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Moştenirea lui Luther

Pe urlllele reforJDatorilor...

R.C. Sproul şi Stephen J. Nichols
(editori), Oradea, Scriptum, 2017

P

rintre cărţile publicate în ţara
noastră în anul Reformei, se
numără şi cartea Moştenirea
lui Luther, scrisă de o echipă de teologi
sub coordonarea lui R.C. Sproul şi S.J.
Nichols. După cum indică şi titlul, lu
crarea de faţă îşi propune să exploreze
influenţa deosebit de importantă pe care
a avut-o „părintele Reformei" asupra
Europei, dar şi asupra lumii întregi, în
zilele sale ca şi în ziua de astăzi.
Înainte de a se ocupa propriu-zis de
moştenirea pe care ne-a lăsat-o Luther,
autorii volumului se apleacă asupra unor
aspecte biografice importante, precum
şi asupra gândirii acestuia; astfel, cartea
se împarte în trei secţiuni majore: Viaţa
lui Luther, Gândirea lui Luther şi Moş
tenirea lui Luther.
Secţiunea biografică cuprinde patru
capitole, care urmăresc etapele principale
din viaţa reformatorului. Primul dintre
acestea prezintă, succint, copilăria şi ti
nereţea lui Luther, accentul căzând însă
pe momentul de criză în urma căruia
acesta decide să ia calea monahismului,
precum şi asupra crizelor spirituale şi
împrejurărilor care-l conduc, în cele din
urmă, spre publicarea faimoaselor sale
Teze şi spre experienţa convertirii.
Următoarele capitole îl zugrăvesc
pe Luther ca luptător pe tărâmul înain
tării Evangheliei; sunt amintite, aici,
polemicile îndreptate împotriva învăţă
turilor catolice eronate, traducerea
Sfintelor Scripturi, predicarea Cuvântu
lui, activitatea de pastor, conducător al
mişcării reformatoare şi conducător
politic (este vorba despre acţiunile între
prinse în contextul răscoalei ţăranilor).
ln fine, un ultim capitol al biografiei lui
Luther îl prezintă în calitatea sa de fa
milist - soţ al Katharinei von Bora şi
tată a şase copii.
Gândirea teologică a lui Martin
Luther este prezentată în partea a doua
a cărţii, care este împărţită în cinci capi
tole, după cele cinci sola enunţate de
reformator. Lecturând această secţiune
a lucrării putem afla cum a văzut refor
matorul principalele doctrine ale creşti
nismului: Numai Scriptura: doctrina lui
Luther despre Scriptură; Numai prin

credinţă - doctrina îndreptăţirii
prin credinţă; Numai harul:
perspectiva lui Luther asupra
vieţii creştine; Numai Hristos:
învăţătura lui Luther despre
viaţa şi lucrarea Mânuitorului,
precum şi despre Biserică şi
sacramentele acesteia; Numai
slava lui Dumnezeu: perspectiva
lui Luther asupra vocaţiei
personale.
Ultima secţiune a cărţii se
apleacă asupra moştenirii lăsate
de Luther, moştenire care a rezis
tat în timp, ajungând până la noi.
În primul rând, se discută statu
tul de cercetător al Bibliei, pe care
l-a avut reformatorul. Acesta a
recunoscut mereu că nu el este
cel care a reuşit să schimbe ceva
în mentalitatea vremii sau să
realizeze Reforma Bisericii, ci
Cuvântul lui Dumnezeu: ,,Pur şi
simplu am învăţat pe alţii, am predicat
şi am scris Cuvântul lui Dumnezeu;
altfel, n-am făcut nimic[...] Cuvântul
a făcut totul." Oferind atât credit
Scripturii, Luther a întreprins o
muncă dificilă, dar atât de necesară
pentru cei din vremea sa şi pentru
generaţii întregi care au urmat traducerea Bibliei în limba germană.
Mai mult decât atât, el scris comentarii
ample la multe dintre cărţile Bibliei,
adoptând principiul hermeneutic ce
susţine că Scriptura se interpretează
cu ajutorul Scripturii.
Este cunoscut faptul că, în realizarea
Reformei, Luther nu a lucrat de unul
singur; de fapt, dincolo de colabora
torii săi direcţi, au existat în spaţiul
apusean şi alţi reformatori animaţi, la
rândul lor, de dorinţa de vesti evanghelia
harului şi a iertării prin credinţa în
Isus Hristos; relaţiile pe care Luther
le-a avut cu toţi aceştia sunt descrise
în capitolul intitulat „Omul din mijloc:
Luther printre reformatori". Teologii
de după Luther nu au avut o perspectivă
unitară asupra învăţăturii acestuia,
astfel că în sânul mişcării începute de
el au izbucnit diferite controverse;
evoluţia teologiei luterane de după
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Luther constituie tema unui alt capitol
important al cărţii. În fine, activitatea
de compozitor de imnuri creştine şi cea
de predicator dedicat al Cuvântului lui
Dumnezeu ne sunt zugrăvite în ultimele
două capitole ce explorează moştenirea
lui Luther. S-ar putea ca cititorii să-l
cunoască pe reformator mai mult prin
prisma ideilor sale teologice, însă nu
trebuie neglijată nicidecum însemnata
moştenire muzicală pe care ne-a lăsat-o.
La 500 de ani de la declanşarea
Reformei protestante, figura lui Martin
Luther continuă să-i fascineze si să-i
inspire pe mulţi credincioşi. Însă dincolo
de valoarea de simbol, pe care Luther
ar putea-o avea pentru mulţi oameni,
suntem chemaţi să ne aplecăm cu atenţie
asupra moştenirii lăsate de el şi să desco
perim valoarea deosebită pe care ideile
sale continuă să le aibă pentru lumea
contemporană.
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oate că unii dintre cititorii noştri
se întreabă de ce lumea crestină
evanghelică a acordat atâta interes
în acest an sărbătoririi Reformei protestante,
eveniment petrecut cu o jumătate de mileniu
în urmă.
Sperăm că publicarea începând cu acest
număr a materialelor prezentate la Conferinţa
Naţională a Păstorilor din Cultul Creştin
Penticostal, care s-a desfăşurat la Sovata în
luna octombrie a.c. cu tema „Marea Reformă
şi impactul ei asupra Bisericii" va aduce lumină
asupra importanţei acţiunilor întreprinse de
reformatori, oameni de care Dumnezeu s-a
folosit pentru a readuce Biserica lui Hristos
pe calea cea dreaptă, arătată prin Cuvântul
Scripturilor.
Titlul articolului meu nu îndeamnă la
un periplu turistic prin locurile unde au avut
loc diferitele fapte istorice care au marcat
Reforma- chiar dacă s-au organizat şi astfel
de evenimente, de folos pentru cei care şi le-au
dorit şi au avut posibilitatea ca ele să devină
realitate-, ci la o urmare a exemplului dat
de reformatori.
Nu a fost uşor pentru aceşti oameni
deosebiţi, animaţi de iubirea lor pentru
Dumnezeu, să ducă o luptă acerbă, dar inegală,
cu o biserică care nu mai era decât o organi
zaţie omenească, un sistem din care lipsea
călăuzirea divină şi prezenţa Celui pe care
Biserica Romano-Catolică susţinea că Îl slu
jeşte. Unii dintre reformatori au plătit cu
închisoare, cu suferinţe fizice şi chiar cu
moartea curajul de a ridica sus stindardul
Evangheliei mântuitoare şi principiile şi
doctrinele revelate prin Scripturi.
Faptul că majoritatea reformatorilor au
fost preoţi catolici, oameni care făceau parte
din sistemul împotriva căruia s-au ridicat, ar
trebui să ne facă să ne întrebăm ce i-a deter
minat să apuce pe calea anevoioasă a Reformei,
asumându-şi consecinţele alegerii lor.
Răspunsul este unul singur şi este
cunoscut astăzi de întreaga lume creştină:
BIBLIA, CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!
Înţelegerea şi acceptarea adevărului că
Sfânta Scriptură este revelaţia inspirată a
voii lui Dumnezeu a fost factorul care le-a
schimbat cursul vieţii.
Pentru mulţi aşa-zişi creştini din ziua
de astăzi, citirea şi cunoaşterea Bibliei nu
mai determină o schimbare radicală a minţii
şi, implicit, a vieţii astfel încât să reflecte
voia lui Dumnezeu. Neasumarea responsa
bilităţilor ce decurg din calitatea de copii ai

lui Dumnezeu se vede din faptul că de multe
ori nu există nicio deosebire între unii care
se declară creştini şi lume.
Nu trebuie să ne mirăm când auzim de
„creştini" care consideră că homosexualitatea
nu este păcat şi că cei care practică astfel de
DANIEL PURDEL,
fapte trebuie acceptaţi în biserică, fiindcă
Redactor - şef
Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii... Mai mult,
există denominaţii „creştine" care au început
în ultimul deceniu chiar să ordineze slujitoribarbaţi şi femei- care au declarat deschis că
trăiesc în relaţii cu parteneri de acelaşi sex
(în ianuarie 2017, Calvary Baptist Church
din Washington D.C., SUA a numit un cuplu
de lesbiene ca pastori!). Toate acestea arată
că Biblia nu mai are aceeaşi importanţă şi
,,Călcaţi pe urmele mele,
autoritate pentru unii oameni, sau cel puţin
întrucât şi eu calc pe
nu tot ce scrie în ea. Este de înţeles şi de ce
urmele lui Hristos."
se dă o bătălie spirituală atât de puternică în
(1 Corinteni 11:1)
România pentru a apăra familia aşa cum a
creat-o Dumnezeu de la
început şi, implicit, pentru a
feri poporul român de a cădea
sub pedeapsa divină.
A merge pe urmele refor
matorilor înseamnă a ne asuma
responsabilităţile pe care le
avem ca şi copii ai lui Dumnezeu
Departe într-o iesle, în paie ascuns
care cred tot adevărul Scripturii
Culcat printre vite stă Pruncul Isus.
şi nu se ruşinează de ea, aşa
Îi cântă şi-L leagănă stele de-argint
cum afirma şi apostolul Pavel:
/: Şi-ncet copilaşul adoarme zâmbind. :/
„Căci mie nu mi-e ruşine de
Evanghelia lui Hristos;fiindcă
Doar vitele-n grajd zgomotos Îl trezesc
ea este puterea lui Dumnezeu
Duios le priveşte şi se liniştesc.
pentru mântuirea fiecăruia
O, Prunc minunat Te slăvim c-ai venit
care crede: întâi a iudeului,
/: Şi-n ieslea săracă adânc Te-ai smerit.:/
apoi a grecului;" (Rom. 1.16).
Tot apostolul Pavel îi în
Rămâi drag lsuse cu noi, Te rugăm
demna pe credincioşii din
N-avem bogăţii, dar ce avem Îţi dăm
Corint- dar şi pe noi, astăzi,
Iar Tu dă-ne binecuvântarea Ta
să călcăm pe urmele lui, căci
/: Şi viaţa întreagă cu Tine vom sta. :/
el călca pe urmele lui Hristos.
Să ne ajute Dumnezeu
MARTIN LUTHER
ca în tot ce facem să căutăm
să împlinim voia Lui cea bună,
plăcută şi desăvârşită, îndreptând privirile şi
paşii celor de lângă noi spre Hristos, singurul Martin Luther şi-a făcut timp
şi să compună imnuri de
care poate da mântuire celor păcătoşi - prin
har, prin credinţă: ,,Căci prin har aţifost mân slavă lui Dumnezeu.
Printre acestea este şi
tuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la
colindul de mai sus, care se
voi; ci este darul lui Dumnezeu" (Efes. 2.8).
încheie cu promisiunea celor
Şi să nu uităm să-i dăm toată slava şi
care L-au primit pe Domnul
gloria Celui ce le merită: Dumnezeu Tatăl,
Isus de a rămâne alături de
Fiul şi Duhul Sfânt! Deşi a fost ocupat cu tra
ducerea Bibliei, pregătirea predicilor, susţi El toată viaţa. Aşa să ne ajute
Dumnezeu şi nouă! Amin!
nerea de prelegeri teologice apologetice etc.,

Departe,
într-o iesle

