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Reforma și întoarcerea la
Evanghelie, Erwin W.Lutzer,

Când schimbarea este vitală!
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Oradea, Editura Casa Cărții, 2017

P

rintre creștini, perioada 31
octombrie 2016 - 31 octombrie 2017 este cunoscută sub
numele de „Anul Reformei”. Este anul
în care ne amintim de Reforma începută
de dr. Martin Luther, odată cu afișarea
celor 95 de teze pe ușa Bisericii castelului din Wittenberg, pe 31 octombrie
1517. Cu ocazia împlinirii a 500 de ani
de la acel moment de o importanță nemaipomenită pentru Biserică și pentru
civilizația occidentală, în acest an s-au
organizat mai multe evenimente dedicate Reformei Protestante și s-au publicat
mai multe lucrări despre acest subiect.
Cartea pe care o voi prezenta este
scrisă de pastorul Erwin W. Lutzer din
Chicago; scopul autorului este acela de
a ajuta cât mai mulți oameni să se familiarizeze cu Reforma, fapt pentru care
el prezintă, în cartea sa, figurile proeminente, locurile în care s-au întâmplat
evenimentele și marile idei care au stat
la baza Reformei.
În primul capitol citim despre John
Wycliffe (cca 1320-1384), un gânditor
din Anglia, care a studiat omiletica la
Oxford și care i-a încurajat pe oameni
să ia atitudine cu privire abuzurile care
aveau loc în Biserică. Ideile lui Wycliffe
au fost preluate de către Jan Hus (cca
1369-1415), care a devenit un binecunoscut reformator în Praga, dar care a
fost ars pe rug, ca eretic, pe 6 iulie 1415.
Impactul produs de Wycliffe și Hus a
rezistat în timp, cei doi fiind scânteia
care a aprins focul Reformei.
În următoarele capitole autorul ni-i
prezintă pe trei dintre cei mai cunoscuți
și influenți reformatori: Luther, Zwingli
și Calvin și ne ajută să înțelegem mai
bine contextele în care aceștia au trăit,
starea Bisericii Catolice din acele vremuri, ideile pe care ei le-au susținut și
pe care au încercat să le impună, precum
și impactul pe care l-au avut în epocă ‒
dar pe care îl resimțim și noi, astăzi.
Totul a început cu afișarea, de către
Martin Luther, a 95 de teze, pe ușa Bisericii castelului din Wittenberg, un loc
folosit ca panou pentru discuții teologice. Luther era revoltat din cauza abuzurilor reprezentanților Bisericii și își
dorea să stârnească dezbateri cu privire
la aceste aspecte. Despre impactul pe

care aceste teze l-au avut asupra întregii Europe probabil că știm cu toții.
La șase săptămâni după nașterea
lui Martin Luther, în Alpii Elveției se
năștea Ulrich Zwingli, un alt nume important al Reformei. Acesta era familiar
cu lucrările lui Martin Luther și, asemeni
reformatorului german, a predicat despre justificarea numai prin credință, a
respins autoritatea papală, a susținut
doctrina predestinării și a mers până
acolo încât considera că orașe întregi
din Elveția făceau parte dintre „cei aleși”.
Între Zwingli și Luther au existat
și dispute teologice, cea mai mare
dintre ele fiind cea cu privire la Cina
Domnului. Luther susținea că la Cina
Domnului Hristos este prezent literal
în elemente, chiar dacă acestea nu se
transformă (el respingea doctrina catolică a transsubstanțierii); la rândul
său, Zwingli considera că Hristos nu
putea fi prezent mistic în elementele
cinei, acestea având doar funcție simbolică.
Odată stârnit valul Reformei, oamenii au început să fie tot mai interesați
de studiul Bibliei și astfel un grup de
tineri, ucenici ai lui Zwingli, au descoperit că în Noul Testament nu apare
nimic despre botezul copiilor mici.
Astfel a luat naștere mișcarea anabaptistă, care a constituit o ruptură drastică de Roma. Credincioșii anabaptiști
se declarau liberi față de stat, față de
tradițiile Romei, îi botezau doar pe cei
care mărturiseau credința în Hristos și
aveau un stil de viață ireproșabil. Cu
toate astea, reformatorii au considerat
că ruptura lor față de stat și botezul
adulților trebuiau tratate aspru, astfel
că foarte mulți anabaptiști au devenit
martiri.
Un alt mare reformator despre
care aflăm din cartea lui Lutzer este
Jean Calvin, cunoscut pentru cartea
lui de teologie „Învățătura religiei
creștine”. Calvin s-a refugiat la Geneva
din cauza persecuției dezlănțuite împotriva protestanților din Franța și,
odată stabilit la Geneva, a crezut, asemenea lui Zwingli, că orașul trebuie să
încheie un legământ cu Dumnezeu și
să se împotrivească „seducțiilor Babilonului”. Astfel au fost puse interdicții
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și au fost stabilite pedepse pentru cei
care făceau gălăgie în biserici, pentru
cei care făceau pariuri duminica, pentru
cei care făceau diferite servicii catolicilor etc. Spre deosebire de Luther, care
a fondat o singură Biserică Lutherană,
influența lui Calvin a dus la întemeierea
Bisericii Hughenote Franceze, a Bisericii Prezbiteriene Scoțiene, a Bisericii
Reformate Olandeze și a mișcării puritanilor englezi.
Spre finalul cărții sunt prezentate
diferențele dintre acești trei mari reformatori, iar în ultimul capitol, autorul se
întoarce spre credincioșii bisericii de azi
și se întreabă dacă este posibil să existe
unitate între Biserica Catolică și cea evanghelică. Deși între catolici și evanghelici
există o deschidere mult mai mare și o
oarecare unitate când vine vorba despre
lupta împotriva avortului, a căsătoriilor de același sex, atunci când miza o
constituie doctrina mântuirii diviziunea este necesară.
Deși Reforma începută în secolul
al XVI lea, care a schimbat profund harta
Europei, s-a sfârșit, sarcina noastră
este aceea de apăra Evanghelia în fața
mișcările religioase care susțin că putem
contribui cu ceva la mântuirea noastră,
în fața celor care promit prosperitate
și în fața celor care neagă caracterul
supranatural al vieții creștine.

ANDREEA
ȘTEFĂNICĂ

xistă momente în viața fiecărei ființe umane când se impune o schimbare –
uneori nu foarte mare, alteori, însă, radicală – fără de care pot interveni disfuncționalități sau chiar dereglări care să ne pună viața în pericol, forțându-ne
să ne schimbăm stilul de viață. Am trăit, nu de mult, un astfel de moment, peste care –
prin harul Domnului – am trecut cu bine, deși putea avea repercusiuni grave asupra stării
mele de sănătate. Am fost obligat însă să pun în practică acele schimbări ale stilului
meu de viață – mai ales în privința alimentației: program și conținut – de care eram
conștient de ceva vreme că trebuie să le fac, însă rămăsesem doar la nivel de intenție...
Cu părere de rău, am constatat că nu sunt singurul care a trecut printr-o astfel de
experiență dureroasă, cauzele fiind multiple însă având la bază aceeași „rădăcină”: un stil
de viață dezordonat, mai ales în privința alimentației, efort fizic și/ sau intelectual excesiv,
fără suficient timp de odihnă și relaxare și, nu în ultimul rând, lipsa exercițiilor fizice.
Să nu uităm că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt (1 Corinteni 6.19) și că
aducerea lor „...ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu...” este „...o slujbă duhovnicească” (Romani 12.1).
Din păcate, astfel de momente pot interveni și în viața noastră spirituală, atunci
când nu luăm în seamă semnalele de atenție pe care ni le transmite conștiința noastră,
„gardianul” pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om – indiferent că este creștin sau nu –,
despre care scrie apostolul Pavel în Epistola către romani: „Când Neamurile, măcar că
n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege;
și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta
mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc
între ele.” (Romani 2.14-15). Și părinții bisericii au fost preocupați de subiectul conștiinței
morale, Ioan Gură de Aur afirmând că atunci „când Dumnezeu l-a facut pe om, a sădit
în fiecare judecata nemincinoasă a binelui și a răului, adica regula conștiinței”, iar Fericitul Augustin spunea că „poți fugi de toate, dacă vrei, numai de conștiința ta nu. Intră în
casă, odihnește-te pe pat, retrage-te înăuntrul tău, căci nu vei afla nici un loc unde să te
ascunzi, dacă păcatele tale te vor roade”.
Ca și în cazul unei îmbolnăviri trupești, unde – dacă nu se intervine rapid pentru
găsirea diagnosticului corect și tratarea eficientă a organelor afectate, urmate de obicei
de o perioadă de recuperare și de implementarea unor schimbări vitale pentru vindecarea
deplină și menținerea organismului într-o stare de sănătate – este posibil ca urmările
să fie ireversibile și să survină moartea, și în cazul unei îmbolnăviri spirituale este imperios
să fie pus un diagnostic corect și să se ia măsuri de urgență. Apostolul Pavel recomanda
corintenilor să se cerceteze din punct de vedere spiritual: „Pe voi înșivă încercați-vă dacă
sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este
în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați” (2 Corinteni 13.5).
Constați că nu te mai rogi la fel de mult ca în trecut? Nu mai ești preocupat să fii
prezent la serviciile divine din casa de rugăciune? Observi din ce în ce mai des greșelile
pe care le fac cei din jurul tău, dar eșuezi în descoperirea sau recunoașterea greșelilor
proprii? Sunt doar câteva „simptome” care pot dezvălui că, în cazul conștiinței noastre,
a survenit cel puțin adormirea, iar dacă până la această cercetare personală în lumina
Cuvântului – singura „oglindă” care arată realitatea așa cum este – nu ai sesizat aceste
derapaje, e posibil ca „gardianul” tău spiritual să fie chiar mort...
Soluția este una singură: o schimbare urgentă și radicală, o întoarcere de 180 de
grade de pe calea pe care ești acum, pocăință sinceră și revenirea la faptele dragostei
dintâi: rugăciune, post, citirea Scripturii, participarea la serviciile divine și implicarea
personală în slujire.
Poate că cercetarea pe care ți-ai făcut-o ți-a confirmat că ești pe drumul cel bun. Mulțumește Domnului cu recunoștință pentru ajutorul Său și nu uita sfatul apostolului Pavel
„...cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10.12). Dimpotrivă,
ia aminte la cuvintele aceluiași om al lui Dumnezeu care ne îndeamnă „Să veghem unii
asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune” (Evrei 10.21)! Poate că
tu nu ai nevoie de o schimbare vitală în viața ta, dar poți fi folosit de Dumnezeu pentru
a ajuta pe alții care au nevoie de o astfel de schimbare, dar nu sunt în stare să o facă
singuri, sau poate că nici nu realizează că au nevoie de ea! Însă, nu uita că toate lucrurile
trebuie făcute cu dragoste – ca pentru Domnul – iar pentru o astfel de slujire este nevoie
de o chemare specială și de împuternicire și călăuzire din partea Duhului Sfânt!
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Redactor - șef

„Vă îndemn, dar, fraților,
pentru îndurarea lui
Dumnezeu, să aduceți
trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută
lui Dumnezeu: aceasta va
fi din partea voastră o
slujbă duhovnicească. Să
nu vă potriviți chipului
veacului acestuia, ci să vă
prefaceți, prin înnoirea
minții voastre, ca să puteți
deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună,
plăcută și desăvârșită.”
(Romani 12:1-2)

