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În contextul aniversării a 500 de 

ani de la Reforma protestantă, avem 

parte de o abundență de materiale 
publicate pe această temă. Ce ar pu-

tea adăuga revista 9Semne la toată 

această avalanșă de materiale? 

Le-am cerut autorilor noștri să ia 

în considerare relevanța Reformei în 

mod specific în relație cu biserica lo-
cală și cu slujirea pastorală. De ce ar 

trebui să le pese păstorilor de Re-

formă? Aruncați o privire la artico-
lul lui D.A. Carson. Ce are Reforma 

de-a face cu predicarea expozitivă, 

cu evanghelizarea, cu disciplina bi-
sericii, cu autoritatea bisericească în 

sens mai larg, cu sacramentele și 

chiar cu consilierea pastorală? Există 
articole pe fiecare din aceste subi-

ecte. 

Evident, există un pericol în 
idealizarea trecutului. Brad Little-

john scrie un articol pe această temă, 

oferindu-ne un avertisment crucial. 
Dar ar putea să existe un pericol 

mare și în a uita complet de trecut. 
De exemplu, Michael Reeves scrie 

pe tema predicării expozitive, citând 

caracterizarea pe care John Calvin o 
făcea predicilor de dinainte de 

Reformă. Acestea erau pline, spunea 

Calvin, de „istorioare hazlii” și „spe-

culații de tot felul”, având „ici și colo 
aruncate câteva expresii din Cuvân-

tul lui Dumnezeu”. Sună ca o descri-

ere corectă a majorității predicării 

de astăzi, nu-i așa? 

De aceea, îți sugerez să începi cu 

articolul lui Stephen Nichols. El te 
va duce înapoi în timp și te va face 

să îți imaginezi ce ai fi auzit în bise-

rică în duminica dinaintea celei 
când Luther a țintuit Cele 95 de Teze 

ale sale pe ușa bisericii din Witten-

berg. Ele sunt un crâmpei din ceea 
ce reformatorii au dorit să confrunte 

– adică întunericul care se așternuse 

peste Europa „creștină”. 

Apoi întreabă-te ce ai putea să 

spui congregației tale cu privire la 

Reformă. De-a lungul anului 2017, 
Mark Dever a pus deoparte introdu-

cerea și încheierea fiecărei predici cu 

scopul de a învăța biserica anumite 
lucruri despre această istorie. Cum 

îți echipezi biserica cu informații le-
gate de lucrurile înțelepte și greșelile 

trecutului? Dacă n-ai făcut încă 

acest lucru, sunt încântat de relată-
rile minunate și adevărurile pe care 

biserica ta încă va avea să le învețe 

din partea acelora care au trăit îna-

intea noastră – precum să asculte 
pentru prima dată o simfonie deose-

bită! 
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Reforma protestantă a constat în 

esență într-o controversă cu Biserica 

Romano-Catolică pe tema stării 
noastre neajutorate de moarte spiri-

tuală și vinovăție a păcatului. Refor-

matorii au crezut că doar harul ar 

putea să ne ridice din moarte spiri-

tuală și că doar Hristos ar putea să ia 

pedeapsa în locul nostru și să devină 

perfecțiunea noastră. Aceste două 
minuni – a învierii din morți și a 

mâniei îndepărtate de la noi – pu-

teau fi primite doar ca un dar, prin 

credință. Ele n-ar putea fi niciodată 
câștigate sau meritate, așa încât 

toată mântuirea noastră va culmina 

cu Soli Deo Gloria – toată gloria să 

fie a lui Dumnezeu. 

CE ESTE GLORIA LUI DUM-

NEZEU? 

Sensul de bază al cuvântului sfânt 
este „separat” de ceea ce este comun. 

Atunci când iei această definiție și-o 

aplici „separării” infinite a lui Dum-
nezeu de tot ceea ce este comun, 

efectul pe care-l produce este că Îl 

prezintă drept ființă deosebită, infi-
nită – asemenea celui mai rar și mai 

perfect diamant din lume. 

Pagină cu pagină, realitatea mă-

reață și dominantă a Bibliei constă 

în faptul că această unicitate infinit 
de valoroasă, infinit de pură, divină 

și frumoasă, strălucește prin creație 

și prin toate acțiunile lui Dumnezeu 
din istorie și din răscumpărare, fiind 

gloria lui Dumnezeu, adică străluci-

rea exterioară a valorii intrinsece, a 

frumuseții și măreției perfecțiunilor 

Sale felurite. 

Vorbesc despre strălucirea fru-

museții „perfecțiunilor Sale multi-

ple” pentru că Biblia poate vorbi 
despre gloria puterii lui Dumnezeu 

(2 Tes. 1:9), despre slava harului Său 

(Efes. 1:6) și așa mai departe. Ori-
care dintre atributele lui Dumnezeu 

este ca o fațetă a unui diamant care 

reprezintă gloria lui Dumnezeu. 
Dacă Dumnezeu ar fi pierdut ori-

care dintre atributele Sale, El ar fi 

fost mai puțin glorios. Mai mult, El 

n-ar mai fi fost Dumnezeu. 

Așadar, atunci când vorbesc des-

pre slava lui Dumnezeu, nu o tratez 
ca și cum este ceva aflat în posesia lui 

Dumnezeu, ca și cum ar fi ceva dife-

rit de esența Lui. Nu, ci gloria lui 
Dumnezeu reprezintă strălucirea 

valorii, a prețului, frumuseții și a 

măreției lui Dumnezeu însuși, și care 
se vede spiritual, este savurată și ma-

nifestată prin poporul Său răscum-

părat. 

DE CE ESTE GLORIA LUI 

DUMNEZEU SCOPUL ORICĂ-

RUI LUCRU? 

Pentru că Dumnezeu așa a rân-

duit. Acesta a fost planul Lui din 
veșnicie. Acesta a fost scopul Lui în 

toată creația, în întreaga istorie și în 

întreaga răscumpărare. Dumnezeu a 
creat, susține, stăpânește și mântu-

iește într-o astfel de modalitate încât 

să Își arate gloria. 

Totul a început cu scopul Său în 

creație: „Cerurile spun slava lui 

Dumnezeu, şi întinderea lor vestește 
lucrarea mâinilor Lui” (Ps. 19:1). 

Pentru asta există cerurile. „Adu-Mi 

fiii din țările depărtate şi fiicele de la 
marginea pământului: pe toți cei ce 

poartă Numele Meu şi pe care i-am 

făcut spre slava Mea, pe care i-am 
întocmit şi i-am alcătuit” (Isaia 43:6-

7). 

Acest scop se aplică la tot ceea ce 
Dumnezeu face. „În El am fost făcuți 

şi moștenitori, fiind rânduiți mai 
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dinainte, după hotărârea Aceluia, 
care face toate după sfatul voii Sale, 

ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, 

care mai dinainte am nădăjduit în 
Hristos” (Efes. 1:11-12). „Din El, 

prin El, şi pentru El sunt toate lucru-

rile. A Lui să fie slava în veci! Amin” 

(Rom. 11:36). 

De ce există un număr atât de 

mare de galaxii nelocuite și doar un 
mic punct, infinitezimal, al existen-

ței omului? Acest Univers n-a fost 

creat pentru a ilustra importanța 
omului, nici chiar importanța crea-

ției. Dumnezeu a intenționat ca 

toate acestea să ne ofere o imagine a 
măreției și grandorii Sale. Și este 

foarte puțin din măreția Lui. 

Dumnezeu a creat și susține, El 
stăpânește și justifică pe oamenii pă-

cătoși soli Deo gloria. 

CUM ESTE DUMNEZEU GLO-

RIFICAT CEL MAI MULT PRIN 

OAMENII PE CARE EL ÎI JUS-

TIFICĂ? 

Eu sunt un hedonist creștin. 

Cred că Dumnezeu este cel mai bine 

glorificat în poporul Său justificat 

atunci când cei care sunt justificați 

își găsesc împlinirea supremă în El. Și 
cred că păstorii și teologii care au 

scris acel deosebit sumar al învățătu-

rii Reformei în Catehismul de la 
Westminster au dat expresie acestui 

lucru atunci când au spus că „Scopul 

principal al omului este să-L glori-
fice pe Dumnezeu și să se bucure de 

El pe vecie.” 

Ei n-au spus doar că scopul nos-
tru este să Îl glorificăm pe Dumne-

zeu, ci să-L glorificăm pe Dumnezeu 

și să ne bucurăm de El. Și n-au făcut 

din glorificare și bucurie două sco-
puri, ci unul singur. Ei au observat 

ce voia Pavel să spună atunci când a 

scris că „a muri este un câștig” (Filip. 
1:21). Felul în care frumusețea și va-

loarea supremă a lui Hristos strălu-

cesc cel mai puternic era ca Pavel să 
își găsească împlinirea supremă în 

Hristos – chiar în suferință și, în ul-

timă instanță, în moarte. 

Dumnezeu a rânduit ca noi să 

descoperim gloria Lui și să găsim 

acea glorie care aduce satisfacție su-
premă, nu pentru că fericirea noas-

tră este scopul ultim al universului, 

ci pentru că Dumnezeul atoateglo-
rios – singurul care este de preț în 

univers – este manifestat drept co-

moara supremă atunci când devine 

plăcerea supremă a poporului Său. 

DACĂ DOAR DUMNEZEU 

PRIMEȘTE GLORIA, CUM RĂ-

MÂNE CU GLORIFICAREA 

NOASTRĂ? 

Atunci când spunem „soli Deo 

gloria” – „doar a lui Dumnezeu să fie 
gloria” – noi vrem să spunem urmă-

torul lucru: orice măsură de glorie 
împărtășită cu omul este o glorie 

care îndreaptă atenția în ultimă in-

stanță către sursa și scopul ultim al 
tuturor lucrurilor – gloria exclusivă 

a lui Dumnezeu. 

Biblia ne arată cu o claritate izbi-
toare faptul că poporul lui Dumne-

zeu, copiii lui Dumnezeu, vor fi glo-

rificați cu slava lui Dumnezeu. 

„Noi toți privim cu fața descope-

rită, ca într-o oglindă, slava 

Domnului, şi suntem schimbați 

în același chip al Lui, din slavă în 

slavă, prin Duhul Domnului. (2 

Cor. 3:18) 

„Preaiubiților, acum suntem co-

pii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, 

nu s-a arătat încă. Dar știm că 

atunci când Se va arăta El, vom fi 

ca El; pentru că Îl vom vedea așa 

cum este” (1 Ioan 3:2) 

„Şi pe aceia pe care i-a hotărât 

mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe 

aceia pe care i-a chemat, i-a şi so-

cotit neprihăniți; iar pe aceia pe 

care i-a socotit neprihăniți, i-a şi 

proslăvit” (Rom. 8:30). 

De ce urmărește Dumnezeu în 
mod intenționat să ne dea din gloria 

Sa? Motivul nu este greu de găsit. 

Isus a spus că scopul Lui pentru noi 

este ca bucuria Sa – bucuria Sa di-
vină – să fie în noi, și ca bucuria 

noastră să fie deplină (Ioan 15:11; 

17:13). Dar nu poți pune un motor 
de Boeing 747 pe un Trabant. Nu 

poți să înghesui vulcanul bucuriei 
lui Dumnezeu în ceașca sufletului 

meu încă neglorificat. Nu poți să pui 

bucuria atoateglorioasă în oamenii 

încă lipsiți de glorie. Noi vom fi glo-
rificați, pentru că aceasta este sin-

gura cale prin care putem fi pe de-

plin împliniți în Dumnezeu, așa în-
cât doar Dumnezeu să fie pe deplin 

glorificat în noi (Ioan 17:24-26). 

Sper că te simți atras către Isus – 
să-L primești prin credință. Noi toți 

cei care ne punem credința în El, in-

diferent cât de păcătoși am fi fost, 

suntem acum justificați doar prin 

har, fără să fi meritat vreo favoare, 

doar pe baza jertfei lui Hristos, fără 

vreun alt sacrificiu sau neprihănire 

proprie ca temelie, doar prin inter-
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mediul credinței, excluzând orice fel 

de fapte omenești, și având ca ultim 
țel să ne bucurăm doar de 

Dumnezeu ca fiind comoara su-
premă a vieților noastre, și astfel să 

arătăm că toată gloria aparține în fi-

nal doar Lui. 

DESPRE AUTOR:  

John Piper este fondator și învățător la desiringGod.org,  ca și președinte al Bethlehem College & Seminary. Vreme 

de 33 ani, el a slujit ca păstor al Bethlehem Baptist Church, Minneapolis. Îl puteți găsi pe Twitter la @JohnPiper. 
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Se aude clopotul din turla biseri-

cii. Este vremea să ne adunăm pen-

tru euharistie. 

Totuși, aceasta nu este o întâl-

nire obișnuită de duminică. Cineva 

ne-a spus că vom auzi o omilie (pre-
dică, n.tr.). În mod obișnuit, auzim 

omilii doar înaintea Crăciunului sau 

de Paști, precum și la hramul biseri-
cii noastre. Dar, de data aceasta, to-

tul se petrece în Octombrie, și nu 

suntem siguri de ce ar trebui să au-

zim o omilie în luna Octombrie. 

Apoi Jonas, neguțătorul de ha-

ine, ne-a explicat un pic cum stau lu-
crurile. Afacerile lui din ultima săp-

tămână l-au condus către orașul de 

dincolo de pod. Toți clienții lui de 
acolo se simt încă dezorientați de pe 

urma a ceea ce au auzit duminica 

trecută. Preotul lor a citit o omilie 
care ar putea fi descrisă doar ca o po-

veste de groază. El le-a descris pe ru-

dele moarte ale oamenilor ca și cum 
ar striga de dureri în purgatoriu. El 

și-a pus mâna la ureche și s-a plecat 
către pământ, ca și cum ar fi auzit 

strigătele și gemetele lor. A ilustrat 

flăcările într-un mod atât de real, în-
cât orice persoană din biserică a 

ajuns să simtă cum crește tempera-

tura. Un client i-a spus lui Jonas că 

femeile au leșinat. După aceea, ni-

meni n-a mai îndrăznit să rostească 
un singur cuvânt. Totul a rămas 

într-o liniște mormântală. 

Toate acestea s-au petrecut du-
minica trecută, a spus Jonas. Apoi, 

în ziua următoare, un călugăr pe 

nume Tetzel a adus în același oraș 
un coviltir uriaș. Trâmbițele au su-

nat și steagurile au început să flu-

ture. Gărzile arhiepiscopului l-au în-
conjurat. Însoțitorii lui au așezat o 

masă la umbra turlei orașului, în 

mijlocul pieței. Au pus apoi, unul 
peste altul, mai multe lucruri și, dea-

supra lor, au pus o cutie metalică. 

Acea cutie avea trei locașuri. Toți 
știau că, dacă o astfel de cutie are trei 

locașuri și trei lacăte, ea se află în 

proprietatea a trei persoane care n-

au încredere una în cealaltă. 

Atunci Tetzel a strigat: „Prieteni 

ai acestui oraș, ați auzit cum cei 
dragi ai voștri suferă în purgatoriu. 

Ați auzit strigătele lor. Flăcările s-au 

înălțat și v-au atins încălțările”. 

„Ce rușine”, a continuat el, „că 

vă continuați treburile ca și cum n-
ați fi deranjați de asta. Vă cheltuiți 

banii pe lucruri de nimic. Și, în tot 

acest timp, rudele voastre iubite su-

feră atât de mult. Gata. Faceți pasul 

înainte. Leo al 10-lea, Pontifex Ma-
ximus, Vicarul lui Hristos pe pă-

mânt, v-a arătat har și îndurare și și-

a pus pecetea pe această indulgență. 
Veniți acum și împliniți-vă datoria. 

Aveți înaintea voastră o ofertă foarte 

specială, care vă este rezervată. Pu-
teți să vă eliberați din purgatoriu cu 

o singură monedă suplimentară. Da, 

Dumnezeu să fie lăudat, dați biseri-
cii bănuțul vostru, iar Sfântul Pă-

rinte milostiv din Roma se va îngriji 

ca voi și toate rudele voastre moarte 
să ajungeți în Paradis, și să nu mai 

îndurați nicio clipă flăcările zdrobi-

toare ale purgatoriului.” 

Apoi el a adăugat pe un ton grav: 

„Oridecâteori sună moneda în 

această cutie, un suflet pleacă din 

purgatoriu.” 

Ah, își spuse Jonas. El călătorise 

în acest oraș în ziua de marți pentru 
a vinde haine. Totuși, nici măcar un 

suflet nu mai avea o monedă în bu-
zunar. Dăduseră toți banii lor lui 

Tetzel. 

Așadar, știm întrucâtva la ce să 
ne așteptăm de pe urma omiliei din 

catedrala din orașul nostru, în 

 

 

DUMINICA DE DINAINTE DE 
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această ultimă duminică de Octom-
brie 1517: ilustrații vii ale durerii și 

agoniei, vaiete care-și fac loc în cate-

drală în ecouri lungi și femei care le-
șină. Și știm că imediat, căruța lui 

Tetzel cu stiva de cărți și cutia cu trei 

orificii își vor face apariția imediat. 

Evident, am ascultat. I-am privit 

pe alții cum au fost prinși în lațul 

predicii. Toată afacerea părea ireală. 
M-am oprit apoi din ascultare. Cu-

vintele din Crezul de la Niceea și-au 

făcut loc în mintea mea: „Propter 

nos homines et propter nostrum salu-

tem” ... și iar, „Propter nos homines 

et propter nostrum salutem”... „pen-

tru noi, oamenii, și pentru mântui-

rea noastră.” 

Uneori recitam acest crez în de-

cursul ceremoniei de Mesă. Dar nu-
mai uneori… cu siguranță nu atât de 

des pe cât recitam Credo, crezul 

apostolic. Totuși, aceste cuvinte mă 
izbeau în minte. Aveam să le aștept 

cu nerăbdare oridecâteori spuneam 

crezul. Câtă speranță și câtă frumu-
sețe aduceau ele! Acest Isus, Dum-

nezeu din Dumnezeu și deopotrivă 

Om, a venit pentru noi și pentru 

mântuirea noastră. 

Astăzi, au inundat amvonul cu 
mesajul lor nebunesc. De ce nu i-a 

plăcut preotului nostru acea frază 

scurtă de la Niceea? De ce nu ne-a 

spus nimic despre asta? 

Am auzit că există un călugăr în 

orașul Wittenberg, fratele Martin. 
Se spune că el învață și predică dife-

rit de toți ceilalți. Mă întreb ce-ar 

crede el despre această omilie și des-
pre acest Tetzel. Mă întreb ce ar pu-

tea gândi despre aceste cuvinte, 

„Propter nos homines et propter nos-

trum salutem”. Poate că el ne va 

ajuta cumva... 

DESPRE AUTOR:  

Dr. Stephen J. Nichols este președintele Reformation Bible College, director academic principal la Ligonier Minis-

tries și profesor invitat la Ligonier. Dr. Nichols este și autorul a numeroase cărți, între care și A Time for Confidence. 

Îl puteți găsi pe Twitter la @DrSteveNichols. 
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Păstorii dedicați slujirii lor au 

multe lucruri de făcut. Dincolo de 

pregătirea atentă, săptămână de săp-
tămână, a mesajelor proaspete și a 

studiilor biblice, dincolo de orele 

puse deoparte pentru consiliere, 
pentru dezvoltarea relațiilor bune, 

pentru evanghelizarea atentă și epu-

izantă (și consumatoare de timp!); 
dincolo de mentorarea unei genera-

ții care vine din urmă, dincolo de 

provocările neîncetate care țin de 
administrare și supraveghere, ca să 

nu menționăm hrănirea propriului 

suflet, există o mulțime de priorități 
regulate care țin de viața de familie, 

inclusiv grija pentru părinții care 

îmbătrânesc, pentru nepoții prețioși 
și pentru soția bolnavă – sau orice 

alt număr de permutări ale unor as-

tfel de responsabilități, iar pentru 
unii nivelul energiei scade invers 

proporțional cu numărul anilor. 

Prin urmare, de ce să pun deo-
parte ore prețioase pentru a ști mai 

multe despre Reformă, mai ales 
când toate lucrurile acestea s-au pe-

trecut în urmă cu aproape 500 de 

ani? Este adevărat, reformatorii au 
trăit în vremuri care se schimbau ra-

pid, dar în ce fel mă ajută contribuția 

lor la epistemologia postmodernă, la 

problemele legate de sexualitate și la 

noua (in)toleranță? Dacă vrem să 
învățăm de la înaintașii noștri, n-ar 

fi oare mai înțelept să-i alegem pe cei 

care au trăit mai aproape de noi? Nu 

în mod necesar. 

PĂSTORUL, CA GENERALIST 

Un păstor este, prin definiție, 
ceva asemănător unui medic gene-

ralist. El nu este un specialist în, să 

zicem, divorț și recăsătorire, istoria 
misiunii, comentarii culturale sau 

perioade specifice din istoria biseri-

cii. Totuși, majoritatea păstorilor 
vor trebui să își dezvolte cunoștințe 

introductive competente în toate 

aceste domenii, ca parte a aplicații-
lor pe care ei le fac Cuvântului lui 

Dumnezeu înaintea oamenilor din 

jurul lor. Și aceasta înseamnă că păs-
torul este obligat să dedice un anu-

mit timp în fiecare an pentru lectură 
în domenii mai vaste. Unul dintre 

aceste domenii este teologia istorică. 

Literatura bine aleasă pe această 
temă ne expune la diferite culturi și 

vremuri, ne extinde orizonturile și 

ne face capabili să vedem felul în 
care creștinii din alte vremuri și 

locuri au gândit legat de ceea ce Bi-

blia spune și cum aplică ea Evanghe-

lia la toate domeniile vieții. Așadar, 

continuă să citești! 

În al doilea rând, și mai specific, 

o cunoaștere crescândă a teologiei 
istorice ajunge să conducă la reali-

zări uimitoare în distrugerea iluziei 

că exegeza profundă și riguroasă a 
început în secolele al XIX-lea sau al 

XX-lea. Nu tot ceea ce s-a scris în 

urmă cu 500 de ani sau în urmă cu 
1500 de ani este cu totul admirabil și 

vrednic de repetat, la fel cum nu tot 

ceea ce se scrie astăzi este admirabil 
și vrednic de urmat. Dar lectura is-

toriei și a scrierilor istorice este sin-

gurul antidot eficient în fața atitudi-
nii tragice a unui anumit seminar bi-

blic – numele nu l-am dat pentru a-

i proteja pe cei vinovați – care a ar-
gumentat îndelung că studenții tre-

buie să învețe să facă o bună exegeză 

doar de pe urma experților respon-
sabili și buni în hermeneutică: ei n-

au nevoie să afle ce gândesc alții, 
căci, prin exegeză și hermeneutică, 

ar putea să răstoarne cele mai mari 

buturugi doctrinare și să ofere o te-
ologie sănătoasă și credincioasă prin 

ei înșiși. Cât de naivi trebuie să fim 
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REFORMĂ?  
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să credem că exegeza și hermeneu-
tica sunt discipline neutre, libere de 

influențe! Realitatea este că avem 

nevoie să deschidem urechea la alți 
păstori și teologi, atât din zilele 

noastre, cât și din trecut, dacă vrem 

să creștem în bogăția, nuanța, pro-

funzimea și fidelitatea Evangheliei. 

DE CE REFORMA? 

Dar de ce să ne concentrăm în 
mod particular pe Reformă? Chiar 

dacă s-a născut ca urmare a contro-

versei legate de indulgențe, dezbate-
rea pe tema indulgențelor a condus 

imediat, direct sau indirect, la discu-

ții profunde legate de autoritatea și 
poziția revelației (ar trebui să pu-

nem intenționat înaintea bisericii 

atât Scriptura cât și tradiția, sau doar 

să insistăm asupra sola Scriptura?), 

de purgatoriu, de autoritatea prin 

care păcatele sunt iertate, de natura 
și importanța bisericii, de natura și 

autoritatea preoților sau prezbiteri-

lor, de natura și funcțiile euharistiei, 
de sfinți, de justificare, sfințire, de 

natura nașterii din nou, de puterea 

înrobitoare a păcatului și multe al-

tele. 

Toate acestea sunt și astăzi ele-

mente centrale în teologie. Însăși 
problema indulgențelor rămâne im-

portantă: atât Papa Benedict cât și 

Papa Francisc au oferit indulgențe 
plenare specifice în anumite cir-

cumstanțe, chiar dacă într-o formă 

mai atentă decât cea adoptată de că-
tre Tetzel. Mai mult, studiul Refor-

mei este în mod special salutar un 

răspuns dat celor care cred că așa-
zisa „mare tradiție”, așa cum este ea 

păstrată în cele mai timpurii crezuri 

ecumenice, reprezintă în mod 

invariabil o bază adecvată pentru 
unita-tea ecumenică, ca și cum n-ar 

fi fost inventată nicio erezie după se-

colul al IV-lea. În acest sens, studiul 
Reformei scoate de regulă la lumină 

ceva realism istoric. 

În plus față de elementele dis-
tinctive hermeneutice ale Reformei, 

care au izvorât din sola Scriptura, re-

formatorii au lucrat din greu la dez-

voltarea unei hermeneutici rigu-
roase care să fie liberă de elementele 

vagi și bizare ale bisericii, care-și fă-

cuseră loc în decursul Evului Mediu. 

Aceasta nu înseamnă că ei erau niște 

literaliști simpliști, incapabili să 

aprecieze diferitele genuri literare, 
incapabili să înțeleagă metaforele 

subtile sau figurile de stil îmbibate în 

simboluri. Dimpotrivă, aș spune că 
ei s-au trudit să lase ca Scriptura să 

vorbească în propriii termeni, fără a 

permite metodelor externe să im-
pună sensul textului, ca și cum ar fi 

fost concepute pentru a garanta răs-

punsurile „corecte”. În parte, acest 
lucru ține de importanța pe care ei o 

acordau claritas Scripturae - clarita-

tea Scripturii. 

Teoria catolică legată de spiritu-

alitate face deosebire în mod uzual 

între viața catolicilor obișnuiți și tră-
irea spirituală a celor care sunt cato-

lici cu adevărat dedicați. Avem de-a 

face, în acest al doilea caz, cu o ver-
siune catolică a unei teologii a „vieții 

superioare”. Se spune despre ea că 

duce la o legătură mistică cu Dum-
nezeu, și că este caracterizată de 

practici și discipline spirituale extra-

ordinare. Dar, deși l-am citit în dia-
gonală, să zicem, pe Iulian de Nor-

wich, am descoperit la el o mulțime 

de misticism subiectiv și în esență 

nicio temelie în Scriptură sau Evan-
ghelie în toate acestea. De aceea, în 

ceea ce mă privește, nu mi-i pot ima-

gina pe Petru sau Pavel recoman-
dând retragerea monastică pentru a 

ajunge la un stadiu mai înalt de spi-

ritualitate: este întotdeauna un lucru 
periculos când anumite practici as-

cetice devin căi normative către spi-

ritualitate, atâta vreme cât nu există 
niciun suport apostolic în favoarea 

lor. 

Generația noastră, obosită de 
simple abordări cerebrale asupra 

creștinismului, este atrasă de mode-

lele târzii patristice și medievale de 
spiritualitate. Ce eliberare trebuie să 

fie, așadar, să te îndrepți către cele 

mai călduroase dintre scrierile re-
formatorilor, și să descoperi acolo 

prospețimea căutării lui Dumnezeu 

și a neprihănirii Lui, bine înrădăci-
nate în Sfânta Scriptură. Iată de ce 

scrisoarea lui Luther către bărbierul 

lui rămâne un document clasic; ea 
este plină de aplicarea evlavioasă a 

Evangheliei în viețile creștinilor 

obișnuiți, construind conceptul de 
spiritualitate care nu este rezervată 

doar elitei celor aleși, ci tuturor fra-

ților și surorilor în Hristos. În mod 
asemănător, capitolele de început 

ale cărții a treia din Institutele lui 

Calvin ne furnizează o reflecție mai 
profundă asupra adevăratei spiritu-

alități decât multe dintre volumele 

mult mai laborioase din vremea 

noastră. 

Reforma este de importanță 

centrală pentru înțelegerea istoriei 
moderne a Occidentului. Trei miș-

cări pe scară largă au așezat scena lu-

mii contemporane occidentale: Re-
nașterea, Reforma și Iluminismul. 
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Fiecare dintre acestea este com-
plexă, iar specialiștii continuă să 

dezbată multiplele lor fațete. Fără 

îndoială, pretenția brută cu privire 
la rolul central al acestor trei mișcări 

nu poate fi cu ușurință dată la o 

parte. 

DE CE ACEASTĂ REFORMĂ? 

Există lecții pe care le putem în-

văța de pe urma Reformei cu privire 
la suveranitatea lui Dumnezeu în 

mișcările de trezire și reformă. Din-

colo de orice, au existat și alți refor-
matori și mișcări de reformă promi-

țătoare, dar care au sucombat la 

scurtă vreme. John Wycliffe (c. 1320 
-1384) a fost un teolog, filosof, sluji-

tor al bisericii și reformator eclezias-

tic, ca și traducător al Bibliei, a cărui 
lucrare a anticipat Reforma, dar nu 

s-ar putea spune că a provocat-o. 

Apoi Jan Hus (1369-1415), un preot 
ceh, reformator, teolog, rector al 

Charles University din Praga și arhi-

tect al unei mișcări de reformă, ade-
sea denumită husitism, a ajuns să fie 

martirizat, iar mișcarea sa, impor-

tantă în Boemia, nu a obținut decât 
puțin mai mult în Europa decât pre-

decesorii lui. 

De ce au ajuns să obțină mai 
mult Luther, Calvin și Zwingli pen-

tru a da o direcție către o reformă 
masivă (1494-1536), în timp ce tra-

ducătorul biblic William Tyndale a 

fost omorât? Detaliile istorice ne 
dau multe motive pentru care acesta 

a trăit și a murit, de ce această 

acțiune reformatoare s-a stins și de 
ce o alta a aprins o flacără ce n-a pu-

tut fi stăvilită. Detaliile istorice me-

rită să fie înțelese, dar ochii credinței 
vor vedea mâna lui Dumnezeu im-

plicată în Reforma autentică, amin-

tindu-ne să Îi atribuim laude pentru 
ceea ce a făcut, și îndemnându-ne să 

mergem la El cu cererile noastre 

pentru ceea ce încă Îl implorăm să 

facă. 

EXPLICAREA BIBLIEI, IMPLI-

CAREA ÎN TEOLOGIE 

Reforma reprezintă ceva unic ca 

mișcare pentru că ea a căutat să in-

tegreze exegeza cărților biblice în 
ceea ce noi am denumit astăzi teolo-

gia sistematică. Nu toți reformatorii 

au făcut acest lucru în același fel. 
Unii au acționat ca și cum ar fi ex-

plicat textele biblice, dar au avut în 

realitate tendința de a sări de la un 
cuvânt sau frază anume la următo-

rul cuvânt sau următoarea frază, 

oprindu-se în fiecare punct pentru 
a-și descărca tratamentul teologic al 

variatelor teme. 

Alții, precum Bucer, au urmat 
textul mai îndeaproape, dar au pro-

cedat la aceeași tratare a temelor pe 
măsură ce au făcut acest lucru, fă-

când comentariile lor extraordinar 

de lungi și dense. Calvin a tânjit în 
comentariile sale după ceea ce el a 

denumit „curajul lucid”, și a lăsat te-

ologia lui sistematică pentru a fi uti-
lizată în ceea ce au devenit ulterior 

cele patru volume ale Institutelor 

Religiei Creștine. Fără îndoială, co-

men-tariile lui Calvin sunt atât de 
scheletice, încât nu puțini au fost te-

ologii care l-au criticat pentru că n-

a inclus suficientă teologie în ele. 

Dar ceea ce e uimitor la toți 

acești reformatori, indiferent de 

succesul sau eșecul lor în a face o in-
tegrare potrivită textului biblic, este 

modalitatea în care ei au încercat si-

multan să explice Biblia și să se im-
plice într-o teologizare serioasă. 

Prin contrast, astăzi există foarte pu-

țini teologi sistematici care sunt în 
același timp și niște exegeți exce-

lenți, și puțini exegeți care dovedesc 

ceva interes în teologia sistematică. 
Excepțiile pur și simplu confirmă 

regula. 

ÎNȚELEGEREA VREMURILOR 

LOR – ȘI ALE NOASTRE 

Reformatorii au înțeles bine vre-
murile lor. În timp ce se bizuiau pe 

norma Sfintei Scripturi, ei au înțeles 

cu adevărat unde erau erorile în vre-
murile și în locurile lor. Unele dintre 

aceleași probleme sunt larg răspân-

dite și astăzi. Pe de altă parte, ceea ce 
noi ar trebui să preluăm de la refor-

matori în această privință nu este o 

simplă listă de subiecte pe care ei au 

insistat, ci să ne însușim importanța 
înțelegerii vremurilor așa cum au fă-

cut ei și să învățăm de la ei cum să 

tratăm vremurile noastre cu adevă-

rul Scripturii. 

Continuați să citiți! 

DESPRE AUTOR:  

Don Carson este profesor cercetător în Noul Testament la Trinity Evangelical Divinity School în Deerfield, Illinois, 

și co-fondator al The Gospel Coalition. 
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Teologul anglican Paul Avis ob-

serva că „teologia reformată este do-

minată în principiu de două între-
bări: „Cum pot să am un Dumnezeu 

îndurător?” și „Unde pot să găsesc 

biserică adevărată?” Cele două în-

trebări sunt legate inseparabil.”[1] 

Se știe deja că evanghelicii n-au 

fost cunoscuți în mod special pentru 
interesul lor în eclesiologie. Și există 

mai multe motive pentru asta. Unul 

ține de faptul că, potrivit tradiției te-
ologice, ea reprezintă confluența 

dintre influențele anabaptiste, pie-

tiste și revivaliste, ca și cele de o au-
toritate reformată în general. Cel 

puțin în învățătura oficială, atunci 

când ajungem la principiile formale 

și materiale (sola Scriptura și sola 

gratia/ Christo/ fide), evanghelicii își 

îndreaptă privirea către ortodoxia 

protestantă. 

Totuși, când vine vorba de doc-

trina bisericii și de lucrarea Cuvân-

tului și a sacramentelor, ca și în ceea 
ce privește disciplina, moștenirea bi-

sericii istorice devine evidentă. În 

fapt, mântuirea exclusivă prin har 
este frecvent pusă într-o poziție con-

trară tuturor celorlalte elemente in-
stituționale, ca și cum acestea ar fi 

un soi de creștinism concentrat pe 

biserică, făcut de mâna omului și o 

credință în ritualuri formale. „A fi 

mântuit” și calitatea de membru în 
biserică, relația personală cu Isus și 

comuniunea cu trupul său vizibil, 

experiența directă și responsabilita-
tea publică – toate acestea sunt tra-

tate adesea ca aflându-se în antiteză 

mai degrabă decât să fie considerate 
consecvente și, în fapt, aspecte inte-

grate ale unirii cu Hristos. 

Așadar, într-o epocă marcată 
atât de radical de individualism și 

autonomie, n-ar trebui să ne sur-

prindă faptul că, în ultimele zeci de 
ani, evanghelicii mai tineri au desco-

perit eclesiologia cu o încântare con-

siderabilă, cu mirare dar și cu intri-
gare, iar în anumite cazuri făcând 

aplicații creative și credincioase bi-

blic pentru viața bisericii contempo-
rane. Dar, cum se întâmplă adesea 

cu noile descoperiri, acest interes re-

înnoit cu privire la eclesiologie i-a 
încurajat pe unii să își îndrepte pri-

virile către bisericile oficiale, adică 
spre Ortodoxia Răsăriteană, Ro-

mano-Catolicism și tradițiile angli-

cane. 

Într-o mulțime de exerciții crea-

tive de explorare în eclesiologie, în-

cercate de către teologii evanghelici, 

carismatici și penticostali, am obser-

vat o tendință de a ocoli Reforma. 

Prezumția în mintea acestora pare 
să fie că reformatorii precum Luther 

sau Calvin au fost interesați de sote-

riologie, dar nu de eclesiologie și că, 
chiar dacă cineva ar descoperi utile 

sublinierile lor, trebuie să caute în 

altă parte abordări robuste cu pri-

vire la eclesiologie. 

Totuși, Avis are perfectă drep-

tate: eclesiologia și soteriologia au 
fost conectate integral în învățătura 

și practica marilor reformatori. Am 

putea spune chiar că tradiția refor-
mată a fost preocupată în mod spe-

cial de eclesiologie. 

ECLESIOLOGIA ȘI REFORMA 

În timpul domniei regelui Ed-

ward, arhiepiscopul Cranmer a soli-

citat ajutorul lui Martin Bucer și Pe-
ter Vermigli pentru înaintarea re-

formelor, ceea ce a condus la adop-
tarea Cărții de Rugăciuni revizuită și 

a diferitelor schimbări în ce privește 

disciplina și conducerea bisericii. 

În timp ce pietismul luteran a 

avut tendința de a ignora lucrarea 

formală și conducerea bisericii vizi-
bile în favoarea adunărilor informa-

Michael Horton 

 

 

BISERICA ȘI EVANGHELIA:          

O PERSPECTIVĂ REFORMATĂ  
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le ale celor cu adevărat dedicați, pu-
ritanismul s-a deosebit prin dedica-

rea lui față de reformarea bisericii 

vizibile. În loc să separe oamenii în 
diverse tabere și să evite pe cât era 

posibil biserica oficială, puritanii au 

fost la fel de preocupați de formele, 
ritualurile publice și conducerea bi-

sericii vizibile pe cât erau cei orto-

docși, romano-catolici sau anglica-
nii non-puritani. În fapt, ei erau de-

dicați bisericii oficiale, indiferent 

dacă erau episcopalieni, prezbiteri-

eni sau independenți. 

Chiar și criticii liturghiei înfiin-

țate sub domnia reginei Elisabeta I 

și-au formulat argumentele nu pe 
baza principiilor spontaneității, a 

individualismului și a caracterului 

informal al adunărilor, ci pe baza 

principiului sola Scriptura: refuzul 

de a forța conștiințele oamenilor să 

se supună oricărei forme de închi-
nare care nu este poruncită expres în 

Scriptură. Puritanii erau gata să își 

cedeze averile și chiar să renunțe la 
viețile lor, dacă era necesar, pentru a 

înainta reformarea bisericii și erau 

gata să facă aceste lucruri tocmai 
pentru că, pentru ei, ordinea vizi-

bilă, conducerea, liturghia și disci-

plina bisericii contau foarte mult. 

Aceasta este Evanghelia care 

face ca biserica să fie una (cu o cre-

dință care este personală, dar nicio-
dată privată), sfântă (sfințită prin 

Cuvântul adevărului, cf. Ioan 17:17), 

catolică (cuprinzând toate generați-
ile și etniile) și apostolică (ancorată 

în învățătura apostolică și nu în pre-
tinșii „apostoli” contemporani). As-

tfel, această biserică adevărată – 

unica, sfânta, catolica și apostolica 
biserică – este „congregația tuturor 

credincioșilor” (Mărturisirea Augs-
burg VII, Belgiană XXVII), „comu-

niunea tuturor aleșilor” (Catehis-

mul Heidelberg, 54). Totuși, pentru 
moment, biserica catolică ajunge la 

expresia ei vizibilă în „biserici speci-

fice, cu membri… mai mult sau mai 
puțin curați, conform cu doctrina 

Evangheliei care este predicată și 

primită, cu sacramentele adminis-
trate și cu închinarea publică săvâr-

șită mai mult sau mai puțin curat” 

(Westminster, XXV. IV).[2] 

DOUĂ EXTREME DE EVITAT 

În consecință, există două ex-

treme de evitat în interpretarea rela-
ției dintre Reformă și eclesiologie. 

Prima constă din a subestima inte-

resul reformatorilor în domeniul 
eclesiologiei, ca și cum singurul lu-

cru pe care ei erau preocupați să îl 

redescopere erau câteva solae. O 
analiză succintă a mărturisirilor de 

credință și catehismelor luterane și 

reformate va elimina această înțele-
gere greșită. Ca o ironie ciudată a is-

toriei, Luther a inclus disciplina ca 

pe un semn distinctiv al bisericii în 

lucrarea Despre Concilii, chiar dacă 
Calvin nu a făcut acest lucru, Cartea 

luterană a Concordiei nu a făcut 

acest lucru. Totuși, bisericile refor-
mate au practicat-o! Nu există ni-

ciun articol dedicat doctrinei alege-

rii, cu atât mai puțin „cele cinci 
puncte ale calvinismului” în Cate-

hismul de la Geneva al lui Calvin, 
dar există mai multe puncte dedi-

cate sacramentelor. Aceasta nu în-

seamnă diminuarea importanței 
doctrinelor harului: Calvin a apărat 

cu siguranță dubla predestinare cu o 

vigoare augustiniană. Dimpotrivă, 
acest lucru ne arată simțul propor-

ției pe care Reforma a acordat-o în-
tregii învățături a Scripturii și, în ca-

drul acesteia, importanța remarca-

bilă acordată doctrinei bisericii. 

Cea de-a doua eroare constă în a 

exagera rolul eclesiologiei, ca și cum 

Reforma a avut în realitate de-a face 
mai degrabă cu doctrina bisericii de-

cât cu cea a Evangheliei. Ambele 

presupuneri izvorăsc dintr-o falsă 
alegere între Evanghelie și biserică. 

Pentru reformatori, acestea nu erau 

compartimente separate hermeneu-
tic. Din nou, ideea lui Avis de mai 

sus este perfect corectă: tradiția lute-

rană și cea reformată au subliniat că 

Evanghelia este un mesaj despre un 
eveniment istoric din afara noastră 

și a experienței noastre, neprihăni-

rea lui Hristos – străină nouă – fiind 
imputată păcătoșilor doar prin cre-

dință. 

Mai mult, ei au insistat asupra 

faptului că mijloacele prin care 

această Evanghelie ajunge la noi 
sunt externe. Noi nu descoperim 

adevărul prin a privi înăuntrul sufle-

telor noastre, la nivel individual, ci 
prin propovăduirea publică a Cu-

vântului și prin administrarea bote-

zului și a Cinei Domnului – prin su-
punerea față de disciplina care ne 

păstrează în grija lui Hristos până la 

sfârșitul vieților noastre. Luther și 
Calvin apelau adesea la dictonul lui 

Ciprian, „nimeni nu-L poate avea pe 

Dumnezeu de Tată dacă nu are Bi-
serica de mamă”. Asemenea mem-

brilor ei individuali, biserica, luată 

colectiv, este simultan păcătoasă și 
justificată. Ea nu este încă mireasa 

fără pată, ci cea care trebuie să vină 

întotdeauna să-și mărturisească pă-
catele. Poziționându-se împotriva 
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oricărei forme de perfecționism, pe 
care ei l-au detectat în mod special 

în rândul anabaptiștilor, reforma-

torii i-au îndemnat pe credincioși să 
nu-și închipuie că ei ar putea să se 

afle în comuniune cu Hristos în 

vreme ce se izolează de comuniunea 

sfinților. 

Chiar dacă biserica și Evanghe-

lia erau inseparabile pentru ei, refor-
matorii au crezut că cea din urmă 

era izvorul celei dintâi. Biserica este 

creatura verbi – creația Cuvântului, 

și au insistat asupra acestui lucru. N-
a fost un lucru surprinzător că Roma 

s-a considerat mama Scripturii, vă-

zându-se astfel ca aceea care oferă 
harul. Cheile împărăției au fost date 

sfântului Petru și succesorilor lui, iar 

acest lucru, așa cum credea Roma în 
special până în secolul al XV-lea, în-

semna că „tezaurul meritelor” (răs-
plătirile acumulate de Maria și de 

sfinți) erau asemenea unei bănci 

centrale la care Papa primise puterea 
de acces. Dacă mântuirea vine din 

partea bisericii, atunci pare logic să 

spunem că biserica este sursa Evan-
gheliei și, astfel, dând naștere aces-

teia. 

EROAREA ANABAPTISTĂ 

Totuși, anabaptiștii nu au fost 

mai greșiți decât Roma în ce privește 

Evanghelia. Așa cum observă teolo-
gul anabaptist Thomas N. Finger, 

atitudinea acestora față de învăță-

tura Reformei cu privire la justifi-
care era de la dezinteres la ostilitate 

fățișă.[3] 

Manicheană în gândire, mișca-
rea anabaptistă a trasat un contrast 

ferm între creație și răscumpărare, 

între orice lucru care era fizic, 

exterior, perceput prin intermediul 
simțurilor, public și formal, și orice 

lucru care este spiritual, interior, 

perceput direct și imediat de către 
suflet, spontan și personal[4]. Sco-

pul mântuirii consta în unirea voin-

ței individului cu cea a lui Dumne-

zeu - supunerea deplină sau Galla-

senheit. 

După cum s-a manifestat adesea 

în învățătura medievală târzie, harul 
era văzut ca substanța medicinală 

infuzată direct în suflet – adică sepa-

rat de predicare și sacramente – prin 
Duhul Sfânt, pentru a-l ajuta pe cre-

dincios în lupta lui de a se elibera de 

orice lucru care ține de ființa ome-
nească, pentru a deveni una cu divi-

nitatea. De aceea, Evanghelia era 

considerată un mesaj intern al ab-

sorbției mistice în Dumnezeu. 

În consecință, eclesiologia ana-

baptistă a fost puternic dualistă, pu-
nând în opoziție „lumina interioară” 

și mijloacele exterioare ale harului și 

biserica vizibilă. Într-o scrisoare 
emoționantă adresată cardinalului 

Sadoleto, Calvin a deplâns faptul că 

se simțea asaltat de „două secte” – 
„Papa și anabaptiștii” – care, chiar 

dacă destul de diferite una de cea-

laltă, „se laudă extravagant cu Duhul 
Sfânt” cu scopul de a distorsiona sau 

de a-i distrage pe oameni de la Cu-

vântul lui Dumnezeu.[5] 

Reformatorii aveau un nume 

pentru această circumstanță: „entu-

ziasm”. Având sensul literal de miș-
care legată de „Dumnezeu-în-inte-

rior”, această eroare a confuziei în-
tre ființele noastre și Dumnezeu, se 

plângea Calvin, era o ispită perenă. 

În Articolele Smalcald (III.4-15), 

Luther susținea că Adam a fost 

primul entuziast. Esența ideii sale 
era că tânjirea după identificarea 

Cuvântului lui Dumnezeu cu vocea 

interioară din noi în loc să luăm 
aminte la Scriptură și la predicare 

reprezintă parte din păcatul origi-

nal. 

Cu toții suntem entuziaști. 

Müntzer și alți radicali au pretins că 

Duhul le-a vorbit direct, mai presus 
și chiar uneori împotriva a ceea ce El 

a revelat în Scriptură. „Cuvântul” 

secret, privat și venit din interior era 
contrastat cu „Cuvântul exterior 

care este simplist”[6]. Reformatorii 

au pus degetul pe rană: nu este asta 
ceea ce și Papa face? În timp ce en-

tuziasmul funcționează din interior 

spre exterior (experiențele interi-
oare, rațiunea și liberul arbitru ex-

primate exterior), Dumnezeu lu-

crează din exterior către interior 
(prin Cuvânt și sacramente). „De 

aceea, noi trebuie să susținem con-

stant acest aspect”, tuna Luther, „că 
Dumnezeu nu dorește să trateze cu 

noi în niciun alt fel decât prin Cu-

vântul predicat și prin sacramente. 
Diavolul însuși este în orice lucru 

care se pretinde ca fiind venit de la 

Duhul, dar fără Cuvânt și sacra-

mente” (SA III. 8.10). 

MISTICISMUL ȘI EXPERI-

ENȚA RELIGIOASĂ AMERI-

CANĂ 

Putem vedea triumful acestui 
misticism radical în experiența reli-

gioasă americană, care a fost carac-

terizată în general de către unii teo-
logi ca fiind „gnostică”[7]. Probabil 

că acest lucru nu este surprinzător, 

mai ales având în vedere faptul că 
noua noastră națiune a devenit un 
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loc al libertății pentru sectele radi-
cale care au fost izgonite din lumea 

veche și care au găsit aici locul per-

fect pentru a-și face experimentele 
fără a fi înfrânate cu ceva. Mișcările 

restauraționiste au propovăduit 

apusul creștinismului autentic, pre-
tinzând că acesta a sucombat după 

moartea apostolilor. 

La rândul lui, revivalismul a pre-
luat și a dus mai departe antitezele 

sectelor radicale anabaptiste și pie-

tiste. Exemplificând acest peisaj, te-
ologul baptist de sud E. Y. Mullins a 

dezvoltat doctrina „competenței su-

fletului” ca pe un produs al filozofiei 
transcendentale mai vaste a lui 

Ralph Waldo Emerson și William 

James. Ideea era că nimeni și nimic 
nu poate sta între Dumnezeu și su-

fletul individual. Religia este intens 

individuală și personală (a se citi au-
tonomă) și nimeni nu poate spune 

altei persoane ce să creadă sau cum 

să trăiască. 

Mai recent, în cartea sa, intitu-

lată Revisioning Evangelical Theo-

logy, teologul Stanley Grenz a susți-

nut superioritatea moștenirii pie-
tiste evanghelice în fața ortodoxiei 

protestante. El scria: „În ultimii ani, 

am început să ne îndreptăm atenția 
de la doctrină, cu concentrarea ei pe 

adevărul propozițional, în favoarea 

unui interes proaspăt în ceea ce con-
stituie viziunea evanghelică unică a 

spiritualității”[8]. El invoca con-

traste familiare precum „credința 
bazată pe crezuri” versus „pietatea” 

(57), „ritualurile religioase” versus 
„a face ceea ce Isus ar face” (48), 

„umblarea noastră zilnică” versus 

„participarea la închinarea de dumi-
nică dimineață” (49), și dedicarea 

individuală și interioară versus 
identitatea comunității de credință 

(49-53). „O persoană nu vine la bi-

serică pentru a primi mântuirea”, ci 
pentru a primi sfaturile pentru viața 

zilnică (49). Grenz adaugă: „Noi 

practicăm botezul și Cina Domnu-
lui, dar înțelegem semnificația aces-

tor ritualuri într-o manieră foarte 

atentă”. Ele sunt „perpetuate nu atât 
de mult pentru valoarea lor în cali-

tate de instrumente… ale harului de 

la Dumnezeu, îndreptate către cel 
care participă, ci reamintesc partici-

pantului și comunității despre harul 

lui Dumnezeu primit în interior”. 
Ele sunt parte a „unui răspuns obe-

dient” (48). Astfel, atenția este con-

centrată nu pe Dumnezeu, care cre-
ează o comuniune a sfinților prin 

darea darurilor, prin mijloacele ha-

rului Său, ci pe lucrarea oamenilor 
de a crea o societate a indivizilor 

pioși, prin mijloacele dedicării per-

sonale. 

Având în vedere istoria entuzi-

asmului, descoperirile lui Wade 

Clark Roof nu ne mai surprind, 
atunci când sociologul american 

spune că „deosebirea dintre Duh și 

instituție este de o importanță ma-
joră pentru căutătorii spirituali de 

astăzi”[9]. „Duhul este aspectul in-

terior, care ține de experiența reli-
giei, în timp ce instituția este exteri-

oară, fiind forma religiei”[10]. El 
adaugă că „experiența directă este 

întotdeauna considerată mai de în-

credere, dacă nu pentru alte motive, 
măcar datorită trăsăturii sale interi-

oare și aspectului pătrunzător de 

trăire personală – două calități care 
au ajuns să fie mult apreciate într-o 

cultură narcisistă, intens expre-

sivă”[11]. 

CONCLUZIE 

Legătura dintre Evanghelie și bi-

serică este chiar mai profundă decât 

surprinde comentariul lui Paul Avis 
de mai sus. Dacă Hristos creează bi-

serica prin Evanghelia Lui (Romani 

10:14-15), atunci, în special în con-
textul unei biserici divizate, chestiu-

nea descoperirii bisericii adevărate 

devine una acută. 

Dar legătura este chiar mai pro-

fundă. Interpretarea dată de Roma 

mesajului Evangheliei nu poate de-
cât să genereze o eclesiologie care Îl 

confundă pe Hristos, Capul Biseri-

cii, cu slujitorii ecleziali. Dacă mân-
tuirea vine din partea bisericii, 

atunci ea nu poate eșua în a fi bise-

rica, adică mama nu doar a celor 
credincioși (ceea ce noi afirmăm), ci 

chiar mama credinței însăși. În mod 

asemănător, evanghelia anabaptistă, 
centrată pe nașterea și lumina inte-

rioară, nu poate eșua să genereze o 

biserică de același tip, în care mijloa-
cele instituțiilor externe și slujitorii 

harului sunt văzuți ca amenințări la 

adresa perfecțiunii personale a indi-

vidului. 

În ciuda diferitelor sublinieri ale 

tradițiilor variate, presupozițiile 
eclesiologice ale Reformei reflectă 

convingeri distincte cu privire la 
mesajul Evangheliei. Mântuirea vine 

la noi din afara noastră și formează 

astfel o comuniune a sfinților. Ea nu 
vine prin înălțarea individului către 

Dumnezeu, ci prin coborârea lui 

Dumnezeu printre noi – în trup – 

așa încât acesta este felul în care noi 
suntem născuți din nou, justificați 

și, în final, glorificați. Biserica este 

creația Duhului, în mod sigur, dar 

prin intermediul Cuvântului. Astfel, 
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fiind creată în urma evenimentului 
public al auzirii, ea este susținută și 

crește în rânduială, conform cu acel 

Cuvânt. 
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Michael Horton este profesor J. Gresham Machen de teologie sistematică și apologetică la Westminster Seminary 

din California. 
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Niciun impuls nu este atât de 

profund impregnat în natura ome-

nească precum dorința de închinare. 
Și întotdeauna este cu mult mai ușor 

să ne închinăm cărnii și sângelui de-

cât unui Duh invizibil. Când suntem 
copii, suntem ispitiți mai întâi să ne 

închinăm părinților noștri – „tata 

știe totul!” Apoi, când aceștia eșu-

ează în anumite lucruri față de noi, 
ne închinăm la eroii din lumea spor-

turilor sau la stelele de cinema, apă-
rându-i împotriva tuturor criticilor 

și făcând aceasta cu o încăpățânare 

și îndârjire mai mari decât când ne 

apărăm pe noi înșine. 

Atunci când ajungem la dome-

niul adevărului, înclinația noastră 
către închinarea față de eroi este for-

tificată de alte două impulsuri ome-

nești – frica și lenea. Pentru aproape 
toți dintre noi, credințele noastre 

sunt ancorate mai mult în oameni 

decât în idei și, dacă ne-am pune în 
joc viețile pentru mărturisirea unui 

anumit adevăr, ne temem că ne-am 

pus în joc în același timp viețile în 
funcție de credibilitatea acelora de la 

care am extras adevărul. Fiind prea 

leneși pentru a ne lupta cu logica 
unei afirmații care se pretinde 

adevăr, noi ne întemeiem credința 

pe oamenii care au predicat-o mai 

întâi sau care ne-au învățat acele lu-
cruri. Dacă (să ne ferească Dumne-

zeu) aceștia ajung să ne dezamă-

gească, întregul nostru sistem de 

credință este gata să se prăbușească. 

GIGANȚII REFORMEI 

Acest aspect dinamic a dat naș-
tere unei atitudini nesănătoase față 

de giganții Reformei în mulți pro-

testanți conservatori: o frică de fap-
tul că a recunoaște problemele și 

ambiguitatea eforturilor lor de Re-

formă ar însemna să admitem exis-
tența unor ambiguități și a unor pro-

bleme în convingerile noastre pro-

testante. Evident, ispita de a-i idola-
triza pe oameni nu este deloc una 

nouă, dar această atitudine nesănă-

toasă s-a intensificat ca urmare a li-
mitării noastre progresive de a cu-

noaște istoria. 

Majoritatea dintre noi putem 

enumera doar câțiva reformatori 

protestanți – probabil doar pe Lut-
her și Calvin – și avem tendința de a 

pune întreaga greutate a siguranței 

noastre în protestantism pe umerii 
celor care sunt doar niște oameni. 

Putem să recunoaștem față de noi 

înșine că Luther a fost un om tem-

peramental, grăbit și încăpățânat în 
a nu-și recunoaște greșelile? Ar tre-

bui să ignorăm cu bună știință afir-

mațiile lui dezgustătoare cu privire 
la evrei, anabaptiști și ucenicii lui 

Zwingli? Putem recunoaște că ma-

rele Calvin era un om ce dorea să 
controleze, care făcea confuzie între 

loialitatea personală față de sine și 

dedicarea față de Evanghelie? 

Evident că n-ar trebui să tolerăm 

cu credulitate acele povestiri mur-

dare inventate de către criticii din 
contra-reformă sau de către istoricii 

liberali care au fost scandalizați de 

lipsa de toleranță a reformatorilor. 
Nici felul în care Calvin a tratat cu 

Servetus și nici atitudinea lui Luther 

față de țăranii răsculați n-au fost nici 
măcar pe jumătate atât de sadice pe 

cât sunt în mod obișnuit portretizate 

astăzi. Dar oamenii aceștia nu au 
fost fără reproș, oricât ne-am ima-

gina noi asta. Dacă este să privim la 
cariera lor de reformatori în întregul 

ei, trebuie să acceptăm faptul că mo-

tivațiile lor au fost amestecate, că 
metodele lor au fost neclare și că 

unele dintre ideile lor au fost uneori, 

Brad Littlejohn 

 

OAMENII ÎNȚELEPȚI RĂMÂN 

OAMENI, DAR ADEVĂRUL  

ESTE ADEVĂR  
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ca să fim deschiși, pe jumătate co-

recte, sau chiar mai rău. 

Cum să tratăm noi moștenirea 

unor astfel de eroi problematici? 

EROII NOȘTRI IMPERFECȚI 

În parte, a pune această între-

bare înseamnă că trebuie să și răs-
pundem la ea. Trebuie să recunoaș-

tem, cu rușine, că niciunul dintre 

eroii noștri nu este perfect și că sin-
gura modalitate sănătoasă de a ac-

cepta o altă ființă omenească este 

aceea de a o vedea la fel cum ne ve-
dem pe noi înșine. Totuși, există cel 

puțin două strategii care pot să-i 

ajute pe copiii contemporani ai Re-
formei să cultive o relație mai sănă-

toasă față de tații și mamele lor din 

secolul al XVI-lea. 

Prima, așa cum am făcut deja 

aluzie la ea, este să ne lărgim viziu-

nea istorică. Este mult mai ușor să 
recunoaștem faptul că și Calvin a 

greșit în anumite aspecte, dacă ne 

găsim puțină mângâiere în faptul că 
cel puțin Bucer și Vermigli n-au fă-

cut aceeași greșeală, sau să mai în-

dulcim unele dintre aspectele dure 
ale lui Luther folosindu-ne de Me-

lanchthon, ucenicul lui cu mult mai 

moderat. Cu cât este mai largă moș-
tenirea noastră, cu atât mai liniștiți 

putem sta cu privire la oricare piesă 

a ei, asumându-ne totuși cu bucurie 

acea moștenire, ca întreg. 

Prin urmare, cu cât se agață mai 

mult protestanții contemporani de o 
felie îngustă și puțin înțeleasă a tra-

dițiilor teologice, cu atât mai vulne-

rabili vor fi ei în fața pericolului de a 
fi dislocați cu totul de acea tradiție. 

Avem nevoie urgent de proiecte de 

resuscitare, care să îi introducă pe 
protestanții secolului 21 în diversi-

tatea cu mult mai largă a personaje-

lor din secolul al XVI-lea decât au 

fost aceștia obișnuiți. 

Cea de-a doua strategie este să 

ne amintim, așa cum spunea Ri-
chard Hooker, că „oamenii înțelepți 

rămân oameni, iar adevărul este 

adevăr”[12]. Hooker făcea această 
afirmație, în fapt, în contextul evalu-

ării critice a moștenirii lăsate de 

John Calvin în fața unei generații tot 
mai mari de puritani englezi predis-

pusă la închinarea față de eroi. Ori-

cât de înțelept a fost Calvin – fără în-
doială, într-un fel extraordinar, con-

form evaluării lui Hooker – el a fost 

totuși un simplu om, iar opiniile sale 

au rămas expuse erorii. 

Cu toate acestea, adevărul nu 
este supus acestor riscuri. Leneși 

cum suntem, ajungem predispuși să 

tratăm învățăturile unui lider favorit 
ca fiind indexul adevărului, dar ade-

vărul trebuie să fie deosebit după 

criteriile lui – printre care cele mai 
importante sunt fidelitatea față de 

Scriptură și trăsătura lui rațională. 

Hooker avea să deplângă situația 
aceasta ceva mai târziu, spunând: 

„Există două păreri care sunt o sursă 

de mare necaz în ultima perioadă: 
una că Biserica Romei nu poate să 

greșească, și o alta că Geneva n-ar 

putea să greșească”[13]. Marea gre-
șeală a Romei, față de care Luther și 

Calvin s-au împotrivit cu toată pute-

rea, a fost aceea de a pune semn de 
egalitate între învățătura omenească 

și adevărul divin, și totuși, în decurs 

de o singură generație, propriii uce-
nici aveau să facă același lucru. O de-

dicare față de gândirea critică și o 

determinare de a-și însuși instru-
mentele cu greu dezvoltate pentru a 

se implica în așa ceva, sunt esențiale 

dacă protestanții de astăzi vor să ră-
mână cu adevărat protestanți, tes-

tând orice învățătură omenească fo-

losind standardul și lumina străluci-

toare ale adevărului biblic. 
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CONTEXTUL ISTORIC DE LA 

SFÂRȘITUL EVULUI MEDIU 

Reforma a început cu Martin 
Luther, dar ea a fost influențată de 

doctrina și practicile pastorale care 

au precedat-o secole la rând. Tre-
buie să începem prin a înțelege 

unele dintre principalele curente 

care au afectat declanșarea Reformei 

lui Luther. 

1. Au existat și alții care au văzut 

probleme în Biserica Catolică înain-

tea lui Luther. 

- De exemplu, John Wycliffe (d. 

1384) și Jan Hus (d. 1415) au 
identificat erori doctrinare în 

catolicism, erori care trebuiau 

corectate. 

- Chiar și unii umaniști catolici, 

precum cardinalul Gasparo 
Contarini (d. 1542), au predicat 

justificarea prin credință, până 

când Conciliul catolic de la 
Trent (1545-63) a condamnat 

acea învățătură. 

- Marele umanist Desiderius 
Erasmus, și alții ca el, știau că bi-

serica avea nevoie de o reformă 

morală la nivelele superioare, 

inclusiv la nivelul papalității, și a 

scris satire amare la adresa imo-

ralității bisericii. 

2. La acea vreme exista o varie-

tate de doctrine catolice ale mântui-

rii. 

- Exista un interes proaspăt cu 

privire la gândirea lui Augustin 

(d. 340), inclusiv în ceea ce pri-
vește accentuarea pe care el o fă-

cea suveranității complete a lui 

Dumnezeu. Totuși, acest curent 

era cel mai neînsemnat. 

- Majoritatea credeau, asemenea 

lui Thomas Aquinas, că omul 
trebuie să coopereze cu harul lui 

Dumnezeu ce este disponibil 

prin intermediul sacramentelor. 

- Grupul cel mai puțin numeros 

– nominalismul sau „calea mo-

dernă” – declara că, înainte ca 
cineva să poată primi harul lui 

Dumnezeu prin sacramente, 

acea persoană trebuia să facă 
prima mișcare. Această învăță-

tură de genul „fă tot ce poți” 
pentru a primi harul lui Dumne-

zeu (în latină facere in quod in se 

est) era învățătura pe care Mar-

tin Luther o predica. Și aceasta l-

a condus aproape de nebunie 

din moment ce el se lupta cu 

conștiința lui sensibilă, încer-
când să știe dacă a făcut suficient 

pentru a primi harul lui Dumne-

zeu. 

- Ultimele două școli de gândire 

i-au determinat pe mulți să se 

întrebe dacă ei făcuseră sufici-
ente fapte bune pentru ca, în ul-

timă instanță, să ajungă în Rai. 

De asemenea, ei se întrebau dacă 
nu cumva vor fi pedepsiți în 

purgatoriu vreme de secole. 

- Într-un sens real, așadar, pu-
tem spune că Reforma a repre-

zentat, în esența ei, o reacție bi-

blică și pastorală față de teologia 
catolică, în cadrul căreia sigu-

ranța mântuirii era cea mai im-

portantă problemă din punct de 
vedere existențial. Începând cu 

Luther, a existat un răspuns bi-

blic la întrebarea „Ce să fac ca să 
fiu mântuit?” și care nu punea 

accentul pe efortul omului, ci pe 
harul lui Dumnezeu care este 

dat acestuia în Hristos. 

3. Umanismul era o mișcare im-

portantă. 

Shawn Wright 

 

CE AR TREBUI SĂ CUNOASCĂ 

MEMBRII BISERICII TALE          

DESPRE REFORMĂ  
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- Umanismul era o abordare 
educațională care sublinia ne-

voia de a merge ad fontes, adică 

„la surse”, citind literatura 

greacă și romană antică în lim-

bile originale. 

- Ca urmare a acestui interes 

umanist, în 1516, Erasmus a pu-
blicat Noul Testament în limba 

greacă. Acest lucru a avut un im-

pact mai mare asupra Reformei 
decât orice alt eveniment singu-

lar datorită faptului că, de acum, 

gânditorii educați în universități 
puteau – pentru prima dată 

după multe secole – să citească 

Noul Testament în limba origi-

nală. 

- De exemplu, în anul următor 

de după publicarea Noului Tes-
tament în limba greacă, Luther 

s-a folosit de el pentru prima 
versiune a Celor 95 de Teze ale 

sale, când a observat că mesajul 

lui Isus era legat de „pocăință” și 
nu de „penitențe”, așa cum gre-

șit fusese tradus în latină vreme 

de secole. 

MARTIN LUTHER (1483-

1517) ȘI LUTERANISMUL 

Căutarea lui Luther după sigu-

ranța mântuirii – ajutată de lecturile 

lui Augustin și în special de Noul 

Testament – a condus la declanșarea 

Reformei protestante. Ea a început 

atunci când Luther s-a străduit să în-

țeleagă Romani 1:17 în contextul lui 

imediat, lucru care l-a condus la 

chestionarea bazei biblice a vânzării 

indulgențelor, determinându-l apoi 

să pună sub semnul întrebării mai 

multe învățături catolice în speranța 

că biserica se va reforma, dar a ajuns 

la excomunicare. Astfel a luat ființă 

primul dintre grupurile „protes-

tante”, denumit astfel după fondato-

rul lui avid de întrebări și discuții. Ja-

mes Atkinson afirmă corect că „Re-

forma este Luther și Luther este Re-

forma.” 

1. Datorită dorinței lui de a-și 
mântui sufletul, Luther s-a retras la 

o mănăstire augustiniană în anul 

1505. 

2. El s-a luptat cu îndoieli spiri-

tuale profunde (în germană Anfec-

htungen). Luther a început apoi să 

citească cărțile sfântului Augustin și 
a găsit mângâiere în acestea. Dar el a 

fost în mod special ajutat de lectura-

rea Noului Testament în limba ori-

ginală. 

3. Pentru a-i distrage gândurile 

de la aceste întrebări introspective, 
superiorii lui Luther l-au determinat 

să investească într-un program doc-

toral, și astfel el a devenit profesor 
de literatură biblică la Wittenberg, 

în anul 1512. 

4. El a predicat cărțile Bibliei pe 

care a fost interesat să le studieze și 

să le predice au constituit o listă de 
lecturi minunate pentru oricine ar 

dori să devină protestant: Psalmii 

(1513-1515), Romani (1515-1516), 
Galateni (1516-1517), Evrei (1517-

1518) și din nou Psalmii (1518-

1519). 

5. La data de 31 octombrie 1517, 

Luther a publicat Cele 95 de Teze, 

care aveau rolul de a dezbate cu alți 

experți academici caracterul biblic al 
practicii relativ recente a bisericii de 

a vinde indulgențe către cei care și 

le-ar putea permite, pentru a scădea 

astfel cantitatea de timp pe care ei 
aveau s-o petreacă pedepsiți în pur-

gatoriu, pentru păcatele lor. Luther 

nu s-a gândit la momentul respectiv 
că aceasta avea să fie o chemare clară 

la reformă. În fapt, reflectând la 

aceste lucruri mai târziu, el a denu-

mit aceste teze „slabe și papistașe”. 

6. Dar tezele au atras răspunsul 

bisericii și l-au condus pe Luther la 
dezvoltarea gândirii sale până în 

punctul de apogeu. Unele dintre cele 

mai importante evenimente care au 

survenit au fost următoarele: 

a) Explicarea de către el a „teo-

logiei crucii”, în contrast cu „te-
ologia gloriei” care fusese mar-

cantă în neprihănirea bazată pe 

fapte și constituise mândria Bi-
sericii Catolice, cu ocazia Dispu-

tei de la Heidelberg (1518). Re-

formatorul Martin Bucer a fost 
convertit după ce l-a auzit pe 

Luther vorbind la Heidelberg. 

b) În eseul său „Două feluri de 

neprihănire” (1518), Luther a fă-
cut distincția între „neprihăni-

rea exterioară” a lui Hristos care 

a fost pusă în contul creștinului 
prin credință, și „neprihănirea 

atribuită” a credinciosului, care 

era rezultatul neprihănirii im-

putate a lui Hristos. 

c) Cu ocazia Disputei de la Le-

ipzig (1519), împotriva lui Jo-
hann Eck, Luther a ajuns la con-

cluzia că doar Biblia (sola Scrip-

tura) are autoritate în chestiu-

nile legate de doctrină și practică 

creștină. 

d) În lucrarea sa intitulată „Cap-

tivitatea babiloniană a bisericii” 

(1520), Luther a respins cele 
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șapte sacramente ale bisericii, în 
favoarea celor două rânduieli bi-

blice – Botezul și Euharistia. 

d.1.) Luther a ajuns să pre-
dice prezența fizică a lui 

Hristos „în, cu și sub” (ca să 

folosim expresia teologilor 
luterani de mai târziu) pâi-

nea și vinul Cinei. 

d.2.) Luther credea că bebe-
lușii ar trebui botezați după 

ce Evanghelia a fost predi-

cată în serviciul de botez, 
întrucât Dumnezeu oferă 

suveran credința prin Evan-

ghelie. 

e) În lucrarea sa, „Libertatea 

creștinului”, Luther a explicat 

magistral rolul credinței în uni-

rea creștinului cu Isus și în îm-
plinirea tuturor poruncilor lui 

Hristos de către cel credincios, 

de la momentul de început al 

credinței. 

7. Luther a fost inițial protejat în 

fața persecuției Bisericii Catolice de 
către lordul său protector, Frederick 

(înțeleptul) de Saxonia, și de dorința 

tânărului împărat Charles V de a-și 
asuma progresiv responsabilitățile 

imperiale. Dar înaintarea lui Luther 

în înțelegerile sale teologice a stârnit 
biserica și mânia împăratului. El a 

fost excomunicat de către Biserica 

Catolică în Ianuarie 1521. A fost 
apoi declarat fugar de către împărat 

cu ocazia Dietei din Worms, din 

Aprilie 1521, după ce a rostit fai-
moasa afirmație că este captiv Scrip-

turii, nu tradiției Bisericii. 

8. În exilul care a urmat la caste-

lul din Wartburg al lui Frederick, 

perioadă despre care Luther a spus 

că s-a îmbolnăvit de lene, el a scris 
intens și a tradus Noul Testament în 

limba germană în doar 11 săptă-

mâni! 

9. Luther s-a întors apoi la Wit-

tenberg și a condus de acolo efortu-

rile de Reformă pentru tot restul vi-
eții. El a abordat apoi Reforma cu un 

ritm mai lent, schimbând pentru în-

ceput doar liturghia catolică și prac-
tica în punctele care erau esențiale 

pentru Evanghelie. 

a) Acest lucru a condus la așa-
numitul „principiu normativ” al 

luteranismului (și ulterior în an-

glicanism), idee care spune că 
orice lucru este permisibil în în-

chinarea bisericii, atâta vreme 

cât Scriptura nu îl interzice în 

mod explicit. 

b) Acest lucru este în contrast cu 

„principiul regulativ” al calvi-
nismului, noțiune care afirmă că 

Dumnezeu a reglementat cu 

atenție în Scriptură felul în care 
trebuie să I se aducă închinare. 

Biserica este obligată să facă 

doar ceea ce cere în mod explicit 
Scriptura sau doar conform mo-

delului ei. 

10. Luther s-a căsătorit cu Kat-

harina von Bora în anul 1525. 

11. În 1525, Luther a scris unul 

din cele mai importante tratate ale 

sale, „Despre robia voinței”, răspun-

zând astfel la tratatul lui Erasmus, 

intitulat „Despre liberul arbitru”, 

publicat cu un an mai devreme. Tra-
tatul lui Luther este o apărare cu-

prinzătoare a învățăturii biblice a 
suveranității lui Dumnezeu în mân-

tuire, lucru care implică starea de 

moarte totală a omenirii în păcat. 

12. La colocviul de la Marburg 
din 1529, Luther și Ulrich Zwingli 

au eșuat să ajungă la un consens 

protestant cu privire la semnificația 
Cinei Domnului. Datorită acestui 

fapt, tradițiile luterană și reformată 

ale protestantismului au fost consi-
derate mișcări distincte de-a lungul 

restului acelui secol. 

13. Luteranii au fost pentru 
prima dată denumiți „protestanți” 

cu prilejul Dietei de la Speyer din 

1529. 

14. Luther a crezut că justifica-

rea doar prin credință (sola fide) re-

prezintă elementul central al credin-

ței creștine. În Articolele Smalcald 
din 1537, el spunea că, „nimic din 

acest articol (justificarea) nu poate fi 

cedat sau compromis, chiar dacă ce-
rul și pământul, alături de toate lu-

crurile trecătoare ar pieri… De acest 

lucru ține tot ceea ce noi învățăm și 
practicăm împotriva Papei, a dia-

volului și a lumii. De aceea, trebuie 

să fim siguri și să nu avem îndoieli 
cu privire la această învățătură. Alt-

fel, totul se pierde, iar Papa, diavolul 

și toți vrăjmașii noștri vor birui.” 

15. Către sfârșitul vieții sale, 

Luther și-a exprimat din ce în ce mai 

mult frustrarea față de evrei, fiind 
necăjit că ei nu s-au întors în masă la 

Hristos și nu L-au primit ca Mesia. 

Comentariile lui acerbe și păcătoase 
au fost folosite ulterior de către na-

ziști ca justificare a Holocaustului. 

16. După moartea lui Luther, în 
anul 1546, Philip Melanchthon (d. 

1560) a condus luteranismul. El a 
schimbat teologia augustiniană a lui 

Luther, subliniind necesitatea coo-

perării omului cu harul lui Dumne-
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zeu oferit păcătosului în Evanghelie. 
Până la sfârșitul acelui secol, lutera-

nismul se dezvoltase, cel puțin din 

punct vedere soteriologic, într-o di-
recție pe care Luther n-ar mai fi re-

cunoscut-o. 

JOHN CALVIN (1509-1564) 

ȘI TRADIȚIA REFORMATĂ 

Celălalt curent important al tra-

diției protestantismului își extrage 

moștenirea din Calvin. Calvinismul 

are multe lucruri în comun cu lute-

ranismul, de exemplu sola Scriptura, 

justificarea sola fide și botezul prun-

cilor. Totuși, acesta s-a dezvoltat în 

direcții mai consecvente biblic cu pri-

vire la doctrine precum predestina-

rea și închinarea în biserică. 

1. Fondatorul acestei tradiții a 
fost Zwingli, care a slujit la Zurich, 

Elveția, în perioada 1519-1531. El a 
murit luptând împotriva unei forțe 

invadatoare catolice. Ideile teologice 

de bază pe care el le-a susținut au 

fost: 

a) Predicarea expozitivă (nești-

ind de unde să înceapă, întrucât 
nu văzuse predicare expozitivă 

până atunci, Zwingli a început 

din Matei 1:1). 

b) Principiul regulativ în închi-

nare. 

c) O abordare centrată în legă-
minte cu privire la citirea Scrip-

turii, observând o continuitate 

de la Vechiul la Noul testament, 
spre deosebire de abordarea lui 

Luther, care accentua disconti-

nuitatea între Lege și Evanghe-

lie. 

2. John Calvin a preluat apoi ro-
lul de lider al acestui curent. Biogra-

fia lui nu este atât de incitantă pre-

cum cea a lui Luther sau a lui 

Zwingli. 

a) Născut în Franța și școlit ca 

avocat în tradiția umanistă, Cal-
vin s-a convertit la protestan-

tism cândva între anii 1533 și 

1535. 

b) Dorind să fie autor de carte și 

fugind din Franța datorită cre-

dinței sale protestante, el s-a 
oprit pentru o noapte în Geneva, 

Elveția, în anul 1536. Evanghe-

listul protestant Guillaume Farel 
(d. 1565) l-a convins pe Calvin 

să rămână și să ajute la conduce-

rea cauzei Reformei de acolo. 

c) Calvin a fost exilat în perioada 

1538-41 la Strasbourg, unde a 

fost influențat profund de către 
Martin Bucer (d. 1551), unul 

dintre cei mai mari păstori ai 

Reformei. În timp ce se afla la 
Strasbourg, Calvin s-a căsătorit 

cu Idelette de Bure. 

d) Când s-a întors la Geneva, 
Calvin a devenit principalul acu-

zator teologic al unitarianului 

Michael Servetus, care a fost 
executat ca eretic în 1553. Tre-

buie notat că John Calvin nu a 

jucat rolul de judecător, și nici 
pe cel de jurat. Acea ingrată 

„cinste” a aparținut Consiliului 

orășenesc al Genevei. 

e) Calvin a lucrat neobosit până 

aproape de sfârșitul vieții sale, 
suferind de probleme de sănă-

tate probabil cauzate de puținele 

ore de somn pe care le petrecea, 
aproximativ patru ore pe zi, pe 

parcursul majorității vieții sale 

de adult, așa încât să poată lucra. 

3. Calvin a fost marele sistemati-

zator al Reformei. Unele dintre cele 
mai importante contribuții teolo-

gice ale sale includ: 

a) Învățătura Religiei Creștine. 

Prima ediție a fost publicată în 
1536, iar ediția finală din 1559 a 

fost de cinci ori mai volumi-

noasă decât prima. Învățăturile 
importante pe care Calvin le dis-

cută în aceasta includ: 

a.1) Cunoașterea lui Dum-

nezeu. 

a.2) Scriptura – Dumnezeu 

se coboară la abilitatea 
noastră limitată de a-L cu-

noaște, precum face un pă-

rinte cu un copil. Duhul au-
tentifică adevărul Scripturii 

înaintea creștinilor, atunci 

când ei o citesc. 

a.3) Providența lui Dumne-

zeu este absolută. 

a.4) Datorită păcatului să-

vârșit de noi în Adam, 

Dumnezeu este Cel care 
poate să ne mântuiască. Noi 

nu putem face nimic pentru 

a ne mântui pe noi înșine. 

a.5) Justificarea este doar 

prin credință, numai prin 

lucrarea lui Hristos și doar 
datorită harului lui Dumne-

zeu. 

a.6) Ea conduce la unirea 

noastră cu Hristos. 

a.7) Justificarea se petrece 

doar datorită lucrării de 
predestinare a celor aleși de 
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către Dumnezeu, o predes-
tinare care este plină de har, 

suverană și dublă (având 

sensul că Dumnezeu a decis 
din veșnicie și soarta celor 

care nu sunt aleși). 

a.8) Principala metaforă a 
vieții creștine este aceea de 

pelerin. Un credincios este 

străin în această lume, pur-
tând cu el crucea lui Hristos 

pe calea către cer. 

a.9) Biserica vizibilă nu este 
aceeași cu biserica invizi-

bilă, care este compusă doar 

din cei aleși. Biserica trebuie 
condusă de patru tipuri de 

slujitori (învățători, predi-

catori cu învățătura, prezbi-
teri administrativi și dia-

coni). 

a.10) Hristos este prezent 
spiritual în Cina Domnului 

atunci când Duhul îl înalță 

pe creștin la comuniunea cu 

Hristos. 

a.11) Botezul copiilor este 

corect datorită continuității 
ritualului circumciziei din 

vechiul legământ în botezul 

din noul legământ. 

4. Calvin a fost un prolific autor 

de comentarii biblice, începând cu 

cartea Romani (1540). Obiectivul lui 

era „curajul lucid”. 

5. Răspunsul lui către Sadoleto 
(1539) este cea mai scurtă și mai 

fermă introducere în teologia lui 

Calvin. El include în același timp și 
câteva dintre puținele sale note au-

tobiografice din toate scrierile sale. 

6. Calvin a urmat cu îndârjire 
principiul regulativ, și a permis doar 

cântarea vocală a psalmilor în închi-

nare. 

7. Consiliul orășenesc din Ge-

neva a plătit un stenograf care să no-

teze predicile lui Calvin (el predica 
de mai multe ori pe săptămână, în 

mod obișnuit fără notițe și doar din 

versiunea ebraică a Vechiului Testa-
ment și din cea greacă a Noului Tes-

tament), predici care erau apoi pu-

blicate în scris. 

8. Calvin a subliniat importanța 

lucrării de misiune, trimițând peste 

100 de tineri bărbați în Franța con-
trolată de catolici, aceștia slujind ca 

plantatori de biserici. El a trimis 

chiar un cuplu de tineri din Geneva 
pentru a merge cu Evanghelia la na-

tivii din Brazilia. Calvin n-a fost de-

loc un hiper-calvinist! 

TRADIȚIA ANABAPTISTĂ 

Reformatorii Luther și Calvin au 

fost „magisteriali”, în sensul în care ei 

erau susținuți de către guvern (ma-

gisterium). Anabaptiștii au fost pri-

mii din tradiția „bisericii libere”, în-

trucât ei au crezut că biserica și gu-

vernul trebuie să se separe. Deși nu-

mele lor ar putea să vă facă să credeți 

că erau un fel de proto-baptiști, ei au 

avut multe opinii foarte diferite de 

cele ale baptiștilor. Au fost persecu-

tați cu asprime de către protestanți și 

catolici deopotrivă, și asta pe 

aproape toată suprafața Europei, gă-

sind refugiu doar în anumite părți 

din Moravia și Olanda. 

1. Iată câteva dintre evenimen-

tele legate de această mișcare și de li-

derii cei mai importanți ai ei: 

a) 1525 – are loc primul „botez” 
al unei persoane care a devenit 

ucenic al lui Hristos în Zürich, 

urmat de persecuție aproape 
imediată oriunde aceștia au fu-

git. 

b) 1527 – publicarea Mărturisi-

rii de Credință Schleitheim, o 
afirmare doctrinară în șapte 

puncte a elementelor esențiale 

ale credinței lor. 

c) 1528 – cel mai bine pregătit 

teolog al anabaptiștilor, Bal-

thasar Hubmaier, alături de so-
ția lui, sunt executați de către ca-

tolici în Viena. 

d) 1529 – Dieta de la Speyer a 
declarat ilegal pe suprafața Sfân-

tului Imperiu Roman ca vreo 

persoană să fie „re-botezată” 

(ana-botezată). 

e) Thomas Müntzer (d. 1525), 

un radical care a condus arma-

tele în decursul Războiului Ță-
ranilor și care a fost liderul acți-

unilor imorale din orașul Mün-
ster sub conducerea a doi ana-

baptiști, evenimente care au 

avut loc în 1534-1535, a pătat în 
mod repetat reputația anabap-

tiștilor, aceștia fiind văzuți în 

acea vreme ca un fel de sectă pă-

cătoasă. 

f) Menno Simmons (d. 1561) a 

fost cel mai timpuriu autor și te-
olog anabaptist, și care a trăit cel 

mai mult. 

2. Principalele credințe anabap-

tiste erau: 

a) Biserica este o comunitate a 

ucenicilor dedicați, care au so-
cotit costul de a-L urma pe Isus, 
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arătând inclusiv dorința de a su-
feri pentru credința lor. Un as-

tfel de credincios trebuia să se 

deosebească de societatea secu-

lară din jurul lui. 

b) Botezul, în general săvârșit 

prin turnarea apei asupra celui 
care era botezat, nu prin scufun-

darea în apă, era rezervat acelora 

care făceau o mărturisire credi-

bilă a credinței lor în Isus. 

c) Creștinii trebuiau să se separe 

de lume, așa încât ei nu puteau 
să slujească în guvernarea muni-

cipală sau în armată. 

d) Biserica trebuia să îi excomu-
nice pe toți cei care eșuau să tră-

iască potrivit cerințelor bisericii. 

e) O aversiune față de soteriolo-

gia calvinistă. 

REACȚIA CATOLICĂ DE LA 

CONCILIUL DIN TRENT 

Am observat deja felul în care 

Luther s-a raportat la Biserica Cato-

lică. În final, începând din 1545 și 

până în 1563, Conciliul ecumenic de 

la Trent a dat un răspuns protestan-

ților într-o modalitate hotărâtă, con-

tracarând, printre multe altele, doc-

trinele acestora cu privire la autori-

tatea în biserică, justificare și sacra-

mente. 

1. În ceea ce privește autoritatea 
în chestiunile de doctrină, conciliul 

a spus că adevărul este conținut atât 

în „cărțile scrise [ale Bibliei] cât și în 
tradițiile nescrise – acele tradiții care 

fuseseră primite fie din gura lui 

Hristos însuși, fie prin apostoli, 
aceștia fiind inspirați de către Duhul 

Sfânt, și ajungând mai apoi la noi, fi-

indu-ne transmise ca și cum ar fi 
fost date din mână în mână”. Astfel, 

sola Scriptura a fost anulat. 

2. În ceea ce privește justificarea, 

conciliul a identificat clar aceasta ca 
fiind atât iertarea de păcate cât și 

sfințirea: „justificarea nu înseamnă 

doar iertarea păcatelor, ci și sfințirea 
și reformarea omului interior prin 

primirea voluntară a harului și a da-

rurilor, prin care omul devine drept 

în loc de nedrept.” 

a) Conciliul a procedat apoi la 
anatemizarea (excomunicarea) 

acelora care predicau că justifi-

carea era sola fide („doar prin 

credință”), datorată imputării 

neprihănirii lui Hristos. 

b) De asemenea, conciliul a ana-

temizat învățătura care spunea 
că o persoană justificată putea să 

aibă siguranța mântuirii în 

această viață, acel privilegiu fi-
ind rezervat doar câtorva 

„sfinți”. 

3. Conciliul a reafirmat de ase-
menea învățătura catolică privind 

sacramentele, inclusiv doctrina 

transsubstanțierii, prin care pâinea 
și vinul sunt transformate miraculos 

în trupul și sângele lui Hristos, ală-

turi de credința că Mesa reprezintă o 
jertfă cu adevărat ispășitoare, care 

reprezintă un mod nesângeros prin 

care Hristos Se oferă pe altarul crucii 
din nou pentru cei credincioși, 

atunci când ei iau parte în Euharis-

tie. 

Reacția Conciliului de la Trent 

față de „principiul formal” (sola 

Scriptura) și „principiul material” 

(justificarea sola fide) demonstrează 

că Reforma este și astăzi foarte im-
portantă pentru credincioșii care se 

bazează pe Scriptură. Întrucât noi ne 

cunoaștem păcatele și incapacitatea 
de a face vreun lucru bun, și întrucât 

vedem că Hristos a făcut tot ceea ce 

era necesar pentru mântuirea noas-
tră, noi ne așternem și ne aruncăm 

înaintea milei Sale și găsim odihna 
sufletelor noastre doar în El. Ceea ce 

Luther, Calvin și alții au redescope-

rit în secolul al XVI-lea este la fel de 
relevant pentru noi astăzi precum 

era pentru ei în acele vremuri. 
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Martin Luther ne-a lăsat o moș-

tenire complexă. Mulți îl laudă pre-

zentându-l ca pe un erou istoric și 
teologic – reformatorul german care 

a străpuns cu un cui esența neprihă-

nirii bazată pe fapte. Alții îl ironi-
zează ca pe un antisemit egocentric 

și batjocoritor. Alții îl prezintă pe 

Luther ca pe un umanist al umaniș-
tilor, asemenea unuia din secolul 

XXI care descătușează libertatea 

personală și rațiunea de capcanele 

reci ale bisericii catolice dogmatice. 

Aceasta se petrece după o jumă-

tate de mileniu, când războaiele din-
tre clasicele abordări de tip realitate 

versus ficțiune se pierd sau se câștigă 

de diferitele tabere în funcție de car-
tea pe care o joacă fiecare: naziștii, 

baptiștii de sud, teologii liberali, și 

așa mai departe. Dar, după ce am ci-
tit două lucrări încântătoare pe tema 

istoriei Reformei (The History of the 

Reformers, de Timothy George și 

The Unquenchable Faith, de Mi-
chael Reeves), îmi este clar că Luther 

și colegii lui reformatori protestanți 

au schimbat cu adevărat cursul isto-

riei. 

Dar cum s-a petrecut asta? Dați-

mi voie să enumăr patru modalități. 

1. REFORMA A AJUTAT LA 

DEZARMAREA MERITOCRA-

ȚIEI ECLEZIOLOGICE CARE 

L-A ASUPRIT ȘI LOVIT PE 

OMUL OBIȘNUIT. 

„Fă asta, sau vei fi condamnat” – 
era cartea jucată de către Biserica 

Catolică, dorind să-i anatemizeze 
astfel pe orice antinomian care ar fi 

spus altceva. Slujirea în biserica din 

secolul al XVI-lea, de dinainte de 
Reformă, era o simplă îndatorire 

fără sens, o cerință politică de a con-

feri omului, contra cost, oricâtă can-
titate de har putea picura din mâi-

nile preoților. Mesa era administrată 

în limba latină, reprezentând pentru 
majoritatea oamenilor niște mur-

mure neinteligibile. Euharistia era 

spectacolul unui singur om, în ca-
drul căreia preotul avea să se implice 

într-o confuzie de porniri metafi-

zice, transsubstanțiind pâinea în 
trup și vinul în sânge spre presupusa 

zidire spirituală a tuturor. 

Luther, Ulrich Zwingli și ceilalți 
de după ei au văzut o problemă în 

aceste lucruri. Ei au crezut că justifi-

carea era un verdict unic, indestruc-
tibil, care nu prezenta nimic altceva 

decât alegerea unei persoane de că-

tre Dumnezeul Triunic. Reformato-

rii au îndreptat atenția către „nepri-
hănirea exterioară” a creștinului, 

obținută pe deplin prin lucrarea în-

cheiată de către Hristos la Calvar. 
Această înțelegere a lovit în Biserica 

Romano-Catolică și în viziunea ei cu 

privire la justificare, care privea la 
aceasta într-un sens progresiv, fiind 

acumulată picătură cu picătură. 

Soteriologia lui Luther, pe de-
plin creionată, avea să vină ceva mai 

târziu, după un studiu intens al 

Scripturii. Cu alte cuvinte, sola 

Scriptura prezenta sola fide. Acest 
lucru este crucial pentru înțelegerea 

teologiei reformate. 

Elvețianul Zwingli a ajuns la 
convingeri asemănătoare lui Luther, 

fără vreo influență directă din partea 

acestuia și a scrierilor lui. La 1 ianu-
arie 1519, Zwingli, pe atunci încă 

preot romano-catolic, s-a îndepărtat 

de predicarea tradițională în limba 
latină și a început o serie de predici 

expozitive din Noul Testament, ros-

tite în limba nativă (George, 113). 

Până în 1525, el a încheiat întreg 

Noul Testament și a trecut la predi-
carea expozitivă a Vechiului 

Alex Duke 

 

PATRU MODALITĂȚI ÎN CARE 

REFORMA A SCHIMBAT           

ISTORIA BISERICII  
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Testament. Între timp, Zwingli s-a 
disociat de Biserica Romano-Cato-

lică, a respins autoritatea absolută a 

Papei și a cardinalilor, și a abolit 
Mesa în Zürich, creând primul stat 

protestant magisterial din lume (Ge-

orge, 116-118). În același timp, Lut-
her a tradus Biblia în limba germană 

pentru poporul său și a publicat Ve-

chiul Testament până în 1534 (Re-
eves, 63). Toate acestea au fost fă-

cute în numele reconsiderării Scrip-

turii ca însăși Cuvântul lui Dumne-
zeu și al aducerii ei înaintea oameni-

lor într-o modalitate în care ei nu 

doar să o înțeleagă, ci să și răspundă 

la ea. 

Aceste acțiuni au schimbat fața 

bisericii europene, deschizând calea 
pentru protestantism, așa cum îl cu-

noaștem. Cei care mergeau la bise-

rică nu mai erau niște simpli specta-
tori. Acum erau liberi să devină par-

ticipanți activi, atât intelectual cât și 

în alte modalități. Anterior acestui 
lucru, biserica era în mod exclusiv o 

aventură de sus în jos, dar aceste lu-

cruri au deschis ușa pentru transfor-

mări eclesiologice masive. 

2. REFORMA A RECUPERAT 

IDEEA BIBLICĂ DE PASTO-

RAȚIE. 

Reforma a recuperat imaginea 
biblică a ceea ce ar trebui să fie un 

„păstor” sau „preot”. Zilele acțiuni-

lor neinteligibile apuseseră. În 

schimb, au apărut păstorii care nu 

mai aveau poziția de mijlocitori, ci, 

în schimb, aveau sarcina de a în-

drepta inimile și mințile oamenilor 
către nimeni altul decât Isus Hristos, 

singurul și desăvârșitul Mijlocitor 

dintre un Dumnezeu perfect și omul 

păcătos. 

Ca urmare a Reformei, păstorii 
n-au mai încercat să confere ei harul 

sau mântuirea în vreun fel. Ei doar 

și-au ridicat ochii asupra Crucii și 
asupra tuturor binecuvântărilor ce-

rești care se găsesc în ea. Ei n-au mai 

reprezentat izvoarele harului, ci să-
gețile care ne-au îndreptat către bo-

gățiile inepuizabile pe care poporul 

lui Dumnezeu le are în Hristos. 

Aici, totuși, găsim o sabie cu 

două tăișuri, care taie într-o direcție 

pozitivă, dar care îl lasă pe individ 
înaintea lui Dumnezeu fără mijloci-

torul anterior. Dacă preotul nu va 

mijloci pentru noi, atunci cine o va 

face? Reforma a subliniat faptul că 

situația omului este cu adevărat în-
fricoșătoare. Anterior, acest aspect 

putea fi încețoșat de șaradele pioase 

și sacramentale, dar acum omul pă-
cătos stătea pe deplin gol înaintea lui 

Dumnezeu. Omul începe să rezo-

neze cu perpetuul Anfechtungen al 
lui Luther, zbătându-se în îndoiala 

sufletului său. 

3. REFORMA A RESTAURAT 

SACRAMENTELE ÎNAINTEA 

OAMENILOR – ȘI, CA REZUL-

TAT, A DEMARAT SEPARA-

REA BISERICII DE STAT. 

Cum s-a petrecut practic această 
transformare? A însemnat în mod 

evident schimbarea sacramentelor și 

reducerea lor la cele biblice – Bote-
zul și Cina Domnului. Pedo-baptis-

mul reprezenta elementul definito-

riu al Bisericii Catolice, nefiind pus 
sub semnul îndoielii de către ni-

meni. Dar aceasta reprezenta con-

vingerea teologică a lui Luther, 
Zwingli și a unui francez de la o ge-

nerație după ei, John Calvin, alături 

de, în esență, toți contemporanii lor. 
Având în vedere diferențele consi-

derabile în multe alte aspecte, de ce 

s-au asemănat ei în acest punct? 

Răspunsurile la aceste întrebări 

au numeroase implicații. Dar având 

în vedere faptul că nu toți reforma-

torii au susținut botezul pruncilor – 
Menno Simons și anabaptiștii s-au 

opus, ca să fiu mai specific – cineva 

s-ar putea aventura la un răspuns 
care să explice de ce principalii ac-

tori ai Reformei au aderat la ea atât 

de clar și fără rezerve. 

Iată un posibil motiv: Luther, 

Calvin și ceilalți pur și simplu nu pu-

teau să întrevadă o biserică indepen-
dentă de stat. Rădăcinile religioase și 

politice erau atât de adânci, încât 

Luther s-a referit la biserică drept 
„mâna dreaptă a lui Dumnezeu” și la 

stat ca fiind „mâna stângă a lui 
Dumnezeu” (George, 100). Chiar 

dacă Simons și anabaptiștii separa-

tiști au împins lucrurile mult prea 

departe în promovarea botezului se-

parat de biserică, ei s-au situat mai 

aproape de felul în care credo-bap-

tiștii de astăzi ar înțelege sacramen-
tul acesta. Astfel, chiar dacă Re-

forma nu a promovat o acceptare 

universală a botezului credinței, cu 
siguranță că a furnizat un cadru 

pentru el în viitor, pavând, ca să spu-

nem așa, calea către credo-baptism. 
Cineva ar putea spune că acesta a 

fost scopul principal al anabaptiști-

lor – să reformeze Reforma către 

standarde biblice și mai stricte. 
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4.  REFORMA A DESCHIS 

CALEA PENTRU COOPERA-

REA CARE A ZIDIT UNITA-

TEA ÎN CIUDA DIVERSITĂȚII 

TEOLOGICE. 

Acest lucru ne conduce către 

Cina Domnului. De-a lungul Refor-
mei, a existat puține lucruri au cau-

zat atâtea disensiuni precum Cina 

Domnului. Chiar dacă reformatorii 
s-au îndepărtat de practica Bisericii 

Catolice, ei s-au depărtat și unii de 

alții. 

De exemplu, Luther a criticat cu 

vehemență transsubstanțierea, cata-

logând-o drept un fel de misticism 
metafizic, dar a susținut o teză teo-

logică la jumătatea drumului, denu-
mită „consubstanțiere”, lucru care a 

fost dependent de un model aristo-

telian al „formelor” și „elemente-
lor”. Conform lui Luther, în decur-

sul Euharistiei, formele trupului și 

sângelui lui Hristos se alătură „în, cu 

și sub” elementele pâinii și vinului. 

Calvin a crezut că perspectiva lui 

Luther și a Romei erau metafizic in-
coerente. El a susținut așa-numita 

„prezență spirituală” în cadrul că-

reia, în decursul Cinei Domnului, 
Hristos este prezent, dar doar spiri-

tual. 

Zwingli a mers un pas mai de-
parte, susținând o vedere „memori-

alistă” în cadrul căreia, prin consu-
mul pâinii și vinului, poporul lui 

Dumnezeu pur și simplu proclamă 

moartea și învierea lui Hristos până 
când El se va întoarce, în timp ce se 

bucură simultan de beneficiile pre-

zenței Lui, de unitate, pace și bucu-

rie. 

Poziția lui Zwingli era, conform 

lui Luther, un sacrilegiu. Negarea 
prezenței trupești a lui Hristos în ca-

drul Cinei însemna respingerea om-

niprezenței Lui. Aceste puncte de 
vedere diferite au ajuns să se con-

frunte în Octombrie 1529, când Lut-

her și Zwingli s-au întâlnit, la insis-
tențele lui Filip de Hesse, pentru a 

încerca să realizeze o alianță protes-

tantă împotriva Papei și a forței sale 
militare presante. Având în vedere 

precocitatea teologică a lui Luther, 

nu este un lucru surprinzător că cei 
doi n-au putut să treacă peste dife-

rențele dintre ei, așa încât nicio ali-

anță nu s-a putut naște. 

Privind retrospectiv, astfel de 

obiecții și lupte teologice par că su-

feră de miopie. Având în vedere lu-
crurile care erau puse în joc, cum de 

n-au putut aceste două personalități 

protestante să uite de aspectele mi-
nuțioase ale teologiei și să treacă 

peste lucrurile beligerante, pentru a 

putea lupta alături? Din nefericire, 

nu au reușit. 

Cu toate acestea, regândirea Ci-
nei Domnului de către reformatori a 

avut rezultate copleșitor de pozitive. 

Chiar dacă momentele de acord ra-
reori și-au făcut apariția, un lucru a 

rămas foarte clar: Euharistia nu dă 

nimănui har, căci aceasta nu în-
seamnă decât o reamintire a lui 

Hristos și a crucii Lui. 

Același lucru poate fi spus des-
pre celălalt sacrament biblic, Bote-

zul. Având în vedere contribuția lui 

Simons și a anabaptiștilor, s-a ajuns 
să se stabilească fundamentul credo-

baptismului. În ciuda a ceea ce Bise-

rica Catolică a spus, pedo-baptismul 
nu dă nimănui har și nu este salvific. 

Nimeni nu primește vreun privile-

giu spiritual prin simpla lui naștere 

în această lume. 

În același timp, nimeni nu se 

naște mai puțin privilegiat, pentru 
că Reforma a arătat cu claritate un 

lucru: punctul de plecare este Gol-

gota. Iar sângele care s-a scurs acolo 
este vărsat pentru protestanți și ca-

tolici, pentru antisemiți și pentru 

baptiștii de sud, pentru germani și 
francezi, pentru istoricii liberali și 

seminariștii din primul an – pentru 

toți cei păcătoși care au nevoie de 
neprihănirea exterioară, de neprihă-

nirea Mântuitorului. 

DESPRE AUTOR: 
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Este aproape sigur faptul că cea 

mai izbitoare schimbare practică pe-

trecută în vremea Reformei a con-
stat din apariția și răspândirea prac-

ticii predicării expozitive în biseri-

cile locale. 

PREDICAREA DE DINAINTE 

DE REFORMĂ 

În secolele care au precedat Re-
forma, predicarea a fost o practică ce 

s-a aflat într-un declin constant. 

Eclipsată de Mesă și adusă la stadiul 
de disciplină neimportantă de către 

teologia romano-catolică medievală, 

predicarea și-a pierdut locul de 
frunte de care se bucura în zilele bi-

sericii primare post-apostolice. 

Până în secolul al XV-lea, doar o 
parte neînsemnată de oameni pu-

teau să se aștepte să îl audă de preo-
tul lor predicând regulat în biserica 

locală. Reformatorul englez Hugh 

Latimer a vorbit despre „preoții căp-
șună” care, asemenea căpșunilor, își 

făceau apariția o singură dată pe an. 

Chiar și atunci, omiliile aveau să fie 
rostite într-o latină neinteligibilă 

pentru oameni și, probabil, chiar 

pentru preot. În ceea ce privește 
conținutul acestor delicatese, rareori 

vreuna dintre ele se apropia, măcar 

și de la distanță, de Scriptură. Vasta 

majoritate a clerului pur și simplu 
nu avea cunoștința scripturală pen-

tru a face până și cea mai măruntă 

încercare. Dimpotrivă, scria John 
Calvin, predicile de dinaintea Refor-

mei erau în mod obișnuit împărțite 

după următorul model de bază: 

„Prima jumătate era dedicată ace-

lor întrebări încețoșate ale școlilor 

teologice, care să îi uimească pe 

oamenii simpli, în timp ce cea de-

a doua parte conținea istorioare 

amuzante sau speculații ieftine, 

prin intermediul cărora ascultăto-

rii să poată rămâne captivați. Doar 

câteva expresii erau puse acolo din 

Cuvântul lui Dumnezeu, așa în-

cât, prin prezența lor, să crediteze 

aceste frivolități.”[14] 

Drept rezultat, ignoranța față de 

Cuvânt și Evanghelia lui Dumnezeu 

era profundă și larg răspândită. 

PREDICAREA ÎN TIMPUL RE-

FORMEI 

Într-un contrast izbitor, Re-
forma a făcut ca predica să fie punc-

tul central al închinării regulate a bi-

sericii, și a subliniat-o inclusiv într-

un mod arhitectural, prin centrali-

tatea fizică și vizibilitatea amvonu-

lui. Și, în timp ce astăzi avem ten-
dința de a ne gândi la principalii re-

formatori ca la niște teologi (și nu ca 

la niște predicatori), predicarea, și în 
special predicarea expozitivă, a fost 

ingredientul care a definit în mod 

normal și a caracterizat esența lucră-

rii lor. 

La Wittenberg, cale de un sfert 

de secol, Luther a predicat de-a lun-
gul Scripturii, în mod obișnuit cel 

puțin de două ori în zilele de dumi-

nică, și de trei ori în decursul fiecărei 
săptămâni. La Zürich, Reforma a în-

ceput cu adevărat pe 1 ianuarie 

1519, când Zwingli a anunțat de la 
amvon că, în loc să își umple predi-

cile cu afirmațiile teologilor medie-

vali, el avea să predice verset cu ver-
set din Evanghelia după Matei. Iar 

când a finalizat această lucrare, a 

continuat să predice de-a lungul res-
tului Noului Testament. În Geneva, 

Calvin și-a petrecut marea majori-
tate a timpului său predicând: de 

două ori duminicile, din Noul Tes-

tament și, săptămână de săptămână, 
alternând, în fiecare zi a săptămânii 

Michael Reeves 
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din Vechiul Testament, de fiecare 

dată vreme de aproape o oră. 

FĂRĂ CUVÂNT NU EXISTĂ 

BISERICĂ 

Nu este dificil să vedem de ce 

predicarea expozitivă a fost un ele-

ment atât de intrinsec Reformei și o 
trăsătură atât de marcantă a lucrări-

lor personale ale reformatorilor. 

Prin Cuvântul lui Dumnezeu, Lut-
her a auzit pentru prima dată mesa-

jul dătător de bucurie al Evangheliei. 

Reformatorul englez timpuriu Tho-
mas Bilney a descoperit la prima ci-

tire a ei că „Scriptura a început să fie 

mult mai plăcută pentru mine decât 
mierea”. Așadar, ei au tânjit ca mulți 

alții să „prindă și să guste Cuvântul 

clar și curat al lui Dumnezeu, și să 
rămână în el,” așa cum se exprima 

Luther. 

Mai mult, Calvin scria că bise-
rica „nu poate fi adusă la starea de 

sănătate și nu poate continua într-o 

stare acceptabilă, decât prin predi-
carea Cuvântului”. În fapt, așa cum 

afirma Mărturisirea de Credință Lu-

terană de la Augsburg – și este o tră-
sătură a Reformei – biserica este de-

finită în mod precis drept acel loc 

unde Cuvântul lui Dumnezeu este 
predicat în curăție și unde sacra-

mentele sunt administrate cores-

punzător. Biserica este creația Cu-
vântului lui Dumnezeu. Astfel, 

acolo unde Cuvântul nu este predi-

cat, nu există biserică. 

Fie că s-a petrecut în Germania, 

Elveția, Anglia sau în orice alt loc, 

predicarea expozitivă a Cuvântului 
lui Dumnezeu a fost realmente ca-

mera motoarelor Reformei. Și în 

asta stă atât provocarea cât și 

încurajarea pentru noi toți cei care 
trăim astăzi, și care ne considerăm 

moște-nitori ai Reformei. Când ci-

tim toate acele statistici îngrozitoare 
cu privire la declinul bisericii de as-

tăzi, este ușor să ne pierdem încre-

derea în simpla predicare a Cuvân-
tului. Este ispititor să căutăm glon-

țul de argint în altă parte. 

Dar, în urmă cu 500 de ani, Re-
forma a demonstrat puterea uimitor 

de transformatoare a expoziției 

scripturale clare și regulate. Ea ră-
mâne ca o dovadă istorică asupra 

faptului că nu există nimic inevitabil 

cu privire la declinul bisericii. Întu-
nericul spiritual din zilele noastre 

poate fi risipit. În urmă cu 500 de 

ani, acest lucru s-a petrecut, și prin 
același Cuvânt care nu și-a pierdut 

nimic din puterea lui copleșitoare.

DESPRE AUTOR: 

Michael Reeves slujește în prezent ca director al portalului online teologic uniontheology.org și lector senior la Wa-

les Evangelical School of Theology. Îl puteți găsi pe twitter la @mike_reeves. 

NOTE 

[14] John Calvin și Jacopo Sadoleto, A Reformation Debate, Ed. John C. Olin, Grand Rapids: Baker, 1966, 65, 
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Una dintre contribuțiile Refor-

mei a constat dintr-o înțelegere 

clară a faptului că neprihănirea ne 
este imputată. Ne gândim aici la 

John Calvin, întrucât el prezintă o 

înțelegere clară a acestei doctrine. 
Neprihănirea nu poate să vină din 

noi înșine, întrucât până și cele mai 

bune fapte ale noastre sunt totuși 
pătate de păcat. Faptele noastre nu 

pot să ne aducă într-o stare dreaptă 

înaintea lui Dumnezeu, pentru că 
până și cele mai bune fapte sunt 

afectate de păcat.[15] Faptele noas-

tre bune nu pot să ne aducă într-o 
stare dreaptă înaintea lui Dumne-

zeu, întrucât El cere perfecțiunea, iar 

noi eșuăm în multe feluri. De aceea, 
cei care se află într-o stare dreaptă 

înaintea lui Dumnezeu, au iertate 

păcatele, ceea ce înseamnă că aceste 
păcate nu mai sunt socotite împo-

triva lor sau imputate lor.[16] 

Aceasta este o altă modalitate de 

a spune că justificarea este forensică. 

Implicația este, așadar, că justifica-

rea, potrivit lui Calvin, nu înseamnă 

că suntem făcuți neprihăniți, ci că 

suntem socotiți ca neprihăniți. Cre-

dincioșii nu sunt transformați prin 

justificare, ci iertați[17]. Justificarea 

este extrinsecă în loc să fie intrin-

secă, așa încât cei care sunt justificați 

au un nou statut înaintea lui Dum-
nezeu. Așadar, justificarea noastră 

este perfectă de la bun început. Cre-

dincioșii nu devin mai justificați pe 
măsură ce înaintează în sfințenie, 

căci justificarea nu denotă o înnoire 

interioară, ci declarația din partea 
lui Dumnezeu că cel iertat este achi-

tat și socotit nevinovat înaintea Lui. 

Chiar și după convertire, cre-
dința noastră rămâne imperfectă. 

Calvin apelează la 1 Corinteni 13:12, 

unde Pavel afirmă că avem o cre-
dință imperfectă și parțială în 

această viață[18]. Cu alte cuvinte, 

păcatul continuă să lucreze în viața 
credincioșilor. Prezența continuă a 

păcatului indică faptul că neprihăni-

rea trebuie să fie forensică, pentru că 
nimeni nu poate pretinde că este 

drept înaintea lui Dumnezeu, câtă 

vreme este încă afectat de păcat[19]. 
În mod asemănător, credința nu 

poate fi socotită drept temelia nepri-
hănirii noastre, întrucât ea nu este 

perfectă și nici constantă, motiv 

pentru care avem nevoie ca neprihă-
nirea să ne fie imputată pentru a fi 

asigurați că suntem socotiți nepri-

hăniți înaintea lui Dumnezeu[20]. 

Atunci când ne încredem în faptele 

noastre, ajungem să fim tulburați în 
conștiința noastră, întrucât noi toți 

eșuăm, așa încât credincioșii trebuie 

să se bazeze pe Hristos pentru a se 
bucura de pace cu Dumnezeu[21]. 

Calvin ne învață că noi nu avem 

pace și odihnă până când nu suntem 
„în întregime socotiți neprihăniți 

înaintea Lui”[22]. Iar această nepri-

hănire devine a noastră în fapt prin 

imputare. 

Putem vedea, așadar, de ce im-

putarea este atât de importantă în 
teologia lui Calvin, căci însăși sigu-

ranța noastră depinde de adevărul 

că neprihănirea lui Hristos este im-
putată credincioșilor. Credincioșii 

nu identifică vreo neprihănire în ei 

înșiși, ci ei sunt neprihăniți pentru 
că neprihănirea lui Hristos este pusă 

în contul lor[23]. Calvin exprima lu-

crurile în felul următor: „De aceea, 
noi explicăm justificarea pur și sim-

plu ca pe acceptarea prin care Dum-
nezeu ne primește în favoarea Sa, ca 

pe niște oameni neprihăniți. Și spu-

nem că aceasta constă din iertarea 
păcatelor și imputarea neprihănirii 

lui Hristos”[24]. O persoană „nu 

Thomas R. Schreiner 

 

O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA 

GÂNDIRII LUI JOHN CALVIN       

PE TEMA IMPUTĂRII                

NEPRIHĂNIRII LUI HRISTOS  



                                   Revista 9Semne | Nr. 5 | REFORMA ȘI BISERICA TA 32 

este neprihănită în ea însăși, ci ea 
este astfel datorită neprihănirii lui 

Hristos care este comunicată acelei 

persoane prin imputare”[25]. Con-
form interpretării lui Calvin asupra 

versetului din Romani 5:19, care 

vorbește despre credincioși că sunt 
neprihăniți pe baza ascultării lui 

Hristos, el spunea, „ce altceva în-

seamnă aceasta decât că ne găsim 
neprihănirea în ascultarea lui Hris-

tos, întrucât ascultarea lui Hristos 

este socotită ca și cum ar fi asculta-

rea noastră”[26]. 

Pentru Calvin, „imputarea este 

posibilă doar prin unirea noastră cu 
Hristos, și pentru că noi devenim în 

același timp membri ai trupului 

Său”[27]. De aceea, credincioșii sunt 
socotiți neprihăniți ca aceia care 

aparțin lui Isus Hristos, ca aceia care 

sunt altoiți în El[28]. Rolul crucial 
pe care unirea cu Hristos îl joacă în 

imputare este adesea exprimat în te-

ologia lui Calvin[29]. „Vedeți că ne-
prihănirea nu se găsește în noi, ci în 

Hristos, că noi intrăm în posesia ei 

doar pentru că suntem părtași lui 

Hristos.”[30] 

Calvin sintetizează foarte bine 

doctrina protestantă a imputării, 
doctrină care a continuat să fie sursa 

unei mari mângâieri și puteri pentru 

credincioși, care sunt moștenitorii 

Reformei.

DESPRE AUTOR: 

Thomas R. Schreiner este profesor de interpretare a Noului Testament la The Southern Baptist Theological Semi-
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Povestea lui Luther este bine-cu-

noscută. Cea a lui Calvin, mai puțin. 

Luther s-a luptat cu conceptul de 
neprihănire a lui Dumnezeu, și a 

ajuns să îl urască. Calvin a avut o 

sete imensă pentru o cunoaștere si-
gură a lui Dumnezeu, dar n-a găsit-

o. Chiar dacă nu întreg adevărul, 

există ceva în ideea că Luther căuta 
un Dumnezeu plin de har, în timp ce 

Calvin căuta o cunoaștere adevărată 

și sigură a Lui. 

În cazul lui Luther, sacramentele 

din catolicismul sfârșitului de ev 

mediu nu puteau să „dea pace con-
științei vinovate și să spele murdăria 

acesteia”. În cazul lui Calvin, nici bi-

serica și nici disciplina intelectuală 
imensă pe care el a manifestat-o în 

anii tinereții sale, și cu siguranță nici 

îndemânările unui teolog umanist 
post-medieval nu puteau să-l aducă 

la o cunoaștere sigură a lui Dumne-

zeu. 

ROMANI 1:16 

Având în vedere toate diferen-
țele de context, educație, dispoziție 

și personalități, se poate construi un 

bun caz comun dacă ne gândim la 
faptul că versetul din Romani 1:16 a 

jucat un rol crucial în convertirea 

celor doi reformatori. Știm că Lut-

her s-au luptat din greu cu sensul 
pasajului din Romani 1:16-17. El a 

ajuns să urască aceste cuvinte, vă-

zându-le ca pe un paradox de nere-
zolvat. Cum poate „dreptatea lui 

Dumnezeu” să fie parte a Veștii 

Bune de care Pavel nu găsea niciun 
motiv să se rușineze? Luther a simțit 

în profunzime faptul că tot ceea ce 

făceau aceste versete era să-l con-

damne. 

Dar apoi, după cum scria el mai 

târziu, ochii i-au fost deschiși. Evi-
dent, el fusese orb anterior, când ci-

tise textul. Văzuse cuvintele, dar nu 

pricepuse sensul lor. Felul în care a 
văzut apoi această neprihănire era 

acea neprihănire a lui Dumnezeu 

prin care păcătosul este justificat. 
Porțile paradisului s-au deschis larg. 

El a văzut pe pielea lui ce înseamnă 

să fii născut din nou. 

Calvin pare să fi fost afectat pro-

fund de versetele care urmează în 
Romani 1:18, cu privire la cunoaște-

rea lui Dumnezeu revelată, însușită, 

respinsă, schimbată pe o idolatrie și 
în final abandonată de către ome-

nire, constatând apoi că singura cale 

înapoi la cunoașterea lui Dumnezeu 

este credința în Hristos. Evident, 

Ford Lewis Battles, traducătorul edi-

ției finale din limba latină a Institu-

telor Religiei Creștine ale lui Calvin 

(1559), arată că reformatorul a gân-

dit în felul acesta. Iar eu sunt înclinat 
să fiu de acord cu aceasta, având în 

vedere elementele distinctive ale te-

ologiei lui Calvin și concentrarea sa 
constantă pe cunoașterea lui Dum-

nezeu Tatăl prin Fiul și prin lucrarea 

Duhului Sfânt. 

CE A FOST CENTRAL ÎN RE-

FORMĂ? 

Dacă am fi întrebați lucrul aces-
ta, majoritatea dintre noi am spune 

instinctiv că Reforma avut de-a face 

cu justificarea sau – cum a fost de-

numit ulterior, cu sola fide, sola gra-

tia, sola Scriptura, solus Christus și 

soli Deo gloria. Dar, în fapt, Reforma 

a însemnat cu mult mai mult. 

Niciuna dintre aceste cinci sola 
nu există în izolare de celelalte și, în 

mod special, în izolare de Duhul 

Sfânt. El este acel sine qua non al fi-

ecăreia. Astfel, Reforma a reprezen-
tat o redescoperire a Duhului Sfânt. 

Așa cum remarca într-un mod 

Sinclair D. Ferguson 
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faimos B. B. Warfield, Calvin a fost 
„teologul Duhului Sfânt”. Credința 

nu poate să se nască în noi fără Du-

hul Sfânt. Harul ne mântuiește și ne 
păstrează, dar el nu este primit de 

către noi prin dispoziția lui Dumne-

zeu decât atunci când el lucrează 
prin Duhul Sfânt. Scripturile vin la 

noi din gura lui Dumnezeu, atunci 

când Duhul a insuflat Cuvântul lui 
Dumnezeu către autorii lui ome-

nești. Mai mult, așa cum Calvin a su-

bliniat, tot ceea ce Hristos a făcut 
pentru noi este lipsit de valoare dacă 

noi nu suntem uniți cu El, iar acest 

lucru se petrece prin acțiunea Du-
hului. Așa aducem noi glorie Tatălui 

și Fiului. 

Ce au descoperit atunci refor-
matorii? Referințele lui Luther la 

Duhul Sfânt, asemenea majorității 

teologiei sale, nu se găsesc împache-
tate atent într-un compartiment se-

parat. Calvin se apropie mai mult de 

o prezentare sistematică în Institu-

tele lui. Dar ambii au făcut o redes-

coperire simplă, însă monumentală. 

O REDESCOPERIRE A          

DUHULUI SFÂNT 

De-a lungul secolelor, biserica a 

erodat, în teologia ei, rolul Duhului 

Sfânt în economia mântuirii. Cea 
mai evidentă indicație a celui mai 

important obstacol – fără îndoială, 
unul cvasi-fizic - a constat din faptul 

că harul și mântuirea ajunseseră să 

fie mediate față de om prin sacra-
mente. Într-un sens, din motive 

practice, mântuirea era încuiată în 

sacramente – iar cheile erau ținute în 

siguranță în buzunarele preoților și 

ale prelaților bisericii. 

Consecințele acestui lucru erau 

dezastruoase teologic și existențial. 
Rolul Duhului Sfânt fusese uzurpat. 

Autoritatea lui fusese sechestrată de 

către preoție. De aceea, în loc să ex-
perimenteze siguranța iertării și cu-

noașterea personală a lui Dumne-

zeu, amândouă fiind dreptul orică-
rui copil adevărat de Dumnezeu, 

membrii bisericii erau ținuți în în-

doială și suspans cu privire la mân-
tuirea lor. Așa cum a observat Lut-

her, ei erau îndemnați să-și zidească 

o neprihănire cu ajutorul sacramen-
telor, așa încât, probabil, ar fi crezut 

că pot să dezvolte o credință carac-

terizată de o dragoste perfectă, încât 
ar fi ajuns să se califice să fie justifi-

cați. 

Aceasta era doctrina medievală 
a mântuirii, potrivit căreia „cerul îi 

ajută pe cei care se ajută singuri”, 

adică justificarea acelora care fuse-
seră făcuți drepți, justificarea coope-

rării celui neprihănit prin sacra-

mente. Deși sistemul pus la punct de 
către biserică pentru a pretinde 

această justificare era „prin har”, 

acest har nu era niciodată „exclu-
siv”. El cerea cooperarea și progre-

sul. Dar cum puteau fi oamenii 

siguri că făcuseră suficient? Nimeni 
nu putea fi atât de curajos și de sigur 

de mântuirea proprie. Cum puteau 

fi? 

Tocmai acesta a fost elementul 

care, pentru Luther și Calvin, a făcut 

ca Duhul Sfânt să intre în viețile lor, 
deschizându-le ochii ca să vadă că 

întreaga noastră mântuire (și fiecare 

porțiune ei) se găsește doar în Hris-
tos – așa cum îi plăcea lui Calvin să 

spună. Aici, Duhul Sfânt a intrat, 

deschizând ochii orbi, înmuind sim-
țămintele împietrite și producând 

răspunsul credinței mântuitoare. 

Nu este de mirare că Luther a 
experimentat nașterea din nou și că 

„porțile paradisului s-au deschis 

larg”. 

Nu este de mirare că și Calvin a 

experimentat convertirea lui „neaș-

teptată” atunci când a conștientizat 
că biserica îi predicase o „cunoaștere 

pe nedrept numită așa”. Ea greșise, 

interpunându-se între credincios și 
Hristos. Dar apoi a venit Duhul, iar 

Calvin a descoperit că fiecare parte a 

mântuirii se găsește doar în Hristos. 

Nu ne mirăm, așadar, când ve-

dem că John Knox a afirmat că ex-

plicația apariției Reformei stă în fap-
tul că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt 

unor oameni obișnuiți într-o canti-

tate abundentă.
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Este bine-cunoscut faptul că Re-

forma a adus cu ea o recuperare a 

doctrinelor elementare ale Noului 
Testament cu privire la mântuire și 

închinare. Dar a implicat ea și o re-

cuperare a Marii Trimiteri? Într-un 
sens, nu. Biserica Catolică fusese im-

plicată într-o varietate de acțiuni cu 

tentă misionară de-a lungul Evului 
Mediu. Dar, într-un alt sens, unul 

mult mai profund, da, Marea Trimi-

tere trebuia să fie recuperată, întru-
cât activitățile misionare medievale 

au implicat mult prea frecvent con-

vertiri forțate, precum convertirile 
saxonilor de către Charlemagne în 

secolul al IX-lea sau cruciada albi-

genzilor în perioada de început a se-

colului al XIII-lea. 

Și totuși, s-a afirmat că reforma-

torii din secolul al XVI-lea au avut o 
misiologie slab dezvoltată și că misi-

unea externă către necreștini a fost 

un domeniu căruia i-au acordat prea 
puțină importanță. Așa cum sună 

acest argument, pare că reformatorii 

au descoperit Evanghelia apostolică, 
dar n-au avut nicio viziune cu pri-

vire la felul în care să o răspândească 

până la capătul pământului. Ce ar 

trebui să gândim noi despre asta? 

Este posibil ca primul autor care 

a ridicat întrebarea legată de eșecul 

protestantismului timpuriu de a se 
implica în lucrarea misionară să fi 

fost teologul și controversalistul ro-

mano-catolic Robert Bellarmine 
(1542-1621). Bellarmine a afirmat 

că una dintre trăsăturile unei biserici 

adevărate costă din continuitatea 
pasiunii ei misionare, împărtășită de 

către apostoli. În mintea sa, activita-

tea misionară romano-catolică era 
indiscutabilă, iar acest lucru a ali-

mentat o susținere puternică a pre-

tenției sale de a sta în solidaritate cu 
apostolii. Bellarmine a afirmat ur-

mătoarele: 

„Doar în acest secol, catolicii au 

convertit multe mii de păgâni din 

noua lume. În fiecare an, un 

anume număr de evrei erau con-

vertiți și botezați la Roma de către 

catolici, care aderau cu loialitate la 

scaunul episcopal al Romei… Lu-

teranii se compară cu apostolii și 

evangheliștii. Totuși, chiar dacă 

au printre ei un număr mare de 

iudei, iar în Polonia și Ungaria îi 

au pe turci ca vecini ai lor, cu greu 

se poate spune că au convertit o 

mână de oameni.” 

Dar o astfel de caracterizare eșu-

ează să ia în considerare complexita-

tea acestei probleme. În primul 
rând, în anii timpurii ai Reformei, 

niciunul dintre grupurile majore 

protestante nu se afla în posesia 
unor resurse navale și maritime im-

portante pentru a duce Evanghelia 

dincolo de granițele Europei. Impe-
riile catolice iberice din Spania și 

Portugalia, pe de altă parte, care 

erau recunoscute ca lideri printre re-
giunile care activau în sfera misio-

nară la acea vreme, aveau resurse 

bogate la dispoziție. Mai mult, stră-
duințele lor misionare adesea coin-

cideau cu campaniile imperialiste. 

Este important de notat faptul că 
alte națiuni romano-catolice din Eu-

ropa, precum Polonia, nu se aflau în 

situația de a avea în posesie capabi-
lități de transport maritim, așa încât 

n-au evidențiat, în acea vreme, pre-

ocupări misionare mai mari decât 
Saxonia luterană sau Zürich-ul re-

format. De aceea, este total greșit să 
faci afirmația simplistă că națiunile 

romano-catolice erau dedicate misi-

unii globale, în timp ce puterile re-
formate nu manifestau un astfel de 

interes. 

Michael Haykin 

 

A RECUPERAT REFORMA            

MAREA TRIMITERE? 



           9Semne 37 

În al doilea rând, este vital să re-
cunoaștem faptul că, așa cum a ară-

tat Scott Hendrix, Reforma a fost o 

încercare de a „face cultura euro-
peană mai creștină decât fusese. Era, 

dacă vreți, o încercare de a re-înră-

dăcina credința și de a re-creștina 
Europa”. În gândirea reformatori-

lor, acest program a implicat două 

convingeri complementare. Prima 
constă din faptul că ei au privit la 

ceea ce se petrecuse cu creștinismul 

în perioada târzie medievală din Eu-
ropa, și l-au evaluat ca fiind sub-

creștin în cel mai fericit caz, și păgân 

în general. Reformatorul francez 
John Calvin (1509-1564) spunea în 

răspunsul lui către Sadoleto (1539): 

„Lumina adevărului divin fusese 

stinsă, Cuvântul lui Dumnezeu 

îngropat, vrednicia lui Hristos tre-

cută într-o ceață profundă, iar slu-

jirea pastorală subminată. Între 

timp, lipsa de evlavie s-a răspândit 

atât de mult, încât aproape nicio 

învățătură religioasă nu mai era 

neamestecată de falsitate, nicio ce-

remonie nu era lipsită de erori și 

nicio parte, oricât de mică, a în-

chinării divine nu era nepătată de 

superstiții.” 

Reformatorii și-au văzut sarcina 

ca pe o una misionară: ei plantau bi-
serici creștine adevărate. În ceea ce 

urmează, vreau să vă ofer o cercetare 

scurtă a misiologiei lui John Calvin, 
lucru care demonstrează eroarea 

gândirii care afirmă că Reforma ar fi 

fost o mișcare non-misionară. 

PROGRESUL VICTORIOS AL 

ÎMPĂRĂȚIEI LUI HRISTOS 

O temă frecventă în scrierile lui 
Calvin constă din înaintarea birui-

toare a Împărăției lui Hristos în 

această lume. Dumnezeu Tatăl, 

spunea Calvin în prefața lucrării sale 
adresate lui Francis I în capodopera 

sa teologică, Institutele Religiei Creș-

tine, L-a rânduit pe Hristos să „stă-

pânească de la un mal la altul al mă-
rii, și de la izvoare până la capătul 

pământului”. Motivația pogorârii 

Duhului Sfânt la Cincizecime, ob-
serva Calvin mai departe într-o pre-

dică pe tema capitolului 2 din Fap-

tele Apostolilor, a fost ca Evanghelia 
să „ ajungă până la capătul și în toate 

colțurile lumii”. Într-o predică asu-

pra pasajului din 1 Timotei 2:5-6, 
Calvin subliniază din nou universa-

litatea credinței creștine: Isus a venit 

nu doar pentru a salva o mână de oa-
meni, ci „pentru a-și manifesta ha-

rul peste întreaga lume”. 

În aceeași serie de predici, Cal-
vin a afirmat că „Dumnezeu vrea ca 

harul său să fie cunoscut în întreaga 

lume, și, pentru aceasta, El a porun-
cit ca Evanghelia Lui să fie predicată 

tuturor făpturilor. Noi trebuie, atât 

cât suntem capabili, să căutăm mân-
tuirea acelora care sunt astăzi străini 

de credință, care par să fie complet 

lipsiți de bunătatea lui Dumnezeu”. 
Această perspectivă globală cu pri-

vire la importanța Evangheliei a fost 

ceea ce a conferit teologiei lui Calvin 
în același timp un dinamism auten-

tic și un progres intențional. S-a 

spus pe bună dreptate că, dacă n-ar 
fi existat așa numita aripă calvinistă 

a Reformei, multe dintre marile ei 

câștiguri ar fi sucombat din fașă. 

RUGĂCIUNILE LUI CALVIN 

PENTRU ÎNAINTAREA ÎMPĂ-

RĂȚIEI LUI HRISTOS 

Calvin era convins că Dumne-

zeu „ne cere să ne rugăm pentru 
mântuirea necredincioșilor” și că 

pasaje ale Scripturii precum cel din 
1 Timotei 2:4 ne încurajează „să nu 

încetăm să ne rugăm pentru toți oa-

menii, în general”. Vedem această 
convingere pusă la lucru în rugăciu-

nile lui Calvin, dintre care un număr 

însemnat au fost păstrate pentru noi 
la finele predicilor lui, mulțumită 

străduințelor stenografului său, De-

nis Raguenier, care fusese desemnat 
să le înregistreze de către grupul 

prezbiterilor care au lucrat cu refor-

matorul francez. 

Uitându-ne la acestea, îl vedem 

frecvent pe Calvin rugându-se pen-

tru răspândirea Evangheliei până la 
capătul pământului. Fiecare dintre 

predicile lui Calvin din cartea Deu-

teronom, de exemplu, se sfârșește cu 
o rugăciune care sună în felul urmă-

tor: „Fie ca Dumnezeu să găsească 

plăcerea de a da acest har mântuitor 
nu doar nouă, ci și tuturor oameni-

lor și popoarelor pământului”. În 

fapt, în liturghia pe care Calvin o fo-
losea pentru biserica lui din Geneva, 

se găsește această rugăciune: 

„Te rugăm acum, o, Dumnezeul 

nostru plin de har și Tatăl nostru 

milostiv, pentru toate popoarele 

de pe fața pământului. Întrucât 

este voia Ta să fii recunoscut ca 

Mântuitor al întregului pământ, 

prin răscumpărarea produsă de 

Fiul Tău, Isus Hristos, fă ca aceia 

care sunt încă străini de cunoaște-

rea Lui, trăind în întuneric și robia 

erorii și ignoranței, să fie aduși, 

prin iluminarea Duhului Tău cel 

sfânt și prin predicarea Evanghe-

liei Tale, la calea adevărată a mân-

tuirii, care înseamnă să Te cu-

noască pe Tine, singurul Dumne-

zeu adevărat și pe Isus Hristos, pe 

care L-ai trimis.”
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De-a lungul secolelor, au existat 

diferite dezbateri cu privire la dife-

rențele dintre învățătura protestantă 
și cea catolică. Aceste dispute s-au 

dus pe subiecte precum justificarea 

prin credință, botezul, Cina Dom-
nului, venerarea sfinților și felul în 

care o biserică ar trebui să fie struc-

turată și condusă. Totuși, rareori am 
văzut o discuție legată de felul în 

care catolicii și protestanții privesc 

la chestiunea disciplinei bisericii. În 
cele ce urmează, vă voi oferi pe scurt 

contextul istoric legat de acest subi-

ect, voi creiona ambele perspective 
asupra disciplinei bisericii și apoi 

voi evalua și sugera aplicațiile potri-

vite în cazul poziției protestante. 

CONTEXTUL ISTORIC 

Se pare că, pentru primele câ-

teva secole, biserica a căutat în mod 
consecvent să aplice măsurile disci-

plinare în linie cu porunca Scriptu-
rii. Biserica primară și-a disciplinat 

membrii atât pentru chestiuni care 

țineau de promovarea învățăturilor 
false cât și pentru lipsa curăției mo-

rale. Majoritatea bisericilor au recu-

noscut două feluri de pocăință: o po-
căință momentană, însoțită de 

credința în Isus Hristos, spre mân-

tuire, și o pocăință continuă față de 

păcat, care se manifestă de-a lungul 
întregii vieți a creștinului. Credinci-

oșii confruntați cu păcatele continui 

și grave trebuiau să-și mărturisească 
greșelile înaintea bisericii, lucru care 

conducea apoi la restaurarea lor în 

părtășia frățească. 

Din nefericire, până prin seco-

lele al III-lea și al IV-lea, reprimirea 

în biserică devenise o chestiune mai 
dificilă. Trecând prin „disciplina pe-

nitențială”, cei care căutau pocăința 

trebuiau să parcurgă anumite etape 
specifice (de exemplu, să solicite ru-

găciunile altora pentru păcatele lor, 

să participe la servicii fără a lua Cina 
Domnului) pentru a fi restaurate în 

părtășia deplină a adunării. Acest fel 

de acțiune penitențială prescrisă a 
contribuit la schimbări în disciplina 

eclesială. (A se vedea Wills, „A His-

tory of Church Discipline”, 132-139). 

De-a lungul timpului, procesul 
disciplinei bisericii (așa cum îl pu-

tem vedea în pasaje precum Matei 

18) s-a ofilit și s-a schimbat în bise-
rică, atât în ramura răsăriteană cât și 

în cea occidentală. În principiu, lide-
rii bisericii n-au renunțat complet la 

ideea de disciplină, dar au abando-

nat-o progresiv în practică. În locul 

ei, și-a făcut apariția un sistem de 

spovedanie și penitență individuală. 

DISCIPLINA BISERICII ÎN CA-

TOLICISM 

Practicile sacramentale ale spo-

vedaniei și penitenței au ajuns să fie 

legiferate și să devină norma în viața 
bisericii catolice. După păcătuire, 

biserica catolică cerea ca împăcarea 

cu Dumnezeu să implice „întristarea 
și scârbirea de păcatele comise”, ca și 

angajamentul de a nu mai păcătui în 

viitor (Catechism of the Catolic 

Church, 1490). Penitența consta din 
trei acțiuni ale persoanei în cauză, 

alături de iertarea pronunțată de că-

tre preot: pocăința, mărturisirea pă-
catelor față de preot și intenția peni-

tentului de a-și schimba viața prin a 

face fapte reparatorii (CCC, 1491). 

Pocăința, adesea denumită că-

ință, trebuie să fie însoțită de moti-

vații pline de credință și să izvorască 
din dragoste pentru Dumnezeu 

(CCC, 1492). Acela care dorește să 

capete împăcarea cu Dumnezeu și 

cu biserica „trebuie să mărturisească 
preotului toate păcatele grave ne-

Jeremy Kimble 
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spovedite pe care și le amintește, 
după ce s-a cercetat cu atenție în 

conștiința sa” (CCC, 1493). Preotul 

propune apoi înfăptuirea anumitor 

acte de „satisfacere” sau „penitență” 
de către cel care a venit la spoveda-

nie, cu scopul de a „repara prejudi-

ciul cauzat de păcat și pentru a res-
tabili obiceiurile potrivite ucenicu-

lui lui Hristos” (CCC, 1494). În mod 

obișnuit, aceste acte de penitență 
constau din post, rugăciune și dărni-

cie, dar puteau include de asemenea 

acte de dreptate, acceptarea suferin-
ței, Euharistia, citirea Scripturii și 

respectarea anumitor perioade și 

zile de penitență în decursul anului 

liturgic (CCC, 1435-1439). 

Este important să observăm că, 

în catolicism, doar preoții, conside-

rați succesori ai apostolilor, care 
„posedă abilitatea de a face slujba 

împăcării și care au primit dreptul 

de a ierta vina, în autoritatea biseri-
cii”, pot ierta păcatele în numele lui 

Hristos (CCC, 1461, 1495). Efectele 

penitenței includeau reconcilierea 
cu Dumnezeu și biserica; iertarea de 

pedeapsa veșnică asociată păcatelor 

de moarte; iertarea, cel puțin în 
parte, de pedepsele temporale rezul-

tate în urma păcatului; pacea și liniș-

tea conștiinței; mângâierea spiritu-
ală; și o creștere a puterii spirituale 

pentru războiul creștinului (CCC, 

1496). 

Dincolo de aceste practici, când 

era necesar, excomunicarea era 

practicată în Biserica Catolică. Con-
form standardelor catolice, existau 

anumite păcate foarte grave care ce-

reau excomunicarea, cea mai severă 
pedeapsă pe care biserica o putea 

aplica. Acest act „împiedică pe indi-

vidul vizat să primească sacramen-

tele și să făptuiască anumite acte 
ecleziale, și pentru care nu poate fi 

acordată iertarea, conform legii ca-

nonice, cu excepția situației când 
aceasta este acordată de către Papa, 

de către episcopul zonei sau de către 

preoții autorizați de aceștia” (CCC, 
1463; pentru mai multe detalii pri-

vind excomunicarea, consultați The 

Code of Canon Law, canoanele 1331 

și 1354-1357). 

Dacă excomunicarea corespun-

dea Scripturii și a hotărârilor magis-

teriale luate de lungul istoriei, 
aceasta era considerată infailibilă, 

într-o modalitate indirectă, iar acela 

care a fost excomunicat, dacă nu era 
absolvit de păcatele sale prin mijloa-

cele penitenței, se considera în afara 

bisericii și, astfel, subiectul condam-
nării. Pe scurt, perspectiva romano-

catolică asupra disciplinei se con-

centrează pe spovedanie individu-
ală, penitență și, în anumite cazuri, 

pe excomunicare, toate situate sub 

stindardul autorității investite în bi-

serică prin succesiunea apostolică. 

DISCIPLINA BISERICII PRO-

TESTANTE 

Spre deosebire de practicile ca-

tolice ale spovedaniei și penitenței, 

învățătura protestantă cu privire la 
disciplina bisericii se concentrează 

pe pocăința și restaurarea păcătosu-
lui sub auspiciile preoției credincio-

sului. Martin Luther, care a experi-

mentat greutatea sistemului peni-
tențial, a devenit convins că aceasta 

nu era o practică biblică. Criticile 

aduse de el la adresa acestor practici 
ca substitute ale pocăinței și întristă-

rii autentice în contextul unei bise-

rici locale au fost un factor cataliza-
tor necesar în grăbirea Reformei 

protestante. În același timp, acest lu-
cru a permis o înțelegere și aplicare 

mai biblică a disciplinei bisericii de 

către Luther și ceilalți. 

Deși o mare parte a scrierilor 

sale aveau să trateze aceste pro-

bleme, Luther a scris trei tratate sau 
predici care se leagă în mod particu-

lar de acest subiect: A Sermon on the 

Ban (1520), The Keys (1530), și On 

the Councils and the Church (1539). 

Mare parte a discuției din aceste 
scrieri izvorăște din împotrivirea lui 

Luther față de perspectiva Bisericii 

Romano-Catolice privitoare la peni-
tență și la abuzul autorității papale. 

Luther citează pasaje biblice precum 

Matei 18:15-17, 1 Corinteni 5:1-13, 
2 Tesaloniceni 3:14 și 2 Ioan 1:10-

11, pentru a-i încuraja pe creștini să 

se supună disciplinei bisericii locale 
spre binele lor spiritual. Atunci când 

aceștia răspundeau mustrării aduse 

pentru păcatul lor cu o pocăință din 
inimă, disciplina avea să slujească 

drept mijloc prin care ei aduceau 
roadă spirituală. Totuși, nu erau ne-

cesare acte suplimentare de peni-

tență pentru a căpăta iertarea din 
partea congregației sau din partea 

lui Dumnezeu. 

De asemenea, Luther a subliniat 
faptul că autoritatea cheilor nu stă în 

mâna papilor sau a episcopilor, ci în 

mâna congregației și a liderilor ei. 
Matei 18 și 1 Corinteni 5 demon-

strează că membrii bisericii trebuie 

să fie implicați in situațiile de disci-
plină. Disciplina bisericii nu trebuia 

să fie atributul apostolic sau papal. 

Mai mult, scopul disciplinei nu era 
acela de a lăsa pe cineva permanent 

în afara bisericii, fără vreo nădejde, 

ci de a căuta cu străduință restaura-
rea lui prin intermediul pocăinței 
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autentice. Astfel, biserica era impli-
cată în proces și era responsabilă, 

dacă se ajungea la excomunicare, să 

dea un verdict în conformitate cu 
Scriptura. Dar responsabilitatea 

membrilor bisericii nu se oprea aici, 

întrucât aceștia continuau să aibă 
responsabilitatea de a-l îndemna pe 

cel excomunicat la pocăință. 

John Calvin, un alt reformator, a 
practicat disciplina bisericii cu obi-

ective specifice. În primul rând, el 

subliniat că bisericile trebuie să 
practice disciplina pentru a păstra 

învățătura adevărată, pentru a ocroti 

reputația lui Dumnezeu și viața 
sfântă în rândul poporului lui Dum-

nezeu. Disciplina trebuia, de aseme-

nea, să fie făcută spre corectarea per-
soanelor care au păcătuit și, cu nă-

dejde, spre restaurarea lor (Institutes 

of Christian Religion, 4.12.113-). 

Anabaptiștii, precum Balthasar 
Hubmaier, credeau și ei cu putere în 

disciplina bisericii. El făcea conexi-

une între botez, calitatea de mem-
bru, Cina Domnului, ucenicia și dis-

ciplina, și toate acestea doctrinar, 

subliniind că aceste practici erau in-
separabile. În esență, el credea că 

există o chemare la respectarea stan-

dardelor biblice ale disciplinei, im-
plementate prin adunarea locală, cu 

scopul de a proteja biserica în între-

gul ei și de a se separa de păcătosul 
care nu se pocăiește, având totuși 

nădejdea că acesta va reveni cu po-

căință. 

Chiar dacă au avut puncte de ve-

dere diferite în anumite chestiuni 
eclesiologice, acești reprezentanți 

protestanți au respins faptul că au-

toritatea cheilor ar ține de Papi sau 
episcopi, la fel ca și practica peni-

tenței. În locul acestora, bisericile lo-
cale trebuiau să exerseze ele însele 

autoritatea privitoare la disciplină, 

să cheme pe păcătos la pocăință și să 
nu ceară din partea acestuia, atunci 

când se pocăiește, săvârșirea unor 

acte continue de reparație. 

EVALUARE ȘI APLICARE 

Primul aspect negativ cu privire 

la perspectiva romano-catolică este 
că aceasta se concentrează pe ideea 

de „penitență”. Scriptura încura-

jează pocăința, ceea ce înseamnă 
schimbarea gândirii și a vieții acelui 

om. Aceasta implică atât recunoaș-

terea faptului că gândurile, cuvintele 
și acțiunile acelui om sunt păcătoase 

și astfel dezgustătoare pentru Dum-

nezeu, cât și întristarea cu privire la 
păcatul acelei persoane, însoțită de 

decizia de a întoarce spatele păcatu-

lui și de a se îndrepta către neprihă-
nire. Acest lucru este diferit de în-

făptuirea actelor de penitență spre 

câștigarea favorii lui Dumnezeu 
conform păcatului comis (adică, cu 

cât mai grav era păcatul, cu atât mai 

multe penitențe erau necesare). Deși 
pocăința cu siguranță că implică 

schimbarea, aceasta nu reprezintă o 

modalitate de a câștiga harul ci, 
dimpotrivă, ea este înrădăcinată în 

harul deja conferit, recunoscând pe 

Acela care a plătit prețul final pentru 
păcat. Perspectiva protestantă a po-

căinței se aliniază cu mult mai multă 

credincioșie realităților Scripturii. 

În al doilea rând, abilitatea de a 

păstra și folosi cheile Împărăției nu 

aparține acelora care pretind autori-
tatea prin succesiunea apostolică. 

Dimpotrivă, această autoritate se re-

găsește în biserica locală și membrii 
ei, liderii bisericii jucând în mod cert 

un rol critic în acest proces. Putem 
vedea acest lucru în expresia repe-

tată care se găsește în Matei 16:19 și 

18:18, unde Isus oferă autoritatea 
cheilor Împărăției, așa încât „orice 

veți lega pe pământ, va fi legat în cer; 

şi orice veți dezlega pe pământ, va fi 

dezlegat în cer”. 

În Matei 18, Isus spune acest lu-

cru în contextul disciplinei bisericii, 
care culminează cu acțiunea întregii 

congregații. Un studiu de caz în 

acest sens se găsește în 1 Corinteni 
5:1-13, unde Pavel îi spune bisericii 

să acționeze în vederea îndepărtării 

unui membru care nu manifestă po-
căință. Autoritatea cheilor este in-

vestită în bisericile locale, nu în ni-

velele superioare ale unei structuri 

ierarhice de conducere a bisericii. 

În linie cu acest adevăr, perspec-

tiva protestantă cu privire la disci-
plina bisericii trebuie aplicată în ca-

zuri și modalități concrete, trei din-

tre acestea urmând să fie menționate 
aici. În primul rând, trebuie să tra-

tăm cu seriozitate, ca membri ai bi-

sericii, rolul și responsabilitatea 
noastră față de ceilalți membri de a 

ne îndemna unul pe altul la sfințenie 

și de a ne încuraja reciproc să fugim 
de păcat. În al doilea rând, bisericile 

locale n-ar trebui să aștepte nimic 

mai mult sau mai puțin decât ceea ce 
Biblia cere atunci când căutăm să 

restaurăm o persoană aflată sub dis-
ciplină, și anume pocăința. Și, în fi-

nal, chiar dacă disciplina bisericii nu 

este un subiect popular pentru cul-
tura vremurilor noastre, noi credem 

în autoritatea și suficiența Scripturii, 

și rămânem credincioși chemării de 
a face ucenici, de a-L iubi pe Dum-

nezeu, de a ne iubi unul pe celălalt, 

și de a căuta sfințenia.
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Gândește-te la un scaun cu trei 

picioare. Acum, în imaginația ta, eti-

chetează unul dintre aceste picioare 
cu termenul „Scriptura”, pe cel de-al 

doilea cu inscripția „Tradiția”, și pe 

cel de-al treilea picior cu inscripția 
„Magisteriu”, și îți voi explica ime-

diat acești termeni. 

Ai căpătat astfel o imagine men-
tală a structurii tripartite a autorită-

ții Bisericii Romano-Catolice. 

Acum gândește-te la o coloană 
de marmură care susține, să zicem, 

o statuie. În imaginația ta, pune pe 

acea coloană eticheta „Scriptura”. 

Ai căpătat astfel o imagine men-

tală a structurii autorității în biseri-

cile protestante. 

Astfel, în mintea ta ar trebui să 

își facă loc imediat două considera-

ții. Structurile de autoritate ale aces-
tor două ramuri ale creștinismului 

sunt foarte diferite. Una este aseme-

nea unui scaun cu trei picioare, pe 
când cealaltă asemenea unei coloane 

de marmură. Există, de asemenea, 

un element comun: Scriptura. 

SCAUNUL ROMANO-CATO-

LIC 

Așadar, haideți să comparăm și 
să contrastăm aceste două abordări 

privitoare la autoritate, imaginân-

du-ne în primul rând scaunul cu trei 

picioare. 

Scriptura 

Structura autorității romano-ca-
tolice constă din trei elemente. 

Prima, Scriptura, este Cuvântul scris 

al lui Dumnezeu. Biserica Catolică 
consideră că Biblia este inspirată di-

vin și că ea are autoritate (alături de 
Tradiție și Magisteriu), că este ade-

vărată (poate chiar inerantă), și că 

are puterea de a-i transforma pe oa-
menii păcătoși. Dar, deși Noul Tes-

tament romano-catolic este identic 

cu Noul Testament protestant, ver-
siunile Vechiului Testament sunt 

diferite. Versiunea catolică conține 

cărțile apocrife, adică șapte cărți su-
plimentare: Tobit, Iudita, Înțelep-

ciunea lui Solomon, Eclesiasticul, 

Baruh și prima și a doua carte a Ma-
cabeilor. Ea mai conține și secțiuni 

suplimentare în cărțile Estera și Da-

niel. Credințele catolice precum 
purgatoriul (2 Macabei 12:38-46) și 

ideea de merit spre viața veșnică 

(Eclesiasticul 16:14) sunt funda-

mentate pe aceste scrieri suplimen-
tare. Trebuie să notăm ca pe un as-

pect important că, deși bisericile ro-

mano-catolice și protestante împăr-
tășesc împreună ideea de Scriptură, 

ele nu se referă la exact aceeași 

Scriptură. 

Tradiția 

Cel de-al doilea element al auto-

rității este Tradiția, care se referă la 
învățăturile lui Isus ce au fost tran-

smise oral apostolilor Lui, care, la 

rândul lor, le-au comunicat oral suc-
cesorilor lor, episcopii bisericii, și 

care continuă până astăzi să ne hră-

nească și să ne protejeze. În anumite 
circumstanțe, în calitate de cap al bi-

sericii catolice, Papa a proclamat un 
aspect al acestei Tradiții ca fiind o 

dogmă oficială, obligatorie pentru 

conștiința oricărui catolic credin-
cios. De exemplu, în 1854, Papa Pius 

al IX-lea a anunțat nașterea imacu-

lată a Mariei[31], iar în 1950, Papa 
Pius al XII-lea a proclamat primirea 

trupească la cer a Mariei[32]. 

Este important să știm că bise-
rica catolică „nu își extrage siguran-

Gregg Allison 
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ța cu privire la toate adevărurile re-
velate doar din Sfintele Scripturi. 

Atât Scriptura cât și Tradiția trebuie 

să fie acceptate și onorate cu senti-
mente egale de devoțiune și reve-

rență”[33]. Revelația divină constă 

din Scriptură + Tradiție – nu două 
surse, ci două aspecte ale revelației 

autorității din partea lui Dumnezeu. 

Magisteriul 

Magisteriul este cel de-al treilea 

element al autorității. Această slujire 

se referă la Papă și episcopi ca grup. 
Printre responsabilitățile magisteri-

ului se află hotărârea autoritară cu 

privire la canonul Scripturii, autori-
tatea interpretării Scripturii și auto-

ritatea pronunțării și interpretării 

Tradiției.[34] 

„În consecință, biserica catolică 

posedă o structură tripartită de 

autoritate: Scriptura scrisă, Tradi-

ția și Magisteriul. Așa cum cele 

trei picioare ale unui scaun asi-

gură susținerea oricărei persoane 

care se așază pe el, aceste trei ele-

mente furnizează revelația divină 

și interpretarea ei însoțită de auto-

ritate pentru biserică.”[35] 

COLOANA PROTESTANTĂ 

Haideți acum să ne îndreptăm 

privirea de la acel scaun cu trei pici-

oare către coloana de marmură. 

Structura de autoritate protes-

tantă constă dintr-un singur ele-
ment: Scriptura. Ea este Cuvântul 

scris al lui Dumnezeu, inspirată di-

vin, plină de autoritate, adevărată, 
suficientă, necesară, clară și având 

puterea transformatoare a oameni-

lor păcătoși. În contrast cu romano-
catolicii, protestanții susțin princi-

piul sola Scriptura: Scriptura este 

singura sursă de autoritate a biseri-
cii, cea care stabilește în final învăță-

tura, practica, credința, închinarea și 

lucrarea. La vremea Reformei, acest 
principiu a fost legat de o respingere 

explicită a structurii de autoritate 

romano-catolică. Autoritatea biseri-
cii este doar Scriptura, nu Scriptura 

+ Tradiția + Magisteriul. 

În acest punct trebuie să facem 
trei sublinieri. Prima este că autori-

tatea biblică trebuie să fie relaționată 

întotdeauna la Dumnezeu însuși, 
care, în calitate de Domn suveran, Se 

descoperă pe Sine și căile Lui prin 

Scriptură, care este inspirată și astfel 
plină de autoritate. Dumnezeu sus-

ține cea mai apropiată relație posi-

bilă față de Cuvântul Său. În conse-
cință, a asculta de Cuvântul lui 

Dumnezeu înseamnă a asculta de 

Dumnezeu însuși. A manifesta ne-
ascultare față de Cuvântul lui Dum-

nezeu înseamnă să nu asculți de 

Dumnezeu însuși. A avea încredere 
în Cuvântul lui Dumnezeu în-

seamnă să ai încredere în Dumne-

zeu însuși. A nu avea încredere în 
Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă 

să nu-L crezi pe Dumnezeu însuși. 

Așa cum spunea Timothy Ward: 

„Dumnezeu s-a identificat atât de 

mult cu propriile Sale cuvinte, încât 

felul în care cineva tratează cuvin-
tele lui Dumnezeu… este echivalat 

felului în care acea persoană Îl tra-

tează pe Dumnezeu însuși”. Această 
afirmație nu pune semn de egalitate 

între Dumnezeu și Cuvântul Lui. 

Dar arată clar că Dumnezeul căruia 
Îi aparține toată autoritatea de a po-

runci credincioșilor ce anume să 

facă și să creadă și de a interzice anu-
mite lucruri și învățături, stă alături 

de Cuvântul Său, care are autori-

tate.”[36] 

Astfel, autoritatea Cuvântului 

lui Dumnezeu merge mână în mână 
cu autoritatea Duhului Sfânt, care a 

inspirat acel cuvânt (2 Petru 1:19-

21; 2 Timotei 3:15-17) și care face 
capabilă biserica să îl înțeleagă (1 

Corinteni 2:10-16). 

În al doilea rând, sola Scriptura 

este principiul autorității finale, dar 
nu înseamnă că biserica este lipsită 

de orice altă autoritate. Chiar dacă 

bisericile protestante resping pe 

bună dreptate Tradiția bisericii ca-
tolice, ele nu resping tradiția (cu t 

mic) sau înțelepciunea acumulată a 

bisericii istorice. Exemple de astfel 
de tradiție includ doctrinele Trinită-

ții (un Dumnezeu, trei Persoane) și 

ale lui Hristos (o Persoană, două na-
turi), care au fost creionate în bise-

rica primară. 

În timp ce Scriptura posedă au-

toritate magisterială (legată de con-

ducere) pentru Bisericile protes-

tante, tradiția posedă autoritate în 

slujire. În timp ce Scriptura repre-

zintă autoritatea finală, tradiția se 

bucură de autoritatea prezumtivă: 

având în vedere faptul că ea este în-

temeiată pe Scriptură, sumarizează 
corect Scriptura și a fost prețuită de 

către biserică de la început, acest fel 

de tradiție trebuie să fie privită drept 
sursă secundară adevărată, atâta 

vreme cât este scripturală.[37] 

În al treilea rând, bisericile pro-
testante sunt caracterizate de un 

anume tip de conducere cu autori-

tate. În cadrul bisericilor congrega-
ționale, de exemplu, păstorii/prezbi-

terii își împlinesc slujirea cu autori-
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tatea care le-a fost dată de către Isus 
Hristos, Capul Bisericii. Astfel, ei 

sunt responsabili să învețe (1 Timo-

tei 3:2, 5:17; Efeseni 4:11), să con-
ducă (1 Timotei 3:5; 5:17), să se roa-

ge (în special pentru cei bolnavi, cf. 

Iacov 5:13-16) și să păstorească (1 
Petru 5:1-4). Ei au autoritatea potri-

vită pentru a împlini aceste respon-

sabilități. Membrii bisericii au la 
rândul lor responsabilități precum 

primirea și excomunicarea membri-

lor (Matei 18:15-20) și susținerea 
deciziilor importante ale păstorilor 

lor, cum ar fi aprobarea bugetului 
anual și schimbărilor legate de actele 

constitutive ale bisericii. Ei dețin în 

același timp autoritatea potrivită 
pentru a împlini aceste responsabili-

tăți. 

În alte biserici protestante, prez-
biterii exersează un rol de autoritate 

(o conducere episcopaliană) sau 

prezbiterii locali exercită autoritate 
prin prezbiterii, sinoade sau adunări 

generale (conducerea prezbiteri-

ană). Niciuna dintre aceste struc-

turi, totuși, nu se compară cu autori-

tatea magisteriului romano-catolic. 

În zorii celei de-a 500-a aniver-

sări a Reformei protestante, imagi-
nația noastră trebuie să fie ațintită 

asupra acelei coloane unice de mar-

mură, și nu asupra unui scaun cu 

trei picioare. Sola Scriptura repre-
zintă mai mult decât un simplu 

motto al Reformei. Ea simbolizează 

structura de autoritate a bisericilor 

protestante.
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Reforma protestantă din secolul 

al XVI-lea a restaurat Evanghelia 

față de sacramente și sacramentele 

față de congregație. 

Dar de ce ar fi avut nevoie sacra-

mentele să fie restaurate? Penitența, 
purgatoriul, indulgențele, cultul 

sfinților – toate acestea făceau parte 

dintr-un sistem în cadrul căruia sa-
cramentele îi făceau capabili pe oa-

meni să îndepărteze datoria deznă-

dăjduit de mare asociată păcatelor 
lor sau păcatelor altora. Dincolo de 

asta, Mesa din perioada sfârșitului 

Evului Mediu era un lucru la care, în 
esență, laicii doar o priveau, nefiind 

o hrană pe care să o „mănânce”. 

Alături de restaurarea Evanghe-
liei biblice, reformatorii au redesco-

perit o doctrină și practică a sacra-

mentelor care decurge din Evanghe-
lie și este potrivită Evangheliei. În-

trucât Hristos a plătit întreaga dato-

rie a păcatelor noastre, sacramentele 
ilustrează și promit iertarea com-

pletă. Întrucât Evanghelia adună po-
porul lui Dumnezeu într-un trup lo-

cal, sacramentele întruchipează și 

pun în practică unitatea congrega-

ției în Hristos. 

În cele ce urmează, voi ilustra pe 

scurt această restaurare dublă, folo-

sindu-mă de scrierile și practica a 
trei reformatori principali: Luther, 

Calvin și Cranmer. Voi acorda mai 

multă atenție Cinei Domnului decât 
Botezului, și asta din două motive. 

În primul rând, în anumite aspecte, 

contrastul dintre Cina Domnului 
din lumea protestantă și Mesa din 

cea romano-catolică este mai izbitor 

și mai pronunțat decât contrastul 
dintre practicile uzuale ale botezului 

pruncilor. În al doilea rând, în cali-

tate de baptist, eu cred că botezul 
este un element cheie în privința că-

ruia reformatorii magisteriali nu au 

mers suficient de departe cu refor-
marea lui. Totuși, de dragul obiecti-

vității, voi exprima dezacordul meu 

și voi arăta felul în care, chiar și în 
practica botezului pruncilor, refor-

matorii au intenționat să restaureze 

prioritatea și primatul Evangheliei, 
ca și participarea congregației la 

acest sacrament. 

LUTHER 

Haideți să vedem în primul rând 

cum Luther a restaurat Evanghelia 
în privința Cinei Domnului (pe care 

el a continuat să o denumească 

„Mesă”, chiar dacă a redefinit radi-

cal termenul). În lucrarea sa, The 

Babylonian Captivity of the Church 

(1520), Martin Luther scria, 

„De aceea, conform cu esența ei, 

Mesa este nimic altceva decât ceea 

ce este exprimat prin cuvintele lui 

Hristos: „luați, mâncați” (Matei 

26:26) …, ca și cum El ar fi spus 

aici: „Iată, o, omule păcătos și 

condamnat, din dragostea curată 

și nemeritată cu care te iubesc, și 

prin voia Tatălui îndurărilor (2 

Corinteni 1:3), fără vreun merit 

sau dorință din partea ta, îți pro-

mit, prin aceste cuvinte, iertarea 

tuturor păcatelor tale și viața veș-

nică. Pentru ca tu să fii absolut si-

gur de această promisiune irevo-

cabilă din partea Mea, Îmi voi da 

trupul și voi face să curgă sângele 

Meu, confirmând această promi-

siune prin însăși moartea Mea, și 

lăsând trupul și sângele Meu ca pe 

un semn de aducere aminte al 

acestei promisiuni. Oridecâteori 

iei din aceste lucruri, amintește-ți 

de Mine, proclamă și laudă dra-

gostea Mea și bogăția harului Meu 

față de tine și adu mulțumiri.”[38] 

Întrucât Cina Domnului nu este 

nimic altceva decât promisiunea lui 

Hristos manifestată față de noi, ceea 

Bobby Jamieson 
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ce se cere de la cei care participă la 

ea este credința: 

„Vei vedea că nu este nevoie de ni-

mic altceva pentru a fi vrednic de 

participarea la Mesă decât o cre-

dință care se bizuie cu siguranță 

absolută pe această promisiune, 

care crede că Hristos spune adevă-

rul prin aceste cuvinte ale Sale, și 

care nu se îndoiește de faptul că 

aceste binecuvântări infinite i-au 

fost acordate cu adevărat… Cine 

n-ar vărsa lacrimi de bucurie, ba 

chiar n-ar ajunge aproape de leșin 

de bucurie în Hristos, dacă a cre-

zut cu o credință neclintită faptul 

că această promisiune inestima-

bilă din partea lui Hristos îi apar-

ține?”[39] 

În lucrarea sa din 1519, intitu-

lată Sermon on the Blessed Sacra-

ment of the Holy, True Body of 

Christ, Luther arată că biserica lo-
cală trebuie să primească ambele 

elemente. De ce? Pentru că distribu-

ind un singur element, ajungem să 
ratăm să indicăm „uniunea com-

pletă și părtășia inseparabilă a sfinți-

lor”[40]. Luther spunea mai departe: 
„astfel, în acest sacrament, și noi de-

venim uniți cu Hristos, fiind făcuți 

un singur trup alături de toți sfinții, 
așa încât Hristos se îngrijește de noi 

și acționează în numele nostru”[41]. 

Pentru Luther, comuniunea noastră 
cu Hristos în „schimbul suav al 

Evangheliei” creează o comuniune 

congregațională: „prin acest schimb 
între binecuvântările Lui și eșecurile 

noastre, noi devenim o singură 

pâine, un singur trup, o singură bă-
utură, și avem toate lucrurile în co-

mun.”[42] 

CALVIN 

Iată acum ce gândea Calvin cu 

privire la relația dintre Evanghelie și 

Cina Domnului. Atitudinea lui va fi 
dovedită cu mult înainte de sfârșitul 

acestui citat, așa că va trebui să con-

sideri restul lui ca pe un medica-

ment pentru sufletul tău: 

„Sufletele evlavioase pot să capete 

o mare siguranță și încântare din 

acest sacrament. În Cină, ele ca-

pătă o mărturie a creșterii noastre 

într-un singur trup cu Hristos, așa 

încât orice deține El poate fi con-

siderat al nostru. Drept conse-

cință, putem îndrăzni să credem 

că viața veșnică, pe care El o moș-

tenește, este și a noastră, și că Îm-

părăția cerurilor, în care El a intrat 

deja, nu ne mai poate fi refuzată 

vreodată. Și iarăși, putem îndrăzni 

să credem că nu mai putem fi con-

damnați pentru păcatele noastre, 

căci de vinovăția lor am fost absol-

viți, întrucât El a luat aceste păcate 

asupra Lui, ca și cum ar fi fost ale 

Sale. Acesta este un schimb minu-

nat pe care El l-a făcut cu noi, din 

bunăvoința Lui nemăsurată și 

anume că, devenind Fiu al omu-

lui, alături de noi, El ne-a făcut pe 

noi, în El, fii de Dumnezeu. Prin 

coborârea Lui pe pământ, El a pre-

gătit pentru noi o înălțare la cer. 

Prin a lua asupra Lui starea noas-

tră de oameni muritori, El ne-a 

dat nemurirea Lui. Prin accepta-

rea slăbiciunilor noastre, El ne-a 

întărit prin puterea Lui. Accep-

tând sărăcia asupra Lui, El ne-a 

transferat bogățiile Sale. Luând 

asupra Lui greutatea nelegiuirilor 

noastre, care ne-au apăsat, El ne-a 

îmbrăcat cu neprihănirea Lui”. 

[43] 

În ceea ce privește rolul Cinei 

Domnului în comuniunea întregii 

congregații cu Hristos și unul cu altul, 

Calvin face o legătură între cele două 

în comentariul său la 1 Corinteni 

10:16-17, „trebuie să fim mai înainte 

de toate uniți în Hristos, pentru a pu-

tea fi apoi uniți unul cu celălalt”.[44] Și 

mai apoi în Institutele sale: „Acum, în-

trucât El are un singur trup, la care ne 

face pe toți părtași, este necesar ca noi 

toți să fim făcuți de asemenea un sin-

gur trup prin participarea în acest sa-

crament. Pâinea prezentă în sacra-

ment reprezintă această unitate”[45]. 

Care este efectul practic și pasto-

ral al acestei duble restaurări? Dacă 
Cina Domnului confirmă comuniu-

nea noastră cu Hristos și unul cu al-

tul, cum ar trebui atunci să trăim 

împreună? 

„Vom beneficia foarte mult de 

Cină dacă acest gând este impri-

mat în viețile noastre, anume că 

niciunul dintre frați nu poate fi 

disprețuit, respins, rănit, abuzat 

ori jignit în orice fel de către noi, 

fără ca, în același timp, să Îl rănim, 

să-L disprețuim și să-L abuzăm pe 

Hristos prin lucrurile rele pe care 

le facem; că nu putem să ajungem 

la dezacorduri cu frații noștri fără 

ca în același timp să intrăm în dez-

acord cu Hristos; că nu putem să-

L iubim pe Hristos fără să-L iubim 

în frații noștri; că ar trebui să ma-

nifestăm aceeași grijă față de tru-

purile fraților după cum ne îngri-

jim de trupurile noastre, căci ei 

sunt membre ale trupului nostru; 

și că, întrucât nicio parte a trupu-

lui nostru nu este atinsă de vreun 

sentiment de durere fără ca tot 

restul trupului să resimtă asta, tot 

așa și noi ar trebui să nu permitem 

ca vreun frate să fie afectat de 

vreun rău fără să fim atinși de 

compasiune pentru el.”[46] 
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CRANMER 

Dar cum rămâne cu Thomas 

Cranmer, principalul arhitect litur-

gic al Reformei engleze? Pentru 
Cranmer, ambele sacramente pre-

zintă în mod tangibil Evanghelia 

înaintea congregației. Atât în Botez 
cât și în Cina Domnului, nu doar că 

auzim Evanghelia, ci o vedem, o 

atingem, o simțim și o gustăm: 

„Spălarea în apa botezului este un 

fel de a-L arăta pe Hristos înaintea 

ochilor noștri și o atingere sensi-

bilă, o manifestare a Lui, spre con-

firmarea credinței interioare pe 

care o avem în El … Hristos a rân-

duit acest sacrament tocmai din 

acest motiv în pâine și vin (pe care 

noi le mâncăm și bem, și sunt 

principala hrană a trupului nos-

tru), având intenția ca siguranța 

cu care vedem pâinea și vinul cu 

ochii noștri, le mirosim cu nasul 

nostru, le atingem cu mâinile 

noastre și le gustăm cu gurile 

noastre, să se transforme în sigu-

ranța cu care credem că Hristos 

reprezintă viața spirituală și susți-

nerea sufletelor noastre… Astfel, 

Mântuitorul nostru Hristos… a 

rânduit aceste dovezi și semne vi-

zibile prin care să ne atragă și să ne 

confere mai multă credință con-

stantă în El.”[47] 

Pentru Cranmer, tocmai faptul 

că sacramentele ilustrează fizic și 

prezintă Evanghelia este argumen-
tul că ele hrănesc credința. Mai 

mult, pentru el, asemenea lui Luther 

și Calvin, pâinea și paharul vinului 
prezente în Cină în mod fizic semni-

fică unitatea noastră spirituală nu 

doar cu Hristos, ci și unul cu celălalt: 
„pâinea și vinul reprezintă înaintea 

noastră într-un chip viu unitatea 

spirituală și apropierea tuturor celor 
credincioși deopotrivă în Hristos și 

unii cu alții”.[48] 

În final, aș vrea să spun câteva 
cuvinte despre botezul pruncilor, lu-

ându-l pe Cranmer drept exemplul 

nostru. Chiar dacă am observat la el 
anumite inconsecvențe, merită sub-

liniat faptul că mărturia și liturghia 

lui Cranmer ilustrează în mod co-
rect dimensiunile educaționale, de 

grup, ale botezului. Iată, de exem-

plu, parte din articolul care se referă 

la botez în Cele 39 Articole: „botezul 
nu este doar un semn al mărturisirii 

și unul al separării, prin care crești-
nii se deosebesc de ceilalți oameni, ci 

este și un semn al regenerării sau 

nașterii din nou, prin care, aseme-
nea unui instrument, cei care pri-

mesc botezul în mod corect sunt al-

toiți în biserică”[49]. În altă parte, 

așa cum spune în Cartea Rugăciuni-

lor Comune (1552), după „botez”, 

predicatorul trebuie să se roage, 

„noi primim acest copil în congre-
gația turmei lui Hristos”[50]. Chiar 

dacă eu cred că este ceva greșit aici, 

există un alt aspect care este afirmat 
foarte bine. Botezul nu este un sa-

crament privat, ci ușa din față care 

conferă intrarea într-o congregație 

locală, „un semn al diferenței” între 

biserică și lume. 

ASTĂZI? 

Chiar dacă n-am afirma acest lu-
cru în termeni atât de fermi, noi, 

evanghelicii moderni, suntem ispi-

tiți să tratăm Reforma ca fiind tri-
umful Evangheliei în fața sacramen-

telor. Biserica Romano-Catolică a 

pierdut Evanghelia în adorarea sa 
greșită (literalmente) a sacramente-

lor, așa încât reformatorii au redes-

coperit Evanghelia prin a lăsa deo-
parte sacramentele. Ei bine, adevă-

rul nu este tocmai acesta. 

Pentru reformatori, Cuvântul și 
sacramentele nu sunt pe poziții de 

antagonism, ci sunt cei mai buni pri-

eteni. Cuvântul este puternic și 
ocupă locul central. Și totuși, Hris-

tos a pus cu înțelepciune și blândețe 

alături cele două sacramente în acel 
Cuvânt, așa încât toate să hrănească 

credința noastră și să deosebească 

poporul Lui de lume. Noi celebrăm 
pe bună dreptate redescoperirea de 

către Reformă a justificării doar prin 

credință. Dar Evanghelia pe care Re-
forma a redescoperit-o dă naștere 

unui popor al Evangheliei care for-

mează o entitate evanghelică. Așa-
dar, haideți să învățăm în același 

timp din preocuparea reformatori-
lor pentru semnele Evangheliei care 

leagă împreună poporul Evanghe-

liei.
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MOTIVAȚIA PASTORALĂ 

PENTRU REFORMĂ A LUI 

LUTHER 

Împins de o preocupare pasto-

rală imensă, Martin Luther a țintuit 

Cele 95 de Teze ale sale la data de 31 
octombrie 1517, pe ușa bisericii cas-

telului din Wittenberg. În aceeași zi, 

Luther a trimis o scrisoare cardina-
lului Albrecht, arhiepiscopul de Ma-

inz, subliniind motivația sa pasto-

rală care stătea în spatele lucrării re-
formatoare. Luther avea să își în-

ceapă scrisoarea prin a da glas sem-
nalului de alarmă referitor la turma 

sa, mulți dintre aceștia fiind dintre 

cei care se îndreptau către domini-
canul John Tetzel, în încercarea de 

a-și cumpăra eliberarea de vinovăția 

păcatului. El scria următoarele: „De-
plâng înțelegerea deosebit de greșită 

a acestor oameni, care vine de la 

acești predicatori și pe care au răs-
pândit-o peste tot, printre oamenii 

simpli. Evident că sufletele sărmane 

cred că, atunci când au cumpărat 
scrisorile de indulgență, ajung astfel 

să fie sigure de mântuirea lor”[51]. 

Apoi reformatorul s-a adresat 
direct cardinalului: „O, mărețule 

preasfânt! Sufletele care sunt puse în 

grija ta, preabunule părinte, sunt as-

tfel îndreptate către moarte. Toate 
aceste suflete apasă cu atât mai greu 

și tot mai mult în talerul responsabi-

lității tale. De aceea, nu mai pot să 

tac cu privire la acest subiect.”[52] 

În mod clar, Luther păstorul l-a 

inspirat pe Luther reformatorul. 

Istoricul John T. McNeil ob-

servă pe bună dreptate că „în aspec-

tele care priveau vindecarea suflete-
lor, Reforma germană a reprezentat 

punctul de plecare”[53]. R. C. 

Sproul subliniază: „Este clar că Cele 
95 de Teze puse pe ușa bisericii din 

Wittenberg au fost scrise în latină ca 

un apel la o discuție teologică între 
membrii facultății. Dar ce anume l-

a împins pe Luther să ceară o astfel 

de discuție? Exprimat în termeni 
simpli, a fost grija lui pastorală”[54]. 

Istoricul Theodore G. Tappert ex-

plică mai departe: 

„Martin Luther este perceput în 

mod obișnuit ca un personaj care 

a zguduit lumea, înfruntând papa-

litatea și pe împăratul de atunci 

pentru a da naștere unei reforme 

în învățătura, închinarea, organi-

zarea și viața bisericii și lăsând un 

efect de durată asupra civilizației 

occidentale. Dar adesea uităm că 

el a fost în același timp – și mai 

presus de orice altceva – un păstor 

și priveghetor al sufletelor. De 

aceea, este bine să ne reamintim 

că Reforma a început în Germania 

atunci când Luther a devenit cu 

adevăr preocupat de oamenii din 

parohia lui care credeau că, dacă 

cumpăraseră scrisorile de indul-

gență, puteau fi astfel siguri de 

mântuirea lor.”[55] 

Luther a empatizat profund cu 
temerile celor din turma lui, pentru 

că nu cu mult timp înainte de a aș-

terne tezele sale pe hârtie, se luptase 
personal cu demonii îndoielii cu pri-

vire la harul și iertarea din partea lui 

Dumnezeu. Ca să folosim cuvintele 
sale, „chiar dacă am trăit fără reproș 

în perioada călugăriei, simțeam că 

eram păcătos înaintea lui Dumne-
zeu, având o conștiință extrem de 

tulburată. Nu puteam să cred că lu-

crurile pe care le gândeam, le făceam 
sau mă rugam L-ar fi putut satisface 

pe Dumnezeu.”[56] Gândul că va sta 

față în față cu un Dumnezeu sfânt a 
creat o groază de durată și o impre-

sie constantă că n-ar fi putut să 

ajungă vreodată să găsească pacea cu 
Dumnezeu (luptă la care s-a referit 
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folosind termenul său Anfechtung). 

Căutarea personală și agonizantă a 
lui Luther după un Dumnezeu al ha-

rului s-a contopit cu grija pastorală 

față de turma sa confuză. Biograful 
lui, Heiko Oberman, a descris acest 

lucru în felul următor: 

„Este crucial să conștientizăm că 

Luther a devenit un reformator 

care a fost auzit pe scară largă și 

înțeles în urma transformării în-

trebării abstracte legată de un 

Dumnezeu drept într-o căutare 

existențială care s-a referit la în-

treaga ființă omenească, cuprin-

zând gândurile și acțiunile, sufle-

tul și trupul, dragostea și sufe-

rința… Luptele din sufletul lui 

Luther, pe care el le-a descris 

drept chinurile iadului, au avut 

consecințe deosebite. Reformato-

rul călătorise pe propria cale peri-

culoasă, nu doar ca un teolog bi-

blic, ci și ca un slujitor care a ex-

perimentat în propria ființă aceste 

lucruri.”[57] 

Căutarea personală a lui Luther 
după harul lui Dumnezeu nu doar 

că a animat experiența religioasă 

personală, ci a motivat și agenda sa 
reformatoare și lucrarea sa de consi-

liere pastorală. 

LUTHER-PĂSTORUL ȘI LU-

CRAREA PERSONALĂ A CU-

VÂNTULUI 

Deși noi îl vedem adesea pe Lut-

her drept un teolog și reformator, el 

s-a văzut pe sine drept un păstor nu 
doar implicat în slujirea de la amvon 

a Cuvântului – predicarea – ci și în 

lucrarea personală a Cuvântului – 
consilierea. El a crezut că orice păs-

tor trebuie să fie un îngrijitor de su-

flete. 

În lecțiile sale asupra Epistolei 
către Galateni, adresate studenților 

lui, el a identificat chemarea păsto-

rului în felul următor: „Dacă sunt 
slujitor al Cuvântului, atunci meni-

rea mea este să predic, să mângâi 

inimile zdrobite și să administrez sa-

cramentele”[58]. Luther n-a făcut 
niciodată o separare între predicare 

și consiliere. Ambele erau slujiri 

centrate în Evanghelie și bazate pe 

Cuvânt. 

Iată mesajul lui Luther în scri-

soarea lui adresată către Lazarus 
Spengler, la 15 august 1528, după ce 

a vorbit despre administrarea sacra-

mentelor, în care a subliniat chema-
rea și rolul slujitorului lui Dumne-

zeu: „Aceasta este aceeași ca și obli-

gația de a predica, de a mângâia, de 

a ierta, de a-i ajuta pe cei săraci și de 

a-i vizita pe cei bolnavi, pe cât de des 
sunt necesare și cerute aceste slu-

jiri.”[59] 

LUTHER-PĂSTORUL ȘI SUFI-

CIENȚA SCRIPTURII 

Pentru Luther, suficiența Scrip-
turii este egală cu suficiența narațiu-

nii victorioase a Evangheliei lui 

Hristos. El a privit la Scriptură și la 

consiliere prin lentilele Crucii. În lu-

crarea sa, Libertatea Creștinului, cea 
mai concentrată scriere pe tema 

aplicării Evangheliei în viața zilnică, 

Luther oferă un sumar al felului în 

care trebuie aplicată Evanghelia: 

„Ai putea întreba, totuși, „Care 

este Cuvântul care oferă un har 

atât de abundent, și cum să îl folo-

sesc?” Răspunsul este acesta: „Ni-

mic altceva decât predicarea lui 

Hristos în conformitate cu Evan-

ghelia, proclamată în așa fel încât 

să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-

ți. Aceasta îți arată cum întreaga ta 

viață și toate faptele tale sunt ni-

mic înaintea lui Dumnezeu, și tre-

buie să piară veșnic alături de tot 

ceea ce se găsește meritoriu în 

tine. Atunci când crezi cu adevă-

rat că ești vinovat, trebuie să cazi 

în disperare cu privire la meritele 

proprii și să mărturisești că verse-

tul din Osea este adevărat cu pri-

vire la tine: „Pieirea ta, Israele, este 

că ai fost împotriva Mea, împo-

triva Celui ce te putea ajuta”. As-

tfel ajungi să te lepezi de tine și în 

felul acesta scapi de pierzare, 

atunci când Dumnezeu ți-L așază 

înainte pe Fiul Său cel preaiubit, 

Isus Hristos, și îți permite să tră-

iești prin acest Cuvânt viu și mân-

gâietor.”[60] 

Cum crește creștinul în har? 

Prin aplicarea Cuvântului – narațiu-
nea biruitoare a lui Hristos - în vie-

țile noastre. Iată din nou ce scria 

Luther: „Astfel, este potrivit ca toți 
creștinii să facă așa încât singura lor 

lucrare și străduință să fie ca acest 

Cuvânt să ia chip în ei, practicând 
constant și întărindu-și credința, fi-

indcă nicio altă lucrare nu poate să îl 

definească pe creștin.”[61] 

După lucrarea lui Luther asupra 

cărții Psalmilor, a Epistolei către Ro-

mani și a Epistolei către Galateni, și 
după publicarea Celor 95 de Teze, 

miezul progresului său teologic a 

devenit complet. Un alt biograf al lui 
Luther, James M. Kittelson, sumari-

zează acest lucru în felul următor: 

„Ceea ce a rămas de făcut din acest 

moment a fost să se contureze im-

pactul acestor lucruri asupra com-

portamentului zilnic din viața 

creștină. În această privință, 

prima și cea mai înaltă responsa-

bilitate a fost să elibereze conștiin-

țele celor credincioși. Propria sa 
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conștiință fusese torturată de că-

tre lumea religioasă în care a cres-

cut, iar acum el căuta să îi averti-

zeze pe alții să nu intre în această 

agonie. El a început pe drumul că-

tre Reformă atunci când vânzarea 

indulgențelor de către Tetzel a in-

trat în contradicție cu învățăturile 

sale ca profesor și a amenințat 

preocupările sale și grija sa ca păs-

tor. Aceleași preocupări aveau 

acum să îl conducă înapoi în sânul 

congregației sale, și să-l ducă chiar 

mai departe. Explicând consecin-

țele practice ale teologiei sale, el și-

a asumat responsabilitatea pentru 

tot ceea ce spusese și făcuse ante-

rior.”[62] 

În scrierile sale publice și în scri-

sorile private care conțineau sfaturi 

spirituale, „Luther reducea iarăși tot 
ce se petrece în viața creștinului la 

promisiunile lui Dumnezeu care 

chemau la încredere în voia Lui cea 
bună”[63]. Acele promisiuni erau 

făcute vizibile în Hristosul crucii 

care a răspuns pe vecie întrebării, 
„Are oare Dumnezeu o inimă 

bună?” Tot ceea ce s-a petrecut în vi-

ața, lucrarea și scrisorile de consili-
ere spirituală ale lui Luther au căutat 

să aplice în viețile creștinilor credin-

cioși adevărurile justificării și ale 
împăcării doar prin credință, doar 

prin har. 

În 1955, înainte de apariția dez-

baterilor moderne legate de dilema 

dacă consilierii ar trebui sau nu să 
integreze revelația divină și raționa-

mentul omenesc, Tappert avea să 

traducă și să editeze lucrarea Luther: 

Letters of Spiritual Counsel. Tappert 
susține că „o examinare a scrierilor 

lui Luther arată clar că sfaturile sale 

spirituale nu reprezentau aplicarea 
unor tehnici exterioare. Ele erau 

parte esențială din teologia lui”[64]. 
El explică faptul că, în zilele lui Lut-

her, oamenii căutau mai multe căi 

către înțelepciune pentru viața de zi 
cu zi. Luther a respins prezumția 

scolasticilor medievali că înțelepciu-

nea pentru a trăi într-o lume decă-
zută ar fi putut fi căpătată prin mij-

loacele rațiunii sau logicii. El a res-

pins de asemenea teoria misticilor 
medievali care arătau că Dumnezeu 

și voia Lui ar fi putut fi cunoscute 

prin mijloacele mortificării eului sau 

ale extazului. 

Care este atunci sursa suficientă 

pentru grija pastorală scripturală? 
Tappert răspunde în felul următor: 

„Conform lui Luther, consilierea 

spirituală are de-a face mai presus de 
orice și întotdeauna cu credința – 

hrănirea, întărirea, înrădăcinarea și 

practicarea credinței – și, întrucât 
„credința vine în urma auzirii”, Cu-

vântul lui Dumnezeu (sau Evanghe-

lia) ocupă locul central în aceasta.” 

Exprimat în termeni simpli, 

Luther și-a înrădăcinat teologia con-

silierii pe suficiența Evangheliei ha-
rului lui Hristos. Scopul consilierii 

lui Luther „nu este să îi determine pe 

oameni să facă anumite lucruri – 
postul, pelerinajul, călugăria, „fap-

tele bune”, chiar să primească sacra-

mentele – ci este mai degrabă să îi 
determine pe oameni să aibă cre-

dință și să exerseze dragostea care 
izvorăște din credință”. Tappert sur-

prinde acest lucru succint: „slujirea 

sufletelor tulburate este o slujire a 

Evangheliei.”[65] 

NARAȚIUNEA BIRUINȚEI 

EVANGHELIEI ESTE SUFICI-

ENTĂ PENTRU TRĂIREA ÎN 

LUMEA NOASTRĂ DECĂ-

ZUTĂ 

Nimic din toate acestea nu a re-

prezentat un simplu lucru teoretic 
pentru Luther. El a trăit și a respirat 

Scriptura în viața sa. Iată mărturia 

lui Luther: „Niciun alt studiu nu mi-
a adus împlinire ca acela al Sfintei 

Scripturi. O citesc cu sârguință și 

caut să o întipăresc în memorie. 
Adesea am trăit situațiile când un 

singur pasaj de mare importanță mi-

a ocupat gândurile pentru o zi în-
treagă”[66]. Sau, în altă parte, 

„vreme de câțiva ani am citit în-
treaga Biblie de două ori în fiecare 

an. Dacă îți imaginezi Biblia aseme-

nea unui copac uriaș și fiecare cu-
vânt al ei asemenea unei rămurele 

din acel copac, atunci eu am scutu-

rat fiecare din aceste ramuri, pentru 
că am dorit să știu ce anume se găsea 

în ea și care era sensul.”[67] 

Ceea ce a fost adevărat și aplica-
bil vieții lui Luther a fost de aseme-

nea adevărat și aplicabil lucrării sale 

de consiliere. Într-o scrisoare către 
Henning Teppen, Luther îi reco-

mandă Sfintele Scripturi ca fiind 

singura mângâiere adevărată în ne-
caz. Admirându-l pe Teppen pentru 

„vasta lui cunoștință a Scripturii”, 

Luther îl îndreaptă către Pavel: „Îl ai 
pe apostol care îți arată o grădină 

sau un paradis care este plin de 

mângâiere, atunci când spune „Şi tot 
ce a fost scris mai înainte, a fost scris 

pentru învățătura noastră, pentru 

ca, prin răbdarea şi prin mângâierea 
pe care o dau Scripturile, să avem 

nădejde” (Romani 15:4). Aici, el 
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atribuie Sfintei Scripturi funcția de 
mângâiere. Cine poate îndrăzni să 

caute sau să ceară mângâiere din altă 

parte?”[68] 

Există oare vreo afirmare mai 

clară a suficienței Scripturii pentru 

lucrarea de consiliere? 

De asemenea, Luther a văzut 

Scriptura ca fiind suficientă pentru 

lupta împotriva ispitei: „Nimic nu 
ne ajută cu o putere mai mare împo-

triva diavolului, a lumii și a firii pă-

mântești, ca și a tuturor gândurilor 
rele, pe cât ne ajută preocuparea 

personală cu Scriptura, Cuvântul lui 

Dumnezeu, ca și conversațiile legate 
de ea și contemplarea la ea”. După 

care adaugă: „Observă felul cum pri-

mul dintre Psalmi îl laudă pe acela 
care este fericit că „meditează la 

Legea lui Dumnezeu zi și noapte”. 
Fără îndoială, nu vei fi capabil să 

aprinzi un foc mai puternic împo-

triva diavolului dacă nu te implici în 
ascultarea de poruncile și cuvintele 

lui Dumnezeu, vorbind, cântând sau 

gândindu-te la ele”. 

Aceeași Scriptură este suficientă 

și pentru îndoielile spirituale ca și 

pentru încurajarea personală. Lut-
her scria: „Haideți să învățăm, așa-

dar, ca, în fricile cele mai mari și ori-

bile, când conștiința noastră nu 
simte nimic altceva decât păcat și 

crede că Dumnezeu este mânios pe 

noi, că Hristos și-a întors fața de la 
noi, să nu umblăm după simțămin-

tele inimilor noastre, ci să ne alipim 

de Cuvântul lui Dumnezeu”. Același 
Cuvânt este folositor și pentru 

sfătuirea altora: „Prin urmare, să ne 
străduim și ca, prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, să-i eliberăm pe cei care 

sunt captivi erorilor și să-i aducem 
la învățătura curată a credinței, în-

curajându-i să rămână acolo.”[69] 

CONCLUZIE 

Biserica a fost întotdeauna preo-

cupată să-i ajute pe cei răniți și pe 

oamenii împietriți. Nu Luther a in-
ventat consilierea pastorală, ci el a 

reformat-o. El a aplicat Evanghelia 

la situațiile dureroase ale zilei și la 
luptele spirituale ale turmei sale și, 

făcând astfel, a reformat atât teolo-

gia cât și consilierea pastorală – 

toate acestea la piciorul Crucii.

DESPRE AUTOR: 

Bob Kellemen este fondatorul și președintele RPM Ministries, prin care conferențiază, scrie și oferă sfaturi cu privire 
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MISIUNEA 

9Marks există pentru echiparea 

liderilor bisericilor cu o viziune bi-
blică și cu resurse practice pentru a 

reflecta gloria lui Dumnezeu înain-

tea popoarelor, prin biserici sănă-

toase. 

ISTORIA ORGANIZAȚIEI 

Organizația 9Marks își are rădă-
cinile în lucrarea pastorală a lui 

Mark Dever și Matt Schmucker la 

Capitol Hill Baptist Church (Was-

hington, D.C.). 

După zeci de ani de decădere, 

această congregație a cunoscut o pe-
rioadă de reformă la începutul ani-

lor ‘90, sub lucrarea lui Mark și 
Matt. Ei n-au fost călăuziți de înțe-

lepciunea convențională a specialiș-

tilor în creșterea bisericii, n-au făcut 
sondaje de opinie, n-au creat noi 

programe, și nici nu s-au concentrat 

pe formarea unei anumite culturi. 
Tot ce au făcut a fost să deschidă Bi-

blia înaintea congregației. Mark a 

predicat și amândoi au lucrat pentru 

a da bisericii un fundament conform 

Scripturii. 

CARTEA 

La îndemnul lui Matt, Mark a 

scris și a publicat în mod indepen-
dent broșura 9 semne ale unei bise-

rici sănătoase care, la câțiva ani mai 

târziu, a devenit cartea cu același ti-
tlu, publicată în limba engleză de 

Crossway, în anul 2000. Organizația 

a fost înființată către finele anilor 
‘90, cu scopul ca tot mai mulți păs-

tori să ia parte la discuții sănătoase 

despre creștinism, inițiate de Mark 
și Matt. De atunci încoace, ea a cres-

cut gradual tot mai mult. 

VIZIUNEA 

9Marks crede că biserica locală 

este punctul focal al planului lui 
Dumnezeu de a reflecta gloria Sa 

printre popoare. De asemenea, noi 

credem în suficiența Bibliei pentru 
viața bisericii. De aceea, ca organiza-

ție, lucrarea noastră se concentrează 

pe Scriptură, biserică și păstori. Noi 

prețuim multitudinea vocilor și a 

stilurilor celor care sunt partenerii 
noștri, și cu care împărtășim aceeași 

viziune. Nădăjduim că vom conti-

nua să creștem în cunoașterea Cu-
vântului lui Dumnezeu și în aplica-

rea lui în adunarea locală. 

Intenția noastră este să împărtă-
șim aceste lucruri cu ceilalți utili-

zând noile instrumente și platforme 

media, în plus față de cele existente. 

CELE 9 SEMNE 

Cele 9 Semne sunt: (1) predica-

rea expozitivă, (2) teologia biblică, 
(3) o înțelegere biblică a Evanghe-

liei, (4) o înțelegere biblică a conver-

tirii, (5) o înțelegere biblică a evan-
ghelizării, (6) membralitatea biseri-

cească biblică, (7) disciplina biblică 
a bisericii, (8) ucenicia și creșterea 

biblică a bisericii, și (9) conducerea 

biblică a bisericii. Acestea nu sunt 
singurele lucruri necesare pentru zi-

direa unor biserici sănătoase, ci ele 

sunt nouă practici pe care multe 

 

 

Despre 9Marks 
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biserici din zilele noastre le-au uitat 
și, de aceea, este nevoie să fie rea-

duse în atenție.  

CUM SE FINANȚEAZĂ 

9MARKS? 

9Marks se bazează pe donații 

din partea bisericilor și persoanelor 
individuale, care înțeleg natura stra-

tegică a lucrării de echipare a păsto-

rilor și liderilor cu o viziune biblică 

asupra bisericii locale. Suntem pro-
fund recunoscători pentru generozi-

tatea tuturor celor care contribuie la 

această lucrare. 

9MARKS ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Începând cu anul 2016, 9Marks 

a lansat lucrarea sa în limba română, 
având ca scop echiparea păstorilor și 

a liderilor din comunitățile de cre-

dință vorbitoare de limba română 

din România, Moldova și diaspora. 
De-a lungul următorilor ani, 

9Marks dorește să publice o varie-

tate de resurse noi în limba română 
- cărți, articole, reviste, resurse au-

dio și video-, să organizeze confe-

rințe și să încurajeze relații sănă-
toase între păstorii români, spre zi-

direa bisericilor sănătoase, care Îl 

glorifică pe Dumnezeu. 

 

 

www.9marks.org | revistarom@9marks.org 

facebook.com/9Semne 
 

Pentru mai multe informații despre Revista 9Semne, 

ne puteți contacta la adresa de email revistarom@9marks.org.  

Suntem aici pentru a vă sluji. 

Dacă nu este altfel specificat în text,  
citatele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu, revizuită. 
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