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BUCUREŞTI

ISUS SAU
CATEDRALA?
• Căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut
Preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat şi nu Se va căi:
„Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” – prin chiar faptul acesta, El S-a făcut chezaşul unui legământ mai bun.
• Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi
împiedica să rămână pururi.
• Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece
de la unul la altul. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit
pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să
mijlocească pentru ei.
• Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără
pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are
nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru
păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a
făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi.
• În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe
Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie.
• Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
• 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a
fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
(Epistola catre Evrei cap 7 vers: 21-28 şi 8 vers: 1,2)
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Catedrala Mântuirii Neamului
Cum încurajează
Biserica Ortodoxă
corupţia în poporul român
La București se construiește
o catedrală imensă, pe care Biserica Ortodoxă o numește ”Catedrala Mântuirii Neamului”.
Prin însuși titlul acesta, Biserica Ortodoxă promite poporului român ”mântuirea”. Ceea ce
promite Biserica Ortodoxă este
că în această catedrală ierarhii
ortodocși vor face niște slujbe,
ceremonii, acțiuni misterioase,
prin care vor ”mântui” poporul român. Nimeni nu pare să
aibă curiozitatea să întrebe: Ce
promisiune este aceasta? Ce
substanță are ea? Cât adevăr
conține ea? Se solicită poporului român să doneze pentru
această construcție. Mai ales
oficialitățile se grăbesc să doneze sume imense – din banii
poporului, bine înțeles – pentru această construcție. Dar, din
nou, nimeni nu se oprește să
analizeze și să explice promisiunea din titlul acestei catedrale
și să justifice această enormă
cheltuială din banii națiunii.
Este vremea să spargem această
tăcere și să provocăm discuția
de fond a acestei acțiuni atât de
publice și de centrale.

Despre ce ”mântuire”
este vorba?

În jargonul Bisericii, ”mântuirea” este opusul ”pierzării”.
Este eliberarea din robie. Este
iertarea de păcate. Este împăcarea cu Dumnezeu. Nici un
om și nici un popor nu se poate mântui pe sine. Dacă ai căzut
într-o mlaștină, nu te poți scoate singur din mâlul acela. Dacă
cineva mult mai puternic decât
tine te-a făcut rob al lui, cu nici
un chip nu te poți elibea singur
din sclavie. Prin păcatele noastre, noi toți am ajuns în sclavia
păcatului, care este de fapt robie sub cel rău, sub Satana. Nici
un om din lumea aceasta nu te
poate elibera, salva, mântui din
această robie. Nici o agenție
umană nu-ți poate oferi mântuirea, și dacă cineva ți-o oferă,
te minte, fiindcă îți oferă ceea
ce în realitate nu-ți poate da.
Cum ar putea o agenție de robi
să elibereze restul robilor din
încătușare? Să înțelegem bine:
Aici nu este vorba numai de eliberarea românilor, ci este vorba
de mântuirea întregii omeniri.
Nici o soluție care nu cuprinde
întreaga umanitate, ci se reduce la un singur popor, sau la un
mic număr de popoare, nu este
o soluție adevărată. Mântuirea
întregii umanități o poate face
numai Dumnezeu. Sfânta Scriptură, Biblia, este Cartea în care

aflăm cum ne oferă Dumnezeu
mântuirea. Pentru însuși Dumnezeu, mântuirea omenirii nu
a fost un lucru simplu, un lucru ieftin. Dumnezeu a trebuit
să intre El însuși în omenire,
ca să poată să o mântuiască. Și
Dumnezeu a făcut acest lucru
prin întruparea Fiului Său, Iisus Hristos. Iată cum definește
Dumnezeu acțiunea Sa (dumnezeiască) de mântuire: ”Findcă
atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea (întreaga omenire!) încât
L-a dat pe Fiul Său, pentru ca
oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viață eternă” (Evanghelia după Ioan, 3:16). Și iată
explicația mânturii așa cum
ne-o dă Sfântul Apostol Pavel:
”Dar când S-a arătat bunătatea
și dragostea de oameni a lui
Dumnezeu, El ne-a mântuit...”
(Epistola către Tit, 3:4). Iisus
Hristos era Fiul întrupat al lui
Dumnezeu. Când El S-a întrupat,
Dumnezeu S-a făcut una cu noi
și ne-a asumat în Sine, a luat în
Sine natura noastră păcătoasă
și S-a încărcat cu păcatele noastre. Sfântul Apostol Pavel ne
spune că atunci când Iisus Hristos murea pe cruce, ”Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea
cu sine” (2 Corinteni 5:19).
nTrebuie să subliniem că lucrul
acesta nu se făcea numai pentru
noi românii, ci se făcea pentru
întreaga umanitate, pentru toate popoarele pământului. Așa
afirmă Sfântul Apostol Pavel:
”Căci harul (adică, bunătatea)
lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost
arătat...” (Tit 2:11). Să o spunem
și mai răspicat: Dumnezeu, prin
Fiul Său, a procurat mântuirea
la toți oamenii!
Această mântuire a constat
în faptul că toate păcatele tuturor oamenilor au fost ispășite
de Iisus Hristos, au fost topite
în sângele Lui. Iertarea de păcate constă în faptul că păcatele noastre au fost spălate în
sângele Fiului lui Dumnezeu într-un mod atât de radical încât
ni se spune că Dumnezeu nu-Și
mai aduce aminte de ele.

Să recapitulăm.

Dumnezeu însuși ne-a lucrat mântuirea prin Fiul Său,
prin moartea Lui în locul nostru. Aceasta a făcut-o fiindcă
este bun față de toți oamenii
și fiindcă El ne iubește pe toți.
Să nu uităm că, prin păcat, noi
toți am intrat în robia lui Satana. Noi am intrat în împărăția
lui, a celui rău. Când Fiul lui
Dumnezeu a murit încărcat cu
păcatele noastre, El a anulat
dreptul lui Satana de a ne mai
fi stăpân. Mântuirea este eliberarea de sub robia celui rău.

Dar mântuirea, iertarea de păcate și eliberarea din robia lui
Satana, nu ni se transmite fără
consimțământul nostru. Dumnezeu, care ne-a lucrat mântuirea, decide și condițiile în care
ne dă mântuirea.
Iată ce ne cere Dumnezeu ca
să ne dea mântuire:
Să credem în El, să credem în
Fiul Său Iisus Hristos, să credem
că El a murit în locul nostru, a
înviat și S-a înălțat la cer și stă
la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor al nostru. Acesta este actul prin care ne însușim în mod
personal oferta de mântuire pe
care ne-o face Dumnezeu.
Dar, fiindcă mântuirea înseamnă și ieșirea din robia lui
Satana, Dumnezeu ne cere să
ne lepădăm noi înșine de acest
tiran și să ne întoarcem de sub
Satana la Dumnezeu. Acest lucru reiese din modul în care
Iisus însuși îi explică Apostolului Pavel procesul mântuirii.
”Te trimit (la toți oamenii) să
le deschizi ochii, să se întoarcă
din întuneric la lumină, de sub
puterea Satanei la Dumnezeu
și să primească, prin credința
în Mine, iertarea de păcate...”
(Faptele apostolilor 26:18).
Al doilea lucru pe care ni-l
cere Dumnezeu pentru mântuire este explicat de Sfântul
Apostol Pavel în aceste cuvinte:
”Dacă mărturisești deci cu gura
ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit”
(Epistola către Romani, 10:9).
A-L mărturisi pe Iisus Hristos
ca Domn al tău înseamnă că,
ieșind de sub stăpânirea lui Satana, intri sub autoritatea Fiului lui Dumnezeu și accepți să
trăiești după învățăturile Lui.
Toate acestea însemnează că mântuirea este o trecere
de sub un stăpân rău, care îți
pervertește și îți ruinează viața,
sub un stăpîn care te înnobilează și îți dă demnitate dumnezeiască. Și mântuirea mai cuprinde
în sine încă un element crucial:
mântuirea este ieșirea dintr-un
anumit mod de viață și intrarea într-un mod de viață total
nou de viață. Iată ce ne spune
Cuvântul lui Dumnezeu în acest
sens: ”Căci harul (bunătatea)
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
arătat și ne învață să o rupem cu
păgânătatea și să trăim în veacul
de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie” (Tit 2:11-12).
Este deosebit de importantă și
explicația despre mântuire pe
care ne-o dă Sfântul Apostol Petru. El ne spune că ”prin sângele
scump al lui Hristos” noi am fost
răscumpărați (mântuiți) ”din felul deșert de viețuire pe care l-am
moștenit de la părinții noștri”

(1 Petru 1:18-19). Domnul nostru Iisus Hristos însuși ne spune: ”Nu oricine care Îmi spune
”Doamne, Doamne” va intra în
Împărăția cerurilor, ci cel ce face
voia Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 7:21) și din context
rezultă clar că ”voia Tatălui Meu”
este definită în învățăturile lui
Isus, în ”aceste cuvinte ale Mele”
cuprinse în Predica de pe Munte
(Matei 5-7).
Să recapitulăm din nou:
Mântuirea este:
- scăparea din robia lui
Satana
- iertarea de păcate prin
credința în Iisus Hristos
- abandonarea felului de
viață păcătos
- intrarea în noul fel de viață
descris de Iisus în Predica de pe
Munte
Când noi acceptăm această
mântuire, Dumnezeu coboară
prin Iisus Hristos și prin Duhul
Sfânt în noi și ne dă puterea
necesară să facem toate aceste
lucruri și să trăim acest mod
nou de viață.
Din tot ce citim în Sfânta
Scriptură, rezultă clar că mântuirea pe care ne-a procurat-o
Dumnezeu o căpătăm, sau ne-o
însușim individual și personal,
direct de la Dumnezeu, fără nici
o intermediere umană.

Tragedia de la noi

Cândva în trecut s-a strecurat la noi învățătura ciudată
că mântuirea câștigată pentru
noi de Iisus Hristos a fost depozitată în Biserica Ortodoxă
și prin actul acesta Biserica Ortodoxă a devenit magazia sau
depozitul harului mântuitor și,
de atunci încoace, patriarhul,
mitropoliții, episcopii și preoții,
prin diferite liturghii, transmit
această mântuire poporului român. De aici vine și ideea să se
construiască o catedrală centrală în care ierarhii Bisericii
Ortodoxe să transmită prin slujbe grandioase mântuirea către
tot neamul românesc. Să fim
atenți și să înțelegem care este
ideea de bază: Indiferent cum
trăiește poporul, indiferent în
câte păcate se complace, atâta
vreme cât ierarhii Bisericii Ortodoxe fac slujbele exact după
formulele fixate în tradiție, ei
procură românilor iertarea de
păcate și-i dau neamului românesc mântuirea. Singurul lucru
necesar este ca poporul să dea
bani Bisericii Ortodoxe și să o
țină în funcție, iar Biserica îi
garantează poporului că indiferent câte păcate face, pe toate i
le iartă maica Biserică. Biserica
Ortodoxă nu cheamă oamenii la
Dumnezeu și Biserica Ortodoxă
nu cheamă poporul să abando-

neze corupția și să-și schimbe
felul de viață, ci are o singură
chemare: ”Veniți la Biserică!”
Un tânăr om de afaceri, ortodox,
a fost întrebat de cineva: ”Tu nu
te gândești la sufletul tău?” La
care, tânărul a răspuns candid:
”Cum să nu. Am făcut aranjament ca de la firma mea să se
transfere Bisericii mele ortodoxe o anumită sumă de bani, și
prin aceasta preotul este însărcinat să se îngrijească de sufletul meu. El rezolvă problemele
mele cu Dumnezeu.” Tânărul
acesta a fost dat ca exemplu de
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe în
programe la televiziune. Când
un român cu conștiința greu
apăsată de păcate s-a plâns de
aceasta preotului său, acesta
i-a răspuns liniștitor: ”Ascultă,
omule, tu nu poți face atâtea
păcate câte îți poate ierta Biserica noastră:” Între aceste
două exemple se cuprinde toată religia (tot ”creștinismul”)
ortodoxiei. Nu v-ați întrebat
intrigați: De ce nu luptă vehement Biserica Ortodoxă împotriva corupției? Acum, după ce
ați înțeles cele de mai sus, răspunsul trebuie să vă fie clar:
Biserica Ortodoxă nu luptă să-i
oprească pe oameni de la a păcătui, ci le spune că pot continua
să păcătuiască, deoarece maica
Biserică există tocmai ca să le
ierte păcatele! Dar observați
elementul absolut tragic: Prin
însuși faptul că Biserica Ortodoxă le promite oamenilor că
îi mântuiește, că le iartă toate
păcatele, Biserica Ortodoxă încurajează corupția!!!
Poporul român nu are nici o
motivație să-și schimbe felul de
a trăi, să-și schimbe moravurile,
să devină corect și integru, atâta vreme cât Biserica Ortodoxă
îi garantează iertarea de orice
păcat și de toate păcatele!

Adevărata situaţie

Biserica Ortodoxă pretinde
că procură poporului mântuirea. Această promisiune este
falsă! Mântuirea nu este în custodia Bisericii Ortodoxe!
Ca să putem vedea pretenția
absurdă a Bisericii Ortodoxe, să
ne gândim la restul popoarelor din lume. Pe acestea, care,
săracele, nu au o Biserică Ortodoxă, cine le mântuiește? Să
ne gândim la poporul chinez. În
zilele acestea, milioane de chineji află despre Iisus Hristos și
îmbrățișează creștinismul. Dar
sunt ei oare mântuiți dacă nu
au între ei o Biserică Ortodoxă?
Sau, să ne gândim la popoarele
din Africa. Milioane de oameni
abandonează animismul și păgânismul și se încreștinează.
Dar ei nu au în popoarele lor o
Biserică Ortodoxă. Lor cine le
procură mântuirea? Sau, să punem altfel problema. Cu ce este
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mai privilegiat poporul român,
așa încât Dumnezeu i-a dat o
Biserică în stare să mântuiască
întreaga națiune?
O întrebare crucială: Oare
prelații ortodocși știu că ei fac
poporului român o promisiune
falsă?
Oare știu ei că ceea ce promit nu este după Cuvântul lui
Dumnezeu, ci este o evidentă
abatere de la Cuvântul lui Dumnezeu și o aberație enormă,
atât logică, cât și teologică? Să
ne gândim la o altă aberație pe
care o face anual Biserica Ortodoxă. În fiecare an, la o dată
târzie din toamnă, se scoate
lada cu rămășițele (osemintele,
moaștele) Sfintei Parascheva și
se invită poporul la pelerinaj,
ca să venereze aceste moaște,
să se închine lor. Sute de mii de
oameni stau la coadă, prin ploi
și frig și vânt, să ajungă în final
la raclă, să se atingă cu pioșenie
de ea și astfel să primească vindecare și iertare de păcate. Dar,
cei ce priviți uimiți acest spectacol la televizor, uitați-vă cu
atenție și vedeți alături de raclă
niște butoaie în care pioșii închinători să-și pună banii, fără
de care, li se spune tacit, închinarea lor nu are nici o putere.
Prin urmare, de un singur lucru

sunt siguri ierarhii ortodocși:
Moaștele ”Sfintei” le aduc venituri enorme! Spus cu alte cuvinte, ei știu să stoarcă bani de pe
pielea bieților români creduli
și plini de pioșenie. Să ne gândim și la faptul că se aduce și
un deget din presupusul trup al
Sfântului Andrei, este plimbat
în alai pompos prin toată țara
și românilor li se garantează că
prin aceasta toată țara lor este
sfințită. Uitați-vă, frați români,
că toate acțiunile Bisericii Ortodoxe, hramuri, liturghii pentru
morți, etc., etc., sunt menite să
adune bani, mulți bani pentru
Biserica Ortodoxă, singurul lucru care-i interesează de fapt
pe ierarhii ”Bisericii neamului!” Am pus întrebarea dacă
ierarhii Bisericii Ortodoxe știu
dacă ceea ce fac ei este un fals.
Dar, fie că ei știu, fie că nu știu,
falsul rămâne tot fals. Și noi
putem spune cu certitudine că
este un fals deoarece este împotriva a tot ce ne spune Sfânta
Scriptură. Știm că ceea ce spunem îi va speria pe mulți și îi va
indigna pe mulți. Știm că lucrul
acesta va fi considerat ca atac
la ceea ce are poporul român
mai sfânt și mai drag. Știm că
se va considera că facem un sacrilegiu. Singurul lucru pe care
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îl spunem în apărarea noastră
este că știm că tot ce face Biserica Ortodoxă este o minciună,
o invenție omenească absurdă, fiindcă este în contradicție
totală cu Sfânta Scriptură. Dar
motivul principal pentru care
o facem, riscându-ne poate și
viața, este următorul. Ne iubim
neamul și dorim să-l vedem
ieșit din corupție și transformat
moral. Astăzi, pentru corupția
noastră, suntem disprețuiți de
toată lumea. Suntem tratați ca
o ciudățenie în Europa. Unora
dintre noi le este rușine să mai
spună că sunt români. Situația
nu mai poate continua așa. Singura soluție este schimbarea
morală a națiunii. Dar piedica principală în calea acestei
transformări este Biserica Ortodoxă cu promisiunea ei că poate ierta toate actele de corupție,
pe bani, desigur!
Fiindcă vrem transformarea
morală și spirituală a națiunii
pornim această acțiune de iluminare a poporului român, ca să
înțeleagă în ce falsitate se află.

când Martin Luther a bătut în
cuie pe ușa grea a catedralei
din Wittemberg cele 95 de teze
împotriva indulgențelor.
Biserica Romano-Catolică
avea aceeași credință ca Biserica Ortodoxă, că poate ierta toate păcatele, pe bani, desigur. Și,
fiind un om practic, Papa de la
Roma, ca să adune bani să termine clădirea bisericii Sf. Petru
din Roma, a lansat indulgențele,
un fel de cecuri de diferite valori monetare, pentru iertarea
păcatelor. După numărul și
gravitatea păcatelor, îți cumpărai indulgențe mai ieftine
sau mai scumpe. Martin Luther
era teolog Romano-Catolic.
Când au ajuns agenții papali cu
indulgențe în orașul lui, el și-a
dat imediat seama că se face un
fals intolerabil. El a decis că cineva trebuie să-și riște viața ca
să oprească acest fals. Biserica
era atotputernică și pentru acte
de nesupunere mult mai mici
pedeapsa ei era arderea omului pe rug. Dar Martin Luther
iubea adevărul mai mult decât
își iubea viața și de aceea a decis să demaște minciuna. Astfel
Avem nevoie de
a scris lista cu cele 95 de arReforma religioasă
gumente pentru care vinderea
La 30 octombrie 2017 se pe bani a iertării de păcate era
împlinesc cinci sute de ani de un fals, o urâțenie. Rezultatul

a fost că poporul și-a deschis
ochii și oamenii au decis să se
lepede de minciună. Reforma
religioasă pornită prin acțiunea
lui Luther a schimbat fața Europei. Popoare întregi, trecând la
un creștinism biblic, au ieșit din
întuneric spiritual și moral și
au intrat astfel în civilizația modernă. Chiar dacă o face cinci
sute de ani mai târziu, poporul
român trebuie să aibă curajul
de a face și el Reforma religioasă, de a ieși din întuneric și de
a intra în lumina transformării spirituale și morale pe care
ne-o oferă Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt.
Suntem chemați să ieșim din
izolarea noastră ortodoxă, obscurantistă, și să intrăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Suntem chemați din întuneric la lumină!
Chemarea se adresează mai
întâi clerului. Dacă vă este frică de judecata lui Dumnezeu,
ieșiți din întuneric și veniți la
lumină. Și dați astfel semnal întregului popor că mântuirea nu
stă în ritualuri, ci în întoarcerea
la Dumnezeu și la viața nouă pe
care ne-o oferă El.
UN ARTICOL DE IOSIF TON

HRISTOS

A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT
A ÎNVIAT!
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Înaintaşii reformei. Istoria Bisericii
Un articol
de Andrew Miller
Într-un capitol anterior am
urmărit şirul de martori pentru
adevărul lui Dumnezeu şi pentru evanghelia Domnului Isus
Hristos până la marele război
împotriva albigenzilor, în care
mulţi dintre ei au fost ucişi. Am
ajuns şi cu istoria papalităţii la
umilirea ei prin căderea lui Bonifaciu al VIII-lea şi prin exilul
tronului Sf. Petru cu măreţia
şi gloria lui tradiţională sub
Clement al V-lea. Vom reveni
acum la şirul de martori care
considerăm că a continuat neîntrerupt din timpurile la început,
deşi firul de argint al harului lui
Dumnezeu a fost deseori acoperit încât este greu de urmărit
tot traseul lui. Cu toate acestea,
acel fir a fost mereu strălucitor
înaintea ochilor lui Dumnezeu
şi a fost oglinda care a reflectat
harul şi gloria Lui.
Primele mari şcoli
de învăţătură
Crearea şcolilor publice sau
a academiilor în secolul al doisprezecelea şi extinderea activităţilor intelectuale au contribuit, fără-ndoială la slăbirea
papalităţii şi a aristocraţiei feudale. Aceasta a dus la formarea
şi consolidarea celei de-a treia
stări – clasei de mijloc – şi a întreprinzătorilor comerciali. De
atunci, iluminarea şi libertpţile
au progresat constant în Europa. Aproape peste tot au fost înfiinţate şcoli şi a crescut cunoştinţa. “Regii şi principii Europei,
văzând ce avantaje aduce unei
naţiuni cultivarea literaturii şi a
artelor, au invitat oameni învăţaţi în teritoriile lor, au încurajat
dorinţa de informare şi au oferit
ca recompense onoruri şi sponsorizări”. Dar, odată cu intensificarea activităţii mentale, au
fost avansate multe învăţături
şi opinii nebuneşti şi periculoase. Teologia scolastică, filozofia
aristoteliană, legea sacră şi cea
civilă au alternat ca modă. Cam
pe la jumătatea secolului al doisprezecelea au fost întemeiate
marile universităţi de la Oxford,
Cambrige şi Paris şi altele de pe
continent. Era studiată limba
greacă şi ebraica şi se ţineau
prelegeri şi se făceau comentarii asupra sfintelor scripturi, pe
care Domnul le-a folosit spre
binecuvântarea studenţilor, şi
pentru a-i binecuvânta şi pe alţii prin intermediul lor.
“Pentru a impune unele restricţii,” spune Dean Waddington, “în domeniul intelectual
unde unii îşi permiteau orice,
pentru a revigora respectul faţă
de autorităţile din vechime şi
a pune, dacă nu o barieră, cel
puţin o bornă pentru a-i îndru-

ma pe contemporanii săi, Pierre Lombard a publicat celebra
«Cartea celor patru hotărâri*»”.
După ce a studiat un timp la
faimoasa şcoală din Bologna, el
s-a dus la Paris pentru a urma
studiul teologiei. Această carte
a hotărârilor este o colecţie de
pasaje din părinţii bisericii, mai
ales din Sf. Hilarie, Sf. Ambrozie, Sf. Ieronim şi Sf. Augustin
– un trist amalgam de erori şi
adevăr; însă Domnul este deasupra tuturor şi a putut folosi
cuvântul Lui, chiar şi amestecat
cu subtilităţi la modă, pentru
convertirea sufletelor şi pentru
binecuvântarea lor. această carte a fost mult timp autoritatea
nedisputată în şcolile teologice, iar autorul ei a fost onorat
mult.
Adevăratele valori din
istoria ecleziastică
Adevăraţii pionieri ai reformei şi cei mai vrednici oameni
din istoria ecleziastică sunt greu
de descoperit. În smerenie şi
necăutând lauda de la oameni,
ei au umblat înaintea Domnului, făcând în linişte voia Lui.
Slijirea lor plină de compasiune, milosteniile lor şi strădaniile de a răspândi cunoştinţa
Cuvântului Său sunt lucruri pe
care ochiul istoricului nu prea
le urmăreşte. Şi, cu cât era mai
mare evlavia, cu atâta erau ei
mai puţin cunoscuţi. Dar răsplata lor este în cer, unde sunt
consemnate faptele lor. Mulţi
sfinţi ai lui Dumnezeu, pe parcursul lungii nopţi întunecate
a evului mediu, şi-au îndeplinit astfel misiunea şi au trecut
prin lume fără a lăsa vreo urmă
în analele timpului. Altfel stau
lucrurile cu prelaţii deşerţi, cu
sfinţii făcători de minuni, cu
cardinalii intriganţi şi rapaci,
cu polemicile zgomotoase şi cu
oştirea ambiţioşilor mândri, lor
fiindu-le consacrate în general
paginile cronicilor*.
După o examinare atentă
a personalităţilor remarcabile
care apar pe paginile istoriei din
secolul al doisprezecelea până
la reformă, aceste personalităţi
se împart în trei categorii: 1. Literaţi; 2. Teologi; 3. Reformatori
sau protestanţi. Cercetând aceste categorii de oameni în ordine
vom avea o imagine destul de
bună a înaintaşilor reformei.
Literaţii
Cei mai importanţi din
această categorie sunt oameni
ca Dante, Petrarca, Boccacio şi
englezul nostru Chaucer. La
scurt timp după întemeierea colegiilor şi marea trezire a minţii
omeneşti, aceste patru “stele ale
literaturii” s-au ridicat aproape
simultan. Dumnezeu a găsit cu

cale, în infinita Lui înţelepciune, să folosească scrierile acestor oameni şi ale altora pentru a
expune relele sistemului roman
şi pentru slăbirea puterii lui. Pe
când mulţi, pentru ofense mai
mici, au suferit întemniţarea şi
moartea, acestor scriitori li s-a
permis nu numai să scape de
răzbunarea bisericii, ci chiar săşi urmeze cursul. Scrierile lor
atrăgătoare au fost atât de populare încât preoţilor le-a fost
teamă să-i molesteze. Astfel,
prin providenţa lui Dumnezeu,
corupţia jumătate ascunsă care
era predominantă în rândurile
clerului, al călugărilor şi al oricărui ordin al sistemului, a fost
prezentat în lumină. Corupţia sistemului ecleziastic a fost
expusă prin intermediul unor
poeme populare, a unor istorii
plăcute şi satire. Patimile nestăpânite şi imoralităţile neruşinate ale curţii de la Avignon
şi viciile clerului în general au
ajuns să fie subiectul principal
în cântecele şi piesele de teatru
ale fiecărei ţări europene. Dar
nici poezia şi nici proza unor
asemenea scriitori nu se potriveşte să fie repetate în paginile
acestei scurte istorii.
Dante, care este considerat
părintele poeziei italiene şi este
renumit în principal pentru descrierile pline de imaginaţie ale
purgatoriului, iadului şi cerului, a murit în anul 1321. Petrarca, care a fost cu câţiva ani mai
tânăr, a fost mai renumit pentru
proză. Despre Boccacio se spun
mai puţine, scrierile lui având
un caracter mai general. Chaucer este bine cunoscut în această
ţară ca autor al “Povestirilor de
la Canterbury”. El s-a născut în
anul 1328 şi a murit în 1400. Dar
am spus suficient despre această categorie de oameni şi vom
trece la
Teologii
Robert Grostete sau Greathead, un prelat englez din secolul al doisprezecelea, va ilustra ce înţelegem prin teolog şi
protestant, deşi nu a fost de fapt
un reformator. Ca mulţi alţii din
toate epocile, vederile lui despre reformă se limitau numai
la sfera disciplinei şi a administraţiei în biserică nu la smulgerea din rădăcină şi desfiinţarea
falsităţii incurabile, cum s-a pus
problema în secolul al şaisprezecelea. El avea mult respect
pentru papalitate, deşi putea
spune despre unii papi individuali că erau antihrişti din cauza imoralităţii lor şi a răzvrătirii
lor împotriva lui Hristos. Caracterul anticristic al papalităţii
nu era cunoscut atunci, iar marile adevăruri fundamentale ale
creştinismului erau doar vag
cunoscute. Grostete s-a născut

la Stradbroke, în Suffolk, prin
anul 1175. După ce a studiat la
Oxford, el s-a dus la Paris, cum
era pe atunci la modă, din vreme ce Universitatea de la Paris
era cea mai renumită din Europa. Acolo el a studiat greaca şi
ebraica şi a ajuns să cunoască la
perfecţie limba franceză. Potrivit ideilor vremii, el era considerat un mare teolog şi filozof.
În anul 1235, la vârsta de şaizeci de ani, el a devenit episcop
de Lincoln şi a lucrat cu un zel
aproape intolerant şi cu multă
seriozitate pentru reformarea
diocezei sale, care era una dintre cele mai mari din Anglia.
Se spune că el se ocupa mult
cu studiul sfintelor scripturi
în limbile originale şi că recunoştea autoritatea suverană a
scripturilor. Acesta era un mare
progres faţă de trecut, o înaintare în direcţia cea bună, deşi,
dacă este să analizăm acum,
vederile lui prezentau inconsistenţe evidente. La început
el a fost captivat de ordinele
călugăreşti noi – Dominican şi
Franciscan – datorită aparentei
lor sfinţenii, dar, pe parcursul
vieţii sale, a descoperit ipocrizia
lor şi i-a denunţat ca înşelători.
Adevărata reformă denunţa nu
numai existenţaabuzurilor, ci
chiar că acele ordine călugăreşti
erau complet contrare Cuvântului lui Dumnezeu. El a fost,
în acelaşi timp, un om curajos,
evlavios şi energic. El şi-a ridicat glasul împotriva pretenţiei
blasfemiatoare a lui Inocenţiu al
III-lea când s-a proclamat vicar
nu numai al Sf. Petru, ci chiar
al lui Dumnezeu. “A-l urma pe
un papă” – spunea el – “care se
răzvrăeşte împotriva voiei lui
Hristos înseamnă a te despărţi
de Hristos şi de trupul Său, iar
dacă va veni vreodată o vreme când toţi îl vor urma pe un
pontif care greşeşte, aceea va fi
marea apostazie”. Rapacitatea
curţii de la Roma, abuzul indulgenţelor şi patronajul acordat
unor oameni nevrednici au fost
unele dintre relele împotriva
cărora a luptat el. Un episcop
atât de activ, de zelos şo de neînfricat nu se putea să nu-şi facă
mulţi duşmani. Contemporanii
lui l-au acuzat de vrăjitorie, iar
papa l-a acuzat de îngâmfare
plină de îndrăzneală. Abia de
a scăpat de a fi martirizat. Prin
grija plină de îndurare a Domnului, slujitorul său a murit în
pace în anul 1253*.
Roger Bacon, un om de geniu pătrunzător, care a văzut
clar starea lucrurilor, atât în
şcoli cât şi în biserică, merită să
fie menţionat, deşi nu prea există dovezi cu privire la autenticitatea evlaviei sale şi la iubirea
lui pentru adevărul evanghelic.
Se spune că el a fost cel mai
mare filozof englez, cu mult

înaintea timpului său. S-a născut în apropiere de Ilchester, în
Somersetshire, prin anul 1214.
După ce a studiat la Oxford şi la
Paris, el a devenit călugăr franciscan pe la treizeci şi patru de
ani. Cunoştinţele lui de fizică
– astronomie, optică, mecanică şi chimie – ca şi cunoaşterea
învăţăturii greceşti şi orientale
au făcut ca el să fie deosebit de
popular dar şi să aibă reputaţia
periculoasă de magician. Prin
cercetările sale, el a fost i-a depăşit cu mult pe superiorii săi
monastici, care au găsit potrivit
să-şi acopere ignoranţa acuzându-l de magie pe acel călugăr.
El a fost persecutat aspru şi
mulţi ani a fost închis într-un
beci pestilenţial.
Deşi el a vorbit cu mult respect despre sfintele scripturi,
el a militat pentru o ciudată
alianţă între filozofie şi creştinism, între raţiune şi credinţă.
El a denunţat sofismele învăţăturii la modă din vremea lui
şi a deplâns neglijarea limbilor
originale ale Vechiului şi Noului Testament, ca şi faptul că copiii primeau învăţături despre
scriptură nu din Biblia însăşi, ci
din variante prescurtate şi versificate. A obiectat şi că prelegerile din “Hotărâri” erau preferate faţă de cele din scriptură.
Pe această cale el a expus ignoranţa, superstiţia şi trândăvia
ordinelor religioase, atrăgând
asupră-şi acuzaţia de erezie şi
interdicţia bisericii, deşi a trăit
şi a murit fiind un romano-catolic strict. A murit probabil în
anul 1292. Ultima sa lucrare a
fost un compendiu de teologie.
Thomas Aquinas, “învăţătorul angelic”, a fost cel mai renumit dintre învăţaţii din secolul al treisprezecelea şi cel mai
autentic teolog. El descindea
dintr-o familie ilustră şi s-a născut în vecinătatea Napoli, prin
anum 1225. A intrat în ordinul
dominican de la o vârstă foarte
tânără, făcând aceasta împotriva voinţei celor mai apropiate
rude ale sale. A studiat la Koln
şi la Paris. În 1257 era profesor
de teologie. A murit la vârsta de
cincizeci de ani şi a fost canonizat de către papă. În 1570, când
scrierile lui au fost publicate la
Roma, ele erau cuprinse în şaptesprezece volume folio.
Doctorii ecleziastici din zilele
noastre ne spun – pentru că noi
nu suntem deloc cunoscători ai
scrierilor unor asemenea autori
– că dintre cele mai cunoscute
lucrări ale lui sunt “Suma theologica”, un comentariu asupra
celor patru evanghelii şi al altor
cărţi ale Vechiului şi Noului
Testament; un comentariu foarte elaborat asupra “Hotărârilor”
liui Pierre Lombard, manualul
de bază în şcoli; expunerile lui
asupra lui Aristotel; un tratat
în favoarea credinţei catolice
şi împotriva bisericii greceşti.
Dar, cu toată vasta lui învăţătură şi marele număr de cărţi
pe care le-a scris, ne temem că
el era complet străin de învăţă-
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tura mântuitoare a îndreptăţirii
numai prin credinţp, fără faptele legii, şi aceasta cu toate că,
pe patul de moarte, el a arătat
mari semne de evlavie, similare
cu cele ale lui Augustin. Astfel,
putem spera că el făcea parte
din rămăşiţa mântuită a învăţaţilor din acele zile. Ne bucurăm
având convingerea că, din toate aceste clase – împăraţi, regi,
papi şi filozofi – va fi o rămăşiţă
mântuită, aceasta arătând suveranitatea şi puterea harului lui
Dumnezeu în toate timpurile şi
faţă de toţi oamenii. Bogăţiile şi
puterile harului vor fi spre lauda Lui în veci.
Bonaventura, originar din
Toscana, a intrat în ordinul
franciscan în anul 1243, la vârsta de douăzeci şi unu de ani. El
şi-a încheiat studiile la Paris cu
un asemenea succes încât a obţinut titlul de “doctor serafic”.
El a murit în anul 1274, fiind
cardinal şi episcop de Albano.
Lucrările lui nu au fost atât de
voluminoase ca ale contemporanului său, Thomas Aquinas,
şi au fost mai puţin intelectuale
şi mai mult pentru închinare.
“Lucrările lui,” se spune, “le
depăşesc ca utilitate pe toate
celelalte din epoca lui în ceea
ce priveşte duhul de iubire de
Dumnezeu şi de dăruire creştină care vorbeşte prin el. El este
profund fără a fi scris prea mult,
subtif fără a fi curios, elocvent
fără vanitate, plin de ardoare
fără a fi exagerat. Închinarea
lui este instructivă, iar învăţătura lui inspiră închinarea”. Pe
când era pe patul de moarte el
a fost întrebat din ce cărţi a fost
inspirată învăţătura lui, la care
el a răspuns arătând spre curucifix. El avea obiceiul să facă
trimiteri la scripturi mai curând
decât la Sf. Francisc, întemeietorul ordinului. Dar mai trebuie
să aşteptăm ceva până să întâlnim învăţaţi care să prezinzinte
doctrina cea mai importantă:
cea a îndreptăţirii prin simpla
credinţă în Domnul Isus Hristos. Ca teolog, Bonaventura îi
reprezintă pe mistici. Se poate
ca el să fi fost autorul lucrării
“Imitatio Cristi”, care se spune
că a fost scrisă pe vremea lui de
Thomas a Kempis, dar nicicând
nu a primit vreo carte un titlu
mai puţin potrivit. Această carte începe cu eul şi se termină cu
eul, iar emoţiile care pătrund
sufletul sunt mistice. Este un
creştinism monastic. Iubirea lui
Hristos este pur altruistă: El şi-a
dat viaţa pentru a-i mântui pe
vrăjmaşii Lui. “Pe când eram
noi păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi” (Romani 5 ). Şi credinţa poate spune: “El m-a iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru
mine” (Galateni 2 ).
Duns Scottus a fost un învăţător foarte celebru, dar naşterea lui şi prima parte a vieţii
lui nu sunt cunoscute. Decanul
Waddington spune cu siguranţă: “Acest învăţător a murit în
anul 1308. El era originar din
Dunse, Scoţia, şi era francis-

can”. El a fost un dialectician şi
era numit “învăţătorul fineţurilor”. El a avut multă îndrăzneală pentru a pune sub semnul
întrebării anumite afirmaţii ale
marelui Sf. Thomas, ceea ce a
iscat o mare controversă între
dominicani şi franciscani, care a
durat sute de ani şi care a angajat papii şi consiliile, controversă care chiar şi în prezent mai
divizează şcolile latinilor. Principalele puncte asupra cărora
aceşti mari învăţători erau în
dezacord sunt “natura cooperării divine şi măsura de har divin necesară pentru mântuirea
omului”, împreună cu ceea ce
se numeşteconcepţia imaculată
a fecioarei Maria. Dominicanii susţineau că sfânta fecioară
avea şi ea pata păcatului originar, pe când franciscanii susţineau concepţia imaculată*.
William din Ockham, numit astfel datorită naşterii sale
în comitatul Surrey, a studiat
la Paris, avându-l ca profesor
pe Duns Scottus şi a devenit
mare învăţător al franciscanilor. Potrivit obiceiului şcolilor,
el a primit ca distincţii titluri
răsunătoare, cum ar fi cel de
“învăţător fără seamăn şi invincibil”. Dar el a fost mai curând
un metafizician decât un teolog.
El a atacat cu multă îndrăzneală mai multe dintre pretenţiile
papalităţii, mai ales cea cu privire la stăpânirea temporală şi
la “puterea deplină”. El a negat
infailibilitatea papei şi a consiliilor generale şi a susţinut că
Împăratul nu era dependent de
papă, ci că Împăratul avea dreptul să-l aleagă pe papă. Aceste
opinii antipapale s-au răspândit rapid în toate părţile şi şi-au
croit drum în toate clasele sociale prin intermediul călugărilor
cerşetori. Când a fost ameninţat
cu cele mai severe interdicţii ale
bisericii, el şi-a găsit adăpost la
curtea Sf. Ludovic, care îi preţuia mult pe franciscani. William
i-a spus regelui: “Apăraţi-mă
cu sabia voastră, iar eu vă voi
apăra cu Cuvântul lui Dumnezeu”. El a murit sub sentinţa de
excomunicare la Munchen, în
1347*.
Pentru relatări detaliate cu
privire la asemenea oameni şi
scrierile lor, vedeţi Biographical
Dictionary al lui Knight
Reflecţii asupra
învăţaţilor
Având în vedere scopul
acestei scrieri, considerăm că
am spus destul despre învăţaţi
şi teologii filozofi. Cercetarea
unui număr de asemenea personalităţi şi selectarea câtorva mai reprezentativi a fost o
muncă seacă şi obositoare, dar
ei au constituit o verigă în lanţul evenimentelor dintre secolul al doisprezecelea şi secolul
al şaisprezecelea, având astfel
o anumită importanţă, iar cititorul va vedea care este sensul
general al termenului “învăţaţi”
în acea epocă din istorie. O lec-
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ţie salutară pe care o căpătăm
prin exemplele care ne-au stat
înainte este că, indiferent cât de
învăţat ar fi un om, dacă el nu
crede Cuvântul lui Dumnezeu
în simplitatea lui divină, atunci
el rămâne în întuneric adânc şi
raţionamentele lui ajung întrun impas. Un singur text: “Cel
drept va trăi prin credinţă”,
când a fost folosit de Dumnezeu prin intermediul lui Luther,
a fost suficient pentru a risipi
întunericul evului mediu, în
timp ce cele şaptesprezece volume folio ale lui Thomas Aquinas, împreună cu toate celelalte
volume ale marilor învăţaţi, nu
au făcut decât să crească şi să
adâncească ignoranţa şi incurcătura cu privire la Dumnezeu
şi la calea mântuirii. Cea mai
asiduă cultivare a capacităţilor
naturale ale minţii omeneşti
nu-l poate aduce pe nici un păcătos vinovat la crucea lui Hristos, la sângele scump, care numai el poate curăţi orice păcat.
Vrăjmaşul sufletelor s-a folosit
de faima crescândă a filozofiei
aristoteliene pentru a-i seduce
pe cei mai buni dintre învăţaţi
făcându-i să creadă că cea mai
importantă lucrare în care se
puteau angaja era aceea de a
căuta să reconcilieze învăţătura
lui Hristos cu afirmaţiile filozofului grec, ca nu cumva învăţaţii să-l aprecieze mai mult pe cel
din urmă decât pe cel dintâi. În
acest gen de lucrare nefericită
au fost angajaţi cei mai buni învăţaţi ai vremii, dar, fără-ndoială, mulţi care aveau raţionamente mai simple, care nu erau
orbiţi de subtilităţile logicii, au
găsit calea adevărului şi a mântuirii chiar fiind înconjuraţi de
întuneric, chiar dacă erau încurcaţi şi dezorientaţi.
Biserica lui Hristos abia de se
mai putea vedea în Europa din
acele vremi, cu excepţia bisericilor din văi, unde lumina cea
adevărată a continuat să ardă
şi mii de suflete au găsit calea
cea mai bună, în pofida alianţei
puterilor pământului, atât cele
seculare cât şi cele ecleziastice,
pentru a stinge lumina. Aceasta
pentru că era adevărata zidire a
lui Dumnezeu şi porţile locuinţei morţilor nu vor putea niciodată birui împotriva lucrăriii
mâinilor Sale. Revenim pentru
a-i cunoaşte mai bine pe vaudezi şi alţi protestanţi ai acelui
timp.
Valdezii
Istoria noastră se întoarce, în
modul cel mai natural, la fatala
cruciadă din secolul al treisprezecelea împotriva albigenzilor.
Acea regiune care fusese atât
de frumoasă, şi, în unele privinţe, fusese cea mai bogată şi
mai civilizată provincie din imperiul spiritual al Sf. Petru, am
văzut că a ajuns depopulată şi
pustiită. Locuitorii paşnici ai
acelei provincii se încumetaseră
să pună sub semnul întrebării
dogmele Vaticanului şi auto-

ritatea preoţiei, ceea ce era un
păcat de neiertat împotriva măreţiei Romei. Edictele lui Inocenţiu, sabia lui De Montfort,
rugurile lui Arnold, uneltirile
lui Fouquet şi inchiziţia lui Dominic şi-au făcut lucrarea. Dar
puterile aliate ale Europei, cu
foc şi sabie şi cu teminţe pestilenţiale, nu au reuşit să ajungă
la rădăcina a ceea ce Inocenţiu
numea erezie pentru că principiul vital al creştinismului era
dincolo de sfera puterii lor. Sabia putea tăia ramuri, focul le
putea mistui, dar rădăcina vie
este harul şi adevărul lui Dumnezeu, care sunt inepuizabile.
Spiritul creştinismului este mai
puternic decât sabia persecutorului, iar braţul pe care se sprijină credinţa este mai puternic
decât toate puterile pământului
şi ale iadului împreună. Slăbiciunea papalităţii s-a arătat în
aparentul ei triumf din Languedoc. Izabela gândea că ereticii
fuseseră înnecaţi în sânge, dar,
prin providenţa Dumnezeului
nostru, mai scăpase totuşi o rămăşiţă însângerată, care a dat
mărturie în toate colţurile Europei despre nedreptatea, cruzimea şi despotismul spiritual al
Romei papale.
Exilaţii din sudul Franţei
care au scăpat de sabie s-au dus
până la marginile creştinătăţii
predicând învăţăturile crucii şi
dând mărturie, cu o indignare
sfântă, despre falsitatea şi corupţia bisericii dominante. În
diferite regiuni din Franţa, Germania, Ungaria şi din vecinătatea lor au apărut mulţi sectari,
iar papii au văzut că cei mai
mulţi dintre regi nu prea erau
dornici să facă eforturi pentru
suprimarea catarilor – cum
erau numiţi aceştia – sau a diferitelor secte religioase. De asemenea, este foarte probabil că
mulţi dintre cei persecutaţi au
găsit un adăpost în văile liniştite ale Piemontului. Cele mai
izolate zone din acea regiune
par să fi fost adăposturi sigure
pentru martorii lui Dumnezeu
până în secolul al paisprezecelea. Deşi Claudius, episcopul
de Torino, ştia despre aceştia
în secolul al nouălea, s-ar părea
că ei nu au căpătat notorietate
şi au scăpat de conflict până în
secolul al treisprezecelea, dacă
nu chiar până mai târziu. Dar,
pe măsură ce întunericul produs de papalitate devenea tot
mai gros în jurul lor, exemplul
lor strălucit a ajuns să se vadă
şi să se simtă din ce în ce mai
mult. Au fost inventate calomnii şi valdezii cei evlavioşi au
fost marcaţi ca schismatici blestemaţi. Ei erau răspândiţi în văile de ambele părţi ale Alpilor
Cotieni – Dauphiny pe partea
franceză şi Piemont pe partea
italiană a munţilor.
Din timpuri imemoriale,
aceste regiuni alpine au fost locuite de un soi de creştini care
s-a perpetuat peste veacuri,
care nu au recunoscut niciodată jurisdicţia pontifului de la

Roma, care au fost în toate epocile istoriei ecleziastice o ramură curată a bisericii apostolice.
Dar adăposturile lor paşnice,
căminele lor fericite, închinarea
lor simplă şi munca lor harnică
aveau curând să fie invadate şi
pustiite de inchizitorii romani.
A început tragedia. Din secolul al cincisprezecelea până în
secolul nostru*, istoria lor este
un lung şir de lupte sângeroase
pentru existenţă, cu scurte răgazuri de pace. Deseori ei au fost
aduşi până la disperare, dar,
cu toate acestea, bisericile din
văi au supravieţuit. Asemenea
rugului în flăcări, ei au ars dar
nu au fost consumaţi pentru că
ceea ce i-a susţinut a fost nu numai relieful Alpilor ci adevărul
Dumnezeului cel viu.
Persecuţiile valdezilor
În anul 1380, un călugăr inchizitor numit Francesco Borelli
a fost pus de Clement al VII-lea
să cerceteze ereticii din văile
Piemontului. Înarmat cu această bulă papală, comunele Fraissiniere şi Argentiere au fost
prădate în căutarea ereticilor.
Într-un interval de treisprezece
ani, la Grenoble au fost arşi pe
rug o sută cincizeci de valdezi,
iar la Fraissiniere cam optzeci.
Şi pentru persecuţie a apărut
şi un al doilea motiv deoarece
a fost dată o lege ca jumătate
din averea celui condamnat să
revină tribunalului inchizitorului, iar cealaltă parte seniorilor
temporali. Avariţia, răutatea şi
superstiţia s-au unit împotriva
ţăranilor paşnici. Dar acele arderi pe rug erau prea puţine şi
la intervale prea mari pentru a
satisface setea Romei după sângele sfinţilor.
În iarna anului 1400, masacrul s-a extins de la Dauphiny
la valea italiană Pragela. Sărmanii oameni, văzând că peşterile
lor din munte au fost luate în
stăpânire de duşmani, au fugit
peste Alpi, dar iarna grea şi frigul de pe înălţimi au fost fatale pentru aproape toţi cei care
au scăpat de masacru. Multe
mame îşi purtau în braţe pruncii şi duceau de mână copilaşii
care puteau merge în picioare,
dar frigul şi foametea au pus
capăt rapid chinurilor. Se spune că o sută optzeci de prunci
au murit în braţele mamelor lor,
după care i-au urmat şi alţi copii
şi apoi şi mamele cu inimi zdrobite. Nu se pot face estimari câţi
au pierit în urma tiraniei şi cruzimii Romei, dar cerul nu face
estimări, ci chiar îi cunoaşte pe
nume. Părinţii şi copiii martirizaţi sunt înregistraţi în ceruri,
în timp ce persecutorii lor au
avut timp să-şi evalueze vinovăţia şi să-şi simtă pedeapsa în
aceşti patru sute de ani de chin
fără speranţă. Făcând aluzie la
asemenea scene, unul dintre
poeţii noştri a compus următorul sonet:
“O, Doamne, răzbună-ţi
sfinţii ucişi,

REFORMA SPIRITUALĂ

6
Cu oasele risipite în
Alpii friguroşi,
Pe cei ce-au ţinut curat
adevărul Tău
Când toţi părinţii noştri
se-nchinau la pietre.
În cartea Ta nu uita sa treci
Gemetele lor, oile tale,
din staulul lor vechi,
Măcelăriţi de piemontezii
sângeroşi,
Ce-au aruncat de pe
stânci mame cu copii,
Ecoul strigătelor lor,
amplificate-n văi
Au ajuns la cer. Din sângele de
martir şi cenuşa lor
Semănate pe câmpurile Italiei,
Unde încă domneşte triplul tiran,
Vor creşte însutit cei care
cunosc calea Ta,
Curând să se termine
vaiul Babilonului.”
MILTON
Focurile persecuţiei au fost
din nou aprinse în valea Fraissiniere în anul 1460 de un călugăr
din ordinul călugărilor minoriţi,
înarmat cu autoritatea arhiepiscopului de Embrun. Excluşi
din societate, alungaţi din locurile lor de închinare, urmăriţi de
vrăjmaşi, ei nu au mai găsit nici
un fel de resurse şi nici un adăpot
decât într-o conştiinţă bună şi în
Dumnezeul cel viu. Inchizitorii
şi-au făcut lucrarea lor crudă.
În Piemont, arhiepiscopul de
Torino s-a străduit mult să promoveze persecuţia valdezilor.
Ei au fost acuzaţi că nu aduceau
ofrande pentru morţi, că nu preţuiau mesele şi absoluţiunile
şi că nu se îngrijeau deloc să-şi
scoată din chinurile purgatoriului rudele decedate. Dar principii
Piemontului, ducii de Savoia, nu
au dorit să-i tulbure pe supuşii
despre a căror loialitate, caracter
paşnic şi hărnicie primiseră numai veşti bune. Cu toate acestea,
împotriva lor au fost întrebuinţat orice mijloc pe care-l poate
inventa falsitatea şi calomnia,
aşa că, în cele din urmă, preoţii
au biruit, iar puterea civilă i-a
permis balaurului să bea sângele de care era însetat.
Prin anul 1486, o memorabilă bulă a lui Inocenţiu al VIII-lea
i-a dat puteri nelimitate lui Alberto de Capitaneis, arhidiacon
de Cremona pentru a face confiscări şi a ucide în văile infestate de erezie. A fost strânsă o
armată de optesprezece mii de
oameni, care s-a aruncat asupra adăposturilor din munţi ale
valdezilor. Aduşi la diperare,
ei s-au folosit de avantajele naturale ale poziţiilor lor şi s-au
apărat cu măciuci şi cu arbalete,
în timp ce femeile şi copii se rugau, făcând astfel ca marea armată să se retragă în derută.
Casa de Savoia – care era
autoritatea supremă în Piemont
pe la jumătatea secolului al treisprezecelea – s-a arătat blândă
şi tolerantă faţă de cei proscrişi,
dar, în mod trist, mama regentă, asemenea Teodorei şi Irinei,
în perioada cât fiul ei era minor,

a fost prima care a semnat actul
de stat pentru persecuţia lor. Ea
a solicitat autorităţilor din Pignerol să-i sprijine pe inchizitori
pentru a-i obliga pe eretici să
se întoarcă în sânul bisericii –
o vrednică fiică a Izabelei. Dar
nici măcar unul dintre aceia nu
a putut fi forţat să revină în braţele Romei. Atunci sabia a fost
îndrptată împotriva lor, şi în
scurt timp văile au fost stropite cu sângele sfinţilor. Edictele
care au urmat au fost ceva mai
tolerante, ele desemnându-i pe
supuşii valdezii nu prin termenul urâcios de eretici, ci ca religionişti, oameni din văi şi vasali
loiali, recunoscându-i ca supuşi
care aveau anumite privilegii
datorită unor reglementări din
vechime.
Până în acest moment Roma
nu a reuşit deloc să-şi atingă
obiectivul ei crud. Ea era hotărâtă să-i extermine pe acei încăpăţânaţi adversari ai papalităţii
care erau martori credincioşi ai
adevărului şi să şteargă amintirea lor din văi, dar – cât de minunat este aceasta! – nici execuţiile individuale, nici masacrele
în masă, nici intrigile secrete,
nici violenţa nu au reuşit să-i
extermine. Dar Izabela a continuat să comploteze, iar tiara şi
mitra s-au dovedit în general
mai puternice decât coroana.
Misionarii valdezi
Având dublul scop de a răspândi adevărul evangheliei şi
de a găsi aşezări paşnice, mulţi
dintre valdezii care, spre sfârşitul secolului al paisprezecelea,
şi-au părăsit locurile lor natale,
s-au aşezat în Elveţia, Moravia, Boemia şi în diferite zone
din Germania şi probabil şi în
Anglia. Dar cele mai multe asemenea colonii s-au constituit în
Calabria prin anul 1370. Fiind
oameni paşnici şi harnici şi extrem de morali în umblarea lor,
ei au câştigat curând încrederea
seniorilor şi afecţiunea vecinilor
lor. Stăpânii pământurilor şi-au
văzut ogoarele fertilizate în prin
chibzuinţa gospodărească deosebită a noilor colonişti şi le-au
acordat privilegii. Li s-a permis
să invite pastori din bisericile
din alpi şi să aducă învăţători
pentru copiii lor. Dar o asemenea prosperitate materială şi
spirituală împreună poziţii atât
de confortabile în societate era
ceva de nesuferit pentru papalitate. Preoţii mârâiau şi murmurau tot mai mult, plângându-se
seniorilor că acei străini nu se
conformau riturilor bisericii
Romei, că ei nu aveau nici un fel
de slujbe pentru odihan morţilor şi că erau eretici. Totuşi seniorii nu erau dispuşi să asculte de preoţi, ci spuneau: “Sunt
oameni foarte drepţi şi cinstiţi.
Toţi cei care-i cunosc ştiu că
sunt cumpătaţi, harnici şi foarte
cuviincioşi în vorbirea lor. Cine
i-a auzit vreoadată rostind vreo
vorbă balasfemiatoare? Şi ei îmbogăţesc ţinuturile noastre şi îşi

plătesc dările la timp. Nu găsim
vreun motiv să-i condamnăm”.
În orice ţară şi în orice timp,
preoţii Romei au fost cei mai
mari vrăjmaşi ai religiei simple
şi curate a Bibliei, ai educaţiei,
ai toleranţei, ai luminii, ai libertăţii şi ai oricărei îmbunătăţiri în societate. Puterea lor,
interesele lor, senzualitatea lor
şi toate patimile lor rele sunt
expuse şi subminate când este
introdusă lumina, toleranţa şi
libertatea. Dar interesele materiale ale seniorilor i-au determinat pe aceştia să-i protejeze pe
arendaşii lor şi să le menţină în
continuare unele privilegii. Vedem aici una dintre căile tainice
ale providenţei divine, asupra
căreia ne place să zăbovim puţin. Timp de aproape două sute
de ani, acestor nonconformişti
li s-a permis să locuiască şi să
se înmulţească în districtele Calabriei, în imediata vecinătate
a Romei, dar, în cele din urmă,
papa a ascultat plângerile preoţilor, şi norul cel negru care
începuse demult să se strângă
deasupra Calabriei şi apuliei,
şi-a revărsat furia asupra lor.
Anul negru 1560
Prin anul 1560, Papa Pius al
IV-lea a avut un acces de mare
zel împotriva ereziei care se răspândea şi despre care se spunea
că se înrădăcinase adânc în multe
zone din Italia, în afara văilor Piemontului. Comunităţile subalpine şi toate regiunile infestate au
fost puse sub interdicţie papală şi
a fost predicată o nouă cruciadă.
S-au făcut mari pregătiri pentru
exterminarea completă a ereticilor. Viceregele spaniol al Napoli,
comandând personal trupele şi
ajutat de un inchizitor şi de mai
mulţi călugări, a intrat în aşezările valdezilor din Calabria. Emanuel Philibert, ducele de Savoia,
a pus în marş o armată spre Piemont, iar regele Franţei a îndreptat o armată spre Dauphiny.
“Oamenii sărmani din văi,”
cu soţiile şi copii lor, s-au văzut
expuşi, de-o parte a alpilor puterii ostile a regelui Franţei, iar
de cealaltă parte celei a Ducelui
de Savoia. Harnicii lucrători ai

pământului din Calabria, împreună cu pastorii lor, cu învăţătorii lor şi cu familiile lor, au
fost înconjuraţi de trupele viceregelui spaniol.
Măcelărirea sfinţilor fiind astfel pregătită, valdezilor li s-a poruncit să-i expulzeze pe pastorii
şi pe învăţătorii lor, să se abţină
de la a-şi exercita închinarea în
formele specifice lor şi să participe la slujbele bisericii romane. Ei
au refuzat cu demnitate. Atunci
s-au dat ordine pentru confiscari,
întemniţare şi moarte. Sabia nemiloasă a perseciuţiei a fost scoasă
din teaca în care nu a mai revenit
pentru mai bine de o sută de ani.
A început lucrarea sângeroasă. Două trupe de soldaţi, având
în fruntea lor agenţi de-ai papei,
au străbătut Calabria ucigând, incendiind şi făcând ravagii printre
ţăranii fără apărare până ce lucrarea de exterminare a fost aproape
desăvârşită.
O rămăşiţă a cerut îndurare
pentru soţiile şi copiii lor, promiţând să părăsească ţara şi să nu
se mai întoarcă, dar inchizitorii şi
călugării nu ştiau să arate îndurare. S-a recurs la cele mai barbare
cruzimi; au fost reînviate toate
mecanismele persecuţiilor păgâne
până ce protestanţii au fost exterminaţi din sudul Italiei. Unul dintre cei mai importanţi pastori ai
lor, Luigi Pascale*, care a afirmat
că papa era antihristul, a fost adus
la Roma, unde a fost ars de viu
înaintea lui Pius al IV-lea, pentru
ca papa să se delecteze văzându-l
pe eretic în flăcări, dar evlavia şi
suferinţele lui Pascale au stârnit
mila şi admiraţia persecutorilor.
Sute de valdezi din văi au pierit
pe eşafod sau arşi pe rug, satele au fost potopite de zdrahoni,
care, în numele justiţiei, i-au jefuitm pe locuitorii neajutoraţi şi
i-au aruncat în închisori până ce
temniţele au ajuns supraaglomerate cu victime. Câmpurile
au rămas pustii; femeile, copiii
şi cei slabi şi bătrâni au fost trimişi în munţii înalţi, pe stânci şi
în păduri. Bărbaţii, folosindu-se
de avantajul terenului, s-au hotărât să reziste.
Toţi bărbaţii şi băieţii care
puteau mânui o armă s-au asociat în grupe mici pentru a se

apăra de trupele invadatoare.
Ducelea nu prea era dornic să
poarte un astfel de război de
gherilă, ceea ce l-a determinat
să-şi retragă trupele în scurt
timp. Dar acea retragere a fost
numai un scurt răgaz. Potrivit
unor tratate vechi, oamenii din
văi aveau anumite drepturi şi
privilegii, pe care suveranii lor
nu erau dispuşi să le încalce,
dar deseori ei au cedat în faţa
insistenţelor şi prezentărilor
false ale ierarhiei romane. Din
următoarea succesiune de date,
cititorul va vedea cât de scurte au fost perioadele de pace:
“Anii 1565, 1573, 1581, 1583 şi
perioada dintre 1591 şi 1594,
sunt date memorabile ale conflictului religios şi civil. Dar
nicicând nu s-a arătat mai strălucit măreţia adevărului şi a nevinovăţiei ca în acele furtuni ale
persecuţiei care s-au succedat la
intervale timp de o sută de ani
şi mai bine”.
Mărturia Dr. Beatie, care a
vizitat văile protestante ale Piemontului, Dauphiny şi Ban de
la Roche cu aproximativ patruzeci de ani în urmă sunt în acelaşi sens: “Dar intensitatea persecuţiei părea numai să facă să
crească curajul lor... Deşi erau
marcaţi ca victime pentru masacru nediscriminatoriu, pentru
jaf sau tortură, extorcare şi foamete, ei au rămas neclintiţi în
hotărârea lor.
Toate pedeapsele pe care le
putea inventa cruzimea sau pe
care le putea aduce sabia au fost
aplicate în zadar, pentru că nimic nu le-a putut zdruncina credinţa sau scădea curajul. În apărarea drepturilor lor naturale ca
oameni, în sprijinul credinţei
lor ca membrii ai bisericii primare care se opun acelor edicte
nimicitoare, prin care le-au fost
pustiite casele şi altarele le-au
fost înecate în sânge, valdezii
au arătat un curaj şi o rezistenţă
nemaiîntâlnite în istorie”.
După ce am ajuns cu istoria martorilor până la secolul
al şaisprezecelea, îi vom lăsa
acum pentru a reveni la ei din
nou după ce vom fi ajuns la
acea perioadă cu istoria noastră
generală.
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SCANDALUL INDULGENŢELOR

Un bilet semnat de papă pentru iertarea păcatelor. Mai este supranumit indulgenţa.
Indulgența este iertarea în
fața lui Dumnezeu a pedepsei
datorate păcatelor, iertare pe
care credinciosul bine dispus
sufletește o obține în condiții
determinate, prin acțiunea Bisericii care, în calitate de distribuitoare a răscumpărării, împarte
și aplică, prin autoritatea ei, tezaurul îndestulărilor aduse de
Christos și de sfinți.
Indulgența este parțială sau
plenară, după cum eliberează în parte sau în totalitate de
pedeapsa datorată păcatului.
Indulgențele pot fi aplicate celor vii sau celor răposați.
Şi la noi la ortodocşi există,
însă ceva mai mascat, sub forma
pomelnicelor platite preotului
care se roaga de iertarea sufletelor celor care au murit.Preotul se
mai roaga si pentru cei vii.Astfel
aceeasi teologie gresita a iertarii
pacatelor se gaseste si la noi, la
ortodocsi, nu doar la catolici.
În 1515 papa Leon X emite o
bulă prin care concede episcopului Albert de Brandenburg
pe un termen de opt ani dreptul
de a difuza în dioceza sa „indulgenţe plenare”, în schimbul
unei sume de bani; jumătate
din sumele realizate urmau să
fie vărsate Sf. Scaun în vederea
construcţiei bazilicei Sf. Petru,
iar cealaltă jumătate rămânând
episcopului. Doi ani mai târziu,
apare la Wittenberg călugărul
dominican Johann Tetzel să
predice vânzarea indulgenţelor.
Preţul unei indulgenţe era stabilit în funcţie de situaţiaeconomică a cumpărătorului:
- principii şi înalţii prelaţi –
25 florini de aur;
- nobilii şi clerul mijlociu – 20;
- clerul inferior – 6;
- negustorii – 3;
- omul simplu – un florin.
Principele Frederic, electorul
Saxoniei, nu putea permite (dar
nici interzice) acest comerţ, care
era în concurenţă cu interesele lui: capela castelului său din
Wittenberg poseda 17.443 de

relicve, a căror venerare de către credincioşi le asigurau acestora scutiri de pedepsele Purgatorului pentru un total de două
milioane de ani… Totodată, prin
ofrandele aduse asigurau finanţarea bisericii şi a universităţii
fondate de el!
Scandalizat la culme de acţiunea arhiepiscopului şi a predicatoruluiindulgenţelor, Luther
formulează 95 de teze, pe care
- potrivit unei practici curente –
le propune unei ample şi libere
dezbateri teologice. Afişează tezele (după cum se obişnuia) pe
uşa principală a bisericii castelului din Wittenberg, trimiţând
totodată o copie şi arhiepscopului Albert, pentru a le transmite
direct papei .
Tezele însă – şi implicaţiile pe care, citindu-le, fiecare le
întrezărea în felul său – depăşeau sfera de interes a teologilor: câţiva tipografi traduc textul (redactat în latină) în limba
germană, îl tipăresc şi îl împart
populaţiei, în numeroase copii.
Arhiepiscopul nu îi răspunde
lui Luther – ba chiar interzice
să se discute în public despre
indulgenţe. Dar Luther insistă,
publicând - în limba germană,
pentru a avea o audienţă cât mai
largă. Predică asupra indulgenţei şi a graţiei divine, arătând
că taina penitenţei nu are nici
un temei în Sf. Scriptură, şi că
papalitatea este o simplă convenţie umană, iar nu o instituţie
divină. Este convocat la Roma
ca să se disculpe: refuză. Principele elector Frederic, protectorul său, intervine în favoarea
sa. Leon X trimite un cardinal
sa retracteze tezele – sau în caz
de refuz, să obţină arestarea lui
şi aducerea„ereticului” la Roma
(septembrie 1518). Luther nu
retractează nimic, – continuând
să critice vehement nu numai
indulgenţele, ci şi autoritatea
papală de a condamna, de a
scoate în afara legii pe cel ce nu
i se supune voinţei sale; decla-

rând categoric că nici papii nici
conciliile nu prezintă garanţii de
infailibilitate – şi punând la îndoială însuşi fundamentul biblic
al tainei penitenţei. Ideile reformatorului se răspândesc şi în restul Germaniei. Scrierile lui erau
citite de toată lumea, în timp ce
în universităţi erau discutate la
cursuri. În 1519 fu organizată o
nouă dispută sub auspiciile Universităţii din Leipzig; Luther se
prezintă, însoţit de Melanchton
şi Karlstadt, marii săi adepţi şi
prieteni, de numeroşi doctori
în teologie şi de peste 200 de
studenţi. În prezenţa arbitrilor
- profesori ai universităţilor din
Paris şi Erfurt – dezbaterile au
durat trei săptămâni, fără a se
ajunge la nici o concluzie. Dar
un an mai târziu, procesul contra lui Luther este reluat.
Între timp, scrierile sale publicate la scurte intervale, care
atacau cu o vehemenţă nemaiauzită şi abuzurile şi dogmele
Bisericii catolice se răspândeau
peste tot, cunoşteau un succes
extraordinar, erau citite şi comentate în toată Germania, în
Franţa, în Anglia, în Spania, în
Elveţia – şi chiar în Italia.
În mai 1520, la Roma, un consistor încredinţa unui corp de 40
de teologi şi doctori în dreptul
canonic sarcina să rezolve definitiv problema. Acest adevărat
„tribunal special” condamnă 40
de articole ale lui Luther ca eretice. Papa semnează o bulă prin
care îl somează ca în termen de
60 de zile să facă act de supunere Bisericii. Unele oraşe acceptă
bula şi o afişează; altele o resping, altele tergiversează, caută
pretexte diferite să o eludeze.
Luther răspunde printr-un violent pamflet, intitulat
Contra execrabilei bule a
Antihristului – această „culme
şi summa de nelegiuire, ocară,
ignoranţă, neruşinare, ipocrizie,
fructul unei inspiraţii satanice”.
În piaţa din Wittemberg
studenţii săi ard cărţile lui Duns
Scotus, Summa theologica a lui
Toma din Aquino.
Corpus juris canonici, o serie
de decretalii şi alte lucrări catolice de autoritate; după care,
reformatorul însuşi aruncă în
flăcări bula papală.
Cu două luni înainte, Carol
Quintul fusese încoronat ca
împărat.
Leon X l-ar fi preferat în locul lui pe Francisc I – pe care îl
spijină în continuare. Impăratul,
la curent cu manevrele papei,
decide ca Luther să compară în
faţa Dietei din Worms. Fapt cu
totul neobişnuit
- de două ori: mai întâi o problemă teologică era judecată
acum de un tribunal format din
laici! Apoi, faptul că Germania

îşi sustrăgea un cetăţean al ei
jurisdicţiei romane! – La 3 ianuarie 1521 papa semnează o
altă bulă, prin care Luther era
excomunicat în mod oficial. La
care, Carol Quintul printr-un
edict precizează că bula va intra
în vigoare numai după aprobarea Dietei. Convocat la Worms,
somat în faţa Dietei de către trimisul papal să-şi retracteze ideile, Luther refuză – atâta timp
cât ideile sale nu se vor dovedi,
printr-o argumentaţie în public,
că ar fi eretice.
La reîntoarcerea de la Worms, pe drum spre Wittenbrg Luther este răpit de oamenii principelui elector Frederic şi dus,
spre a i se asigura protecţia, în
fortăreaţa din Wartburg. Aici,
reformatorul începe să traducă în germană Noul Testament,
după textul original grecesc şi
ebraic; după 13 ani de muncă,
traducerea întregii Biblii va fi
terminată şi publicată în 1534.
Traducerea şi difuzarea largă
prin tipar a Bibliei, devenită patrimoniu al tuturor – nu numai
al clerului care o studia, interpreta si predica – permitea realizarea, pe plan practic, a acelui
drept de interpretare personală
a Scripturilor pe care Luther îl
proclamase chiar de la începutul activităţii lui. Spărgând monopolul clerical asupra culturii,
tiparul a fost cel care, într-un fel,
a făcut posibilă
Reforma.
De acest fapt Luther era conştient, afirmând chiar că tiparul
este ultimul dar al lui Dumnezeu
şi totodată cel mai mare”.
La acest „dar” Luther s-a înstăpânit, făcând din tipar – pentru prima dată în istorie – un
instrument de propagandă şi o
armă de luptă. In climatul revoltei reformate numărul cărţilor
tipărite în Germania a crescut
de la 150 în 1518 la 990 în 1524;
şi patru cincimi dintre acestea
(80%) susţineau Reforma.
Biografia lui Luther urmează în continuare (şi în strânsă
legătură) istoria desfăşurării
religioase şi sociale a Reformei.
Momentele mai importante ale
reformatorului sunt inseparabile de cele ale mişcării.
Efectele predicilor şi lucrărilor lui au fost imediate şi în
rapidă creştere. Preoţii celebrau
liturgia fără să îmbrace veşmintele de cult; recitau rugăciunile
în latină, dar şi în germană; îi
împărtăşeau pe credincioşi cu
azimă, dar şi cu vinul din potir.
Mulţi preoţi, călugări si călugăriţe nu purtau reverenda sau
rasa – şi se căsătoreau.
Indulgenţele şi relicvele erau
dispreţuite în public. Zilele de post
erau transformate, ostentativ, în
ocazii de petrecere şi ospete.

Bordelurile au fost închise, cerşetoria interzisă, iar pentru săraci
s-a creat un fond de ajutorare.
N-au lipsit însă actele de
agresivitate din partea unor
adepţi mai zeloşi, temperamente pasionale, necontrolate. In
faţa acestor situaţii şi excese Luther nu întârzie să facă apel la
calm: „Orice act de violenţă face
ca Antihrist să devină mai puternic. Răspândiţi cuvântul lui
Dumnezeu, rugaţi-vă cu osârdie, dar nu folosiţi violenţa!”. îi
cheamă la moderaţie şi reflecţie,
evitând graba şi execesele chiar
în intenţia de a elimina abuzurile: „Abuzurile nu pot fi înlăturate distrugând însuşi obiectul.
Prea marea grabă şi violenţa dovedesc o prea puţină credinţă în
Dumnezeu”.
Antagonismul între reformaţi
şi catolici creşte, ţara se împarte
în două tabere. În scopul de a se
ajunge la o conciliere naţională
Carol Quintul convoacă o dietă la
Augsburg (1530), pentru a da posibilitate protestanţilor să-şi justifice cauza. Luther n-a fost invitat; dar amicul şi principalul său
adept, umanistul Melanchton, a
prezentat un document (aşa-numita Confessio augustană), o expunere clară, sistematică, redactată pe un ton moderat, conciliant,
a învăţăturii protestante. Tabăra
catolică spera că disidenţii se vor
reîntoarce la vechea credinţă.
Dar în anul următor principii şi
oraşele protestante se constituie,
la Schmalkalden, într-o ligă defensivă, împotriva ameninţărilor
autoritarismului imperial; Luther
redactează articolele de credinţă
ale ligii. Catolic fervent, Carol
Quintul îşi propusese înainte să
reprime mişcarea luterană; dar
ameninţarea turcilor care ajunseseră până pe teritoriul Ungariei,
războaiele cu Francisc I şi aliaţii
lui, neîncrederea în faţa intrigilor
politicii papale, toate acestea îl siliră să-şi amâne hotărârea.
În urma tuturor situaţiilor
Reforma Spirituală biruieşte în
Germania şi mai apoi în tot vestul Europei.
Viaţa de zi cu zi a oamenilor este influenţată în bine. Se
creează o nouă cultură, o nouă
edicaţie, o nouă mentalitate bazată pe legile şi valorile eterne.
Oamenii încep să-L cunoască pe
Dumnezeu în mod persoanal şi
astfel îşi trăiesc viaţa bazânduse doar pe Cuvântul Său.
Biblia devine cartea care civilizează şi influenţează viaţa
tuturor germanilor.
Astfel se schimbă şi viaţa economică corectitudinea şi hărnicia
fiind valori fundamentale iar viaţa
politică se va transforma treptat
din autoritarism în democraţie.
Din păcate acest vânt de înnoire a societăţii nu ajunge şi la
noi şi astfel românii niciodată
nu au înţeles esenţa Reformei
Spirituale.
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CĂTRE FRAŢII MEI SFINŢI DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
Prin harul nespus de mare al lui Dumnezeu, care şi-a înnoit bunătatea, zi de zi, faţă de fiecare dintre noi, Asociaţia
Internaţională a Preoţilor Convertiţi, în colaborare cu Radio Vocea Evangheliei Suceava şi Televiziunea Pastorul cel Bun,
organizează în perioada 23-26 mai 2013 o conferinţă cu tema : ”Mărturii şi mesaje biblice, din partea unor preoţi convertiţi, către toţi preoţi din România". Totodată sunt planificate şi patru seri de evanghelizare în adunările evanghelice
din oraşul Suceava.
La acest eveniment vor participa 20 de preoţi convertiţi, care au slujit odinioară în ”formă şi ritual" dar astăzi slujesc
Domnului în ”duh şi în adevăr". Schimbarea aceasta a făcut-o, în viaţa fiecăruia, întâlnirea persoanală cu Domnul Isus
Hristos.
Toţi aceşti preoţi fac astăzi parte din diferite culte evanghelice, dar sunt uniţi de un singur gând care este şi motto-ul
asociaţiei noastre : ”Reforma Spirituală". Toţi credem că ”Reforma Spirituală" este o necesitate a societăţii noastre româneşti, scăpată, în urma cu mai bine de 20 de ani, de sub comunism, şi care de atunci trăieşte într-o ”cultură a corupţiei".
”Cultura corupţiei" credem că poate fi înlocuită cu o altă cultură, numită: ”Cultura Împărăţiei lui Dumnezeu". Această
schimbare revendică însă o ”Reformă Spirituală" care ar trebui să înceapă cu preoţi slujitori, din toate cultele tradiţionale, şi apoi să se răsfrângă în popor, în toate sferele existenţei sale. Preoţii trebuie să trăiască mai întâi un proces de
transformare, de schimbare a vieţii, cunoscut în Biblie sub conceptul NAŞTERII DIN NOU, şi apoi să îl predice poporului.
Această dorinţă şi acest adevăr îl propovăduim noi.
Mai jos vă transmit lista membrilor Asociaţiei noastre, a celor care vor participa la conferinţa şi evanghelizarea de la
Suceava.
Vă rog ca, în zilele care au mai rămas până la acest extraordinar eveniment , să ne purtaţi în rugăciunile d-voastră.
Toate mesajele din timpul celor două conferinţe extraordinare, cât şi din cele patru seri de evanghelizare, le veţi putea
urmări pe site-ul: www.preoticonvertiti.ro.
Ne puteti contacta la telefoanele:0756 941 683 Orange, 0728 411 592 Vodafone, 0760 472 513 Cosmote si pe adresele
de e-mail: preoti_convertiti@yahoo.ro, cristiflorea2000@yahoo.com
1. Florea Daniel-Cristian - preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Preoţilor Convertiţi, fost preot ortodox.
2. Daniel Popa - licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
3. Ioan Nichita - fost preot ortodox
4. Alexandru Isac - fost protopop al Bisericii greco-catolice
5. Daniel Sfart - fost diacon al Bisericii greco- catolice
6. Daniel Purece - fost frate de mănăstire
7. Titus Guriuc - fost frate de mănăstire
8. Zmicala Vasile - fost preot ortodox
9. Ghita Tripon - absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
10. Hans Koller - fost preot al Bisericii reformate luterane
11. Miclos Bodis - pastor calvin, născut din nou
12. Florin Dobrican - fost diacon al Episcopiei ortodoxe de Baia Mare.
13. Kovedi Levente - fost preot calvin
14. Attila Szasz - pastor al Bisericii reformate prezbiteriene
15. Cornel Filip - pastor şi autor al cărţii: ”Păgânizarea creştinismului apostolic"
16. Iulian Manea - pastor
17. Cuzmenco Veaceslav - fost călugar în Rep.Moldova
18. Costica Leonte - din partea mişcării ”Oastea Domnului"
19. Nelu Motiu - cântăreţ bisericesc
20. Pintea Viorel - preot ortodox, invitat
Acest eveniment se organizează cu sprijinul financiar al celor care cred că a venit vremea să provocam preoţii la o ”Reformă
Spirituală". Pe această cale le mulţumesc tuturor fraţilor care, din puţinul lor, susţin o astfel de lucrare mare.
Domnul să le rasplatească.
De asemenea ţin să mulţumesc cultelor: creştin după evanghelie, baptist şi penticostal din judeţul Suceava pentru tot
sprijinul acordat în organizarea evenimentului.
Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. (Faptele Apostolilor cap.6,7)
Florea Daniel-Cristian
Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Preoţilor Convertiţi.
Amin.

