reforma a dat câteva personalități de marcă 

ale istoriei. 

Cel mai cunoscut nume este Martin Luther 

(1483-1546), călugăr augustinian, doctor în 

teologie și preot la Wittenberg, Germania. Cea 

mai importantă operă a sa, pe lângă ilustrele 

scrieri care fac parte din tezaurul Reformei, a 

fost traducerea Bibliei în limba germană, efort 

lingvistic prin care a îmbogățit această limbă. 

La 31 octombrie 1517, printr-un puternic act de 

curaj, a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg 

95 de teze, prin care demasca îndepărtarea 

catolicismului de adevărul Scripturii. Această 

dată este considerată Ziua Reformei. În urma 

unui proces, a fost excomunicat de Biserica 

Catolică, în 1521. Însă, cu sprijinul principelui 

Frederic cel Înțelept (Frederic al III-lea, 1463-

1525), a continuat reforma în Germania, în noi 

biserici, cu un nou specific, numite, între timp, 

lutherane.

După Luther, cele mai sonore nume sunt Urlich 

Zwingli și Jean Calvin, de care ne vom ocupa 

în continuare, în ordine cronologică, dar fără 

pretenția unor biografii complete. 

Urlich (Huldrych) Zwingli 
(1484-1531)

S
-a născut în Wildhaus, sat situat în 

Alpii Elveției, la 1 ianuarie 1484, la 

numai șase săptămâni după nașterea 

lui Luther. A fost al treilea din cei nouă copii 

ai familiei (șapte băieți și două fete). Cărturar 

umanist, educat 

în timpul 

Renașterii la 

Basel și Viena, 

a dezvoltat 

o îndrăgire 

pentru Erasmus 

și scrierile lui, 

pe care l-a întâlnit în 1515. 

A slujit ca preot și capelan militar la Glorus 

(1506-1516), apoi Einsiedeln (1516-1518), 

pentru ca, la 1 ianuarie 1519, să fie repartizat 

preot la domul Grossmünster din Zürich. Aici a 

început să predice sistematic Noul Testament, 

fapt nemaiîntâlnit până atunci și primit cu 

entuziasm de credincioși. Ecoul acțiunii lui 

Luther, prin lansarea cele 95 de teze cu doar 

doi ani înainte, a ajuns și la Zwingli. Deși a 

fost de acord și chiar a îndemnat credincioșii 

să cumpere scrierile lui Luther, nu a acceptat 

să fie etichetat ca fiind lutheran, afirmând 

categoric: „Nu mi-am învățat doctrina de la 

Luther, ci din Cuvântul lui Dumnezeu”. 

Trecut prin pericolul morții, cauzat de ciuma 

care bântuia în acel timp orașul Zürich, Zwingli 

începe o reformă care avea să aibă un impact 

nu doar în orașul său, ci în întreg cantonul, cu 

reverberații naționale. În 1520 el renunță la 

funcția preoțească și la indemnizația primită 

de la Papa, dedicându-se dorinței de a face 

ceva pentru orașul său, fiind ales imediat ca 

predicator al orașului.  

Începând cu 1523, din pricină că unii călugări 

au mâncat carne în timpul postului mare 

(1522) și Zwingli le-a luat apărarea, au avut 

loc trei mari dezbateri publice, între Zwingli și 

oponenții săi catolici. La prima dezbatere, 29 

ianuarie, acesta a adus 67 de puncte contrare 

Bisericii Romano-Catolice. 
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C
onsiliul orașului a acceptat tezele lui 

Zwingli și a anulat acuzația de erezie 

adusă la adresa lui. Apoi, Cele 67 

de articole au devenit prima mărturisire de 

credință reformată. Pentru Zwingli, Evanghelia 

avea aceeași vârstă cu Noul Testament. 

În octombrie 1523 a avut loc a doua dezbatere, 

având ca obiect icoanele și mesa (liturghia). 

Nu a reușit o reformă radicală, abia după cea 

de-a treia dezbatere, icoanele și statuile au 

fost înlăturate în 1524, iar mesa a fost anulată 

în 1525. Astfel au început reformele. Creștinii 

puteau să mănânce carne în timpul postului 

mare, preoții să se căsătorească, orga a fost 

interzisă în biserică (deși el însuși cânta la 

șase instrumente), caracterului liturgic al 

slujbelor s-a pierdut și se predica Cuvântul 

lui Dumnezeu. Reforma lui Zwingli a cuprins 

orașele Zürich, Berna, Basel, Gall, Schaffausen 

și Konstanz. 

Din pricina naționalismului său puternic și a 

doctrinei alegerii divine a început să creadă 

și să susțină că întregul oraș Zürich forma 

grupul celor aleși de Dumnezeu. Astfel, el a 

pierdut din atenție credința personală. Vorbea 

despre Zürich ca despre un nou Israel al lui 

Dumnezeu, ceea ce va proclama și Calvin, mai 

târziu, cu Geneva.   

Teologic, Zwingli împărtășea învățăturile 

lui Luther, dar s-a opus consubstanțierii, 

susținută de acesta, cât și transsubstanțierii, 

susținută de catolici. Pentru el, pâinea și vinul 

erau doar simboluri ale trupului și sângelui 

Domnului Isus. Pe acest subiect a avut chiar 

o faimoasă dispută cu Luther, cu care s-a 

întâlnit la Marburg, în 1529. Finalul întâlnirii, 

care a durat zece zile, i-a găsit pe amândoi 

poziționați și mai tare în afirmarea doctrinelor 

lor. Acesta i-a separat categoric pe lutherani 

de reformați, separare existentă până astăzi. 

S-a opus și botezului la maturitate, sau 

rebotezării, promovat de anabaptiști. Chiar 

dacă aceștia au apărut în Elveția, pe fondul 

ideilor lui Zwingli și a libertății existente în țară, 

au fost persecutați atât de catolici, cât și de 

protestanți. Însuși Zwingli și-a dat acordul la 

omorârea anabaptiștilor. A susținut doar două 

sacramente: botezul copiilor mici, și Masa 

Domnului, ca simbol al trupului și sângelui 

Domnului. 

În 1522 s-a căsătorit în secret cu văduva Anna 

Reinhard, făcând căsătoria publică abia în 

1524. Împreună au avut cinci copii (trei fete și 

doi băieți). 

Î
n 1527 s-a format un sinod al bisericilor 

evanghelice elvețiene, în același timp 

fiind tradusă Biblia în limba națională. 

Cantoanele rămase catolice au trecut la 

ofensivă, astfel că, în 1529, a izbucnit un război 

deschis între protestanți și catolici. Încheierea 

păcii a promulgat libertatea ca fiecare canton 

să-și aleagă, prin votul majorității, apartenența 

religioasă. Iar cantoanele catolice să tolereze 

protestanții din ele. Dar, atunci când Zwingli 

a încercat să atragă Geneva de partea lui, a 

izbucnit un nou conflict militar. În calitate de 

capelan, a condus o armată de doar 1.500 de 

protestanți, contra 8.000 de catolici. A murit, cu 

arma în mână, în bătălia de la Kappel pe Albis, 

pe 11 octombrie 1531. Însă, odată cu moartea 

sa nu au murit și reformele sale. În 1549, prin 

Acordul de la Zürich, grupările zwingliene s-au 

unit cu cele calviniste în bisericile reformate 

din Elveția. 

Jean Calvin (1509-1564)

S
-a născut la 10 iulie 1509 în localitatea 

Noyon, Picardie, din nordul Franței, 

urmând studiile întâi la Paris, limba 
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latină și 

filosofia, apoi 

la Orléans, 

dreptul, și, în 

cele din urmă, 

Bourges, 

limba greacă. 

În timpul 

studenției la Paris s-a familiarizat cu scrierile 

și învățătura lui Luther. Avea nouă ani când 

Luther începuse reforma în Germania, și 

influența lui ajunsese în universitățile din 

Franța și Elveția. Dar cei doi nu s-au întâlnit 

niciodată.  

Convertit prin 1533, după peregrinări prin 

mai multe orașe franceze și elvețiene, fugind 

din calea persecuției provocate de Biserica 

Romano-Catolică, se mută în Geneva, în 1536, 

la insistențele reformatorului Giullaume Farel 

(1489-1565). În același an, la Basel, publică 

prima ediție din cunoscuta lucrare Christianae 

religionis institutio (Institutele religiei creștine) 

în limba latină, și în 1541, la Geneva, o ediție 

în limba franceză. Solida lucrare este unul 

dintre reperele teologice ale Reformei, fiind 

o veritabilă pledoarie pentru protestantism. 

A fost imediat tradusă în mai multe limbi: 

germană (1572), italiană (1557), spaniolă 

(1597), engleză (1561), cehă (1615) etc.  

În Geneva, Calvin a promovat aceeași idee ca 

și Zwingli, încercând să facă din acest oraș 

Noul Ierusalim. Prin urmare, a pus bazele unei 

regiuni protestante, guvernate de el în mod 

autoritar: tavernele s-au închis, ghicitul, gălăgia 

în biserică sau pariurile făcute duminica 

erau pedepsite, părinții n-aveau voie să-și 

numească copiii cu nume de sfinți catolici, 

bijutierilor le era interzis că realizeze obiecte 

de cult pentru preoții catolici, iar prezența la 

biserică a devenit obligatorie. Astfel că, Geneva 

era considerată „Israelul lui Dumnezeu”. 

Aceasta a făcut ca mulți credincioși, din alte 

regiuni sau țări, să găsească aici un refugiu în 

calea persecuției. Dar au existat și excese de 

autoritate, numeroase persoane fiind exilate 

sau executate. Cel mai cunoscut caz este cel al 

lui Miguel Servetus (1511-1553), ars pe rug în 

1553, sub acuzația de erezie. 

T
eologia lui Calvin, asemănătoare cu cea 

a lui Augustin (354-430) s-a concretizat 

într-un sistem numit calvinism, 

structurat în cinci puncte:

Depravarea totală – păcatul a corupt omul 

în toate componentele sale: rațiunea, voința și 

sentimentele. Prin urmare, nimeni nu-L poate 

căuta singur pe Dumnezeu.

Alegerea necondiţionată – Dumnezeu a ales 

pe unii oameni pentru viața veșnică, în timp ce 

nealeșii vor fi pierduți pe totdeauna. Astfel, el 

susținea teoria dublei predestinări.

Ispăşirea limitată – Cristos s-a dat pe sine 

doar pentru adevărata Biserică, și nu pentru 

toți oamenii.

Harul irezistibil – cei aleși nu pot să se 

împotrivească la nesfârșit Duhului Sfânt, harul 

își duce la îndeplinire lucrarea în viețile lor.

Perseverenţa sfinţilor – cei aleși vor 

persevera în credință și niciunul dintre ei nu se 

va pierde. 

Și Calvin a acceptat doar două sacramente: 

botezul, efectuat copiilor mici, și Masa 

Domnului, respingând transsubstanțierea. 

S-a opus liturghiei, icoanelor și a promovat 

ideea de conducere a bisericii prin bătrâni 

(presbiteros). 

Învățătura lui Calvin, primită de unii și respinsă 

de alții, a avut un impact care s-a menținut 

vreme de cinci secole, fiind răspândită 
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și promovată îndelung și în prezent. Calvinismul a pătruns în Franța (hughenoți), Scoția 

(prezbiterieni), Anglia (puritani), Olanda și Țările de Jos (reformați), Statele Unite (pelerini) ș.a.  

S-a căsătorit, în 1540, cu văduva unui pastor anabaptist, Idelette de Bure, având împreună doar 

un băiat, care a murit la o vârstă fragedă. Apoi rămâne văduv, iar la 27 mai 1564 moare la Geneva. 

Și-a dorit ca pe mormântul lui să nu existe niciun monument funerar, pentru ca urmașii săi să nu 

ajungă să-l idolatrizeze sau să-l venereze precum sfinții catolici. Astfel că mormântul lui a rămas 

anonim până astăzi.

***

R
eformatorii au fost oameni cu virtuți, dar și defecte. Oamenii mari au avut și defecte mari. 

Dar Dumnezeu s-a folosit de oamenii aceștia – Luther, Zwingli, Calvin – pentru a reda Biblia 

în mâna europenilor. Iar Biblia a schimbat oameni, care apoi au schimbat comunități, și apoi 

au influențat un continent și, de ce nu, o lume. Soli Deo Gloria pentru Reformă! 

Evenimentul „Creștinismul în lumina Reformei 

Protestante” s-a desfășurat între 29-30 

septembrie și 1 octombrie 2017 la Iași. Încă 

din luna Mai, 15 biserici evanghelice s-au 

unit pentru a aduce Cuvântul Domnului mai 

aproape de inima locuitorilor orașului Iași și a 

celebra puterea Domnului în istorie.

Astfel, Duminică, 1 Octombrie, la Sala 

Sporturilor, am celebrat apoi 500 ani de 

Reforma Protestanta, ocazie cu care Conf. 

Dr. Emil Bartoș și Dr. Radu Gheorghiță au 

avut prelegeri despre cele 5 Sola, despre 

importanța Reformei atunci și astăzi. Sub 

bagheta profesorului Remus Oniga, corurile 

reunite ale bisericilor din Iași au interpretat spre 

slava Domnului o serie de cântări compuse de 

Reformatori.

Numele Domnului a fost înălțat peste orașul 

Iași, unitatea și părtășia bisericilor a crescut. 

Ne dorim ca prin Harul Domnului astfel de 

evenimente să nu fie o raritate!

 Pavel SMÂNTÂNĂ

Conferinta „Creştinismul în lumina 
Reformei” Iaşi
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Conferinta „Semper Reformanda” 
Bucureşti
În perioada 13-14 octombrie 2017 a avut loc 

conferința cu titlul „Semper Reformanda” 

(Mereu în reformare), la Biserica Creștină după 

Evanghelie „Agape” București.

Vorbitorii invitați la această conferință au fost: conf. univ. Dr. 

Emil Bartoș, Dr. Radu Gheorghiță, Dr. Liviu Damian, Presbiter 

Andrei Croitoru, Presbiter Cristian Titirișcă.

Temele abordate au constat în cele cinci principii Sola ale 

reformei protestante, expuse din punct de vedere istoric și 

biblic în cadrul a șapte sesiuni. Participanții au avut ocazia de 

a auzi o dată în plus informații despre contextul reformei, figuri 

reprezentative ale reformei, precum și detalierea unor subiecte 

specifice reformei cum ar fi: modul prin care suntem mântuiți, 

centralitatea Domnului Isus, întoarcerea la Scriptură, condamnarea indulgențelor, selectarea 

sacramentelor Bisericii (Cina Domnului, Botezul) ș.a.m.d. De asemenea, fratele Bogdan Emanuel 

Răduț a avut o prezentare despre influența Reformei protestante asupra mișcării creștinilor după 

Evanghelie.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de a ne reîntoarce la izvoarele biblice și la bazele 

credinței creștine.

 Claudiu CÂRLESCU

‚
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