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pentru curmarea abuzurilor, îmbunătă
ţirea moravurilor şi formularea mai clară
a doctrinei Bisericii, în dorinţa lor de a
întări poziţia Bisericii Romano-Catolice.
Omul de care S-a folosit Dumnezeu
în aceste vremuri a fost preotul catolic
Martin Luther (1483-1546).
Luther s-a născut într-o familie de
ţărani săraci din Saxonia şi a crescut
într-un mediu familial afectuos şi sever
totodată. Se remarcă în liceu şi apoi
începe studiile juridice la Universita
tea din Erfurt, însă interesul lui pentru
scolasticism şi teologie îl face să-şi
neglijeze ţelul iniţial. În urma unei
crize sufleteşti face un jurământ pe
care îl va regreta mai târziu, dar pe
care îl respectă pe moment. În iulie
1505 intră în mănăstirea augustiniană
de la Erfurt. Se roagă şi studiază mult
în această perioadă, fiind numit, în
1510, profesor la Universitatea din
Wittenberg, unde îşi petrece tot restul
vieţii. Călătoreşte la Roma, unde este
dezgustat de imoralitatea ce domnea
în Biserica Romană, apoi, întors la
Wittenberg obţine titlul de doctor, în
anul 1512. Pe măsură ce predică şi
studiază Cuvântul, devine tot mai
evanghelic în vederi.
Luther este cunoscut ca părintele
Reformei, chiar dacă la început intenţia
lui nu a fost crearea unei noi biserici,
ci înnoirea Bisericii Catolice. În data
de 31 octombrie 1517 afişează pe uşa
catedralei din Wittenberg cele 95 de
teze ale sale. Le-a scris în limba latină
şi dorea ca ele să fie citite de învăţaţi cu
care spera să le dezbată, dar acestea au
fost traduse în limba germană şi tipă
rite, în câteva luni devenind subiectul
principal de discuţie în Germania şi,
foarte curând, în multe alte ţări din
Europa. După afişarea celor 95 de teze,
Luther a fost invitat să participe la dez
bateri cu teologi catolici, iar acestea au
consolidat opoziţia lui faţă de tot ce se
întâmpla în biserica vremii. Astfel în
luna mai 1518 a fost invitat să-şi apere
teologia la Heidelberg, iar patru luni
mai târziu a fost chemat la Augsburg
pentru a se înfăţişa înaintea cardinalului
Tommaso Cajetan, care a avut intenţia
să-l împace pe Luther cu biserica sau
să-l trimită legat la Roma. În luna iulie
a anului 1519, la Leipzig, Luther a avut
o dispută cu teologul Johann Eck. La
această întâlnire, Luther a scos în evi
denţă autoritatea Scripturii spunând:
„un simplu laic înarmat cu Scriptura
trebuie crezut mai mult decât un papă

sau un conciliu lipsit de ea", iar în pri
vinţa decretului papal referitor la indul
genţe susţinea că „nici biserica, nici
papa nu pot stabili articole de credinţă.
Ele trebuie să vină din Scriptură. De
dragul Scripturii ar trebui să respingem
papii şi conciliile."
A fost acuzat că este husit. Iniţial a
respins acest lucru, dar după ce a citit
o carte a lui Jan Hus despre concep
ţiile acestuia privind autoritatea lui
Hristos asupra autorităţii papale şi
despre supremaţia Bisericii, el care a
negat că ar fi husit a afirmat deschis:
,,aici suntem cu toţii husiţi fără să ştim",
apoi a spus: ,,eu sunt un teolog creştin
şi sunt legat nu doar să afirm, ci să apăr
adevărul, chiar cu preţul sângelui şi al
morţii mele. Vreau să cred liber şi să nu
fiu sclavul autorităţii nimănui, fie că este
vorba de un conciliu, despre o Univer
sitate sau despre papa." După această
dezbatere, ruptura dintre Luther şi
Biserica Catolică s-a consolidat, iar
Luther era convins că doar Scripturile
reprezintă autoritatea supremă.
Reforma fusese declanşată. Este
excomunicat de către papă, în 1520,
dar Luther reacţionează foarte îndrăzneţ,
arzând bula de excomunicare. Apare în
faţa împăratului Carol V şi a Dietei din
Worms şi îşi menţine cu curaj poziţia.
La acuzaţiile care i se aduc el a răspuns:
,,pentru că Majestatea Voastră şi dom
niile voastre doriţi un răspuns simplu,
voi răspunde fără aprindere şi fără scrâş
nire. Dacă nu mi se demonstrează din
Scriptură şi pe baza raţiunii simple că
nu accept autoritatea papilor şi a conci
liilor, pentru că s-au contrazis unii pe
alţii - conştiinţa mea rămâne captivă
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot şi nu
voi retracta nimic, pentru că faptul de
a acţiona împotriva conştiinţei nu este
nici corect şi nici sigur. Dumnezeu să
îmi ajute. Amin" Cea mai veche dintre
versiunile tipărite adaugă şi cuvintele:
,,Aceasta este poziţia mea, nu pot face
altfel."
Conduce mişcarea protestantă în
Germania, scrie lucrări teologice, pre
dică dar îşi face timp şi pentru compu
nerea unor imnuri inspirate.
Era un om al credinţei şi predica
cu putere. În predicile sale se pot
observa trei aspecte distincte:
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a) interpretarea corectă a Scripturii;
b) Hristos, singurul Mântuitor;
c) unirea cu Hristos, prin credinţă,
ca singura cale de mântuire. Sfinţii şi
Fecioara Maria au fost aşezaţi pe pozi
ţiile lor corecte şi numai Isus Hristos a
fost înălţat ca Mântuitor, Mijlocitor şi
Domn.
De asemenea, legat de predică,
Luther a pledat pentru:
- ţinerea slujbei bisericeşti în limba
poporului;
- a acordat predicii un loc central;
- a anulat liturghiile pentru cei morţi;
- a predicat foarte des (uneori chiar
de patru ori pe săptămână);
- a acordat un rol important pasajului
din 1 Corinteni 14:19: ,,Dar în biserică,
voiesc mai bine să spun cinci cuvinte
înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să
spun zece mii de cuvinte în altă limbă."
Cu privire la sacramentele bisericii,
Luther nu a acceptat decât pe cele care
au fost instituite de Hristos: botezul şi
Cina Domnului şi a cerut ca membrii
bisericii să participe deplin şi să ia azimă
şi rodul viţei, nu ca în Biserica Romano
Catolică unde luau doar azimă.
Spre finalul vieţii, printr-o serie de
predici pline de miez şi înţelepciune,
reuşeşte să neutralizeze tendinţele
extremiste manifestate de unii dintre
adepţii lui, menţinând astfel armonia
şi calmul în propria tabără. În februarie
1546 se stinge din viaţă, la patru zile
după ce ţinuse ultima lui predică.
Luther experimentase cu adevărat
naşterea din nou care îi schimbase tot
cursul vieţii şi se poate spune că el a fost
plin de credinţa pe care a predicat-o.
Luther a fost un om deosebit, care a
avut impact asupra oamenilor din vremea
lui, şi trebuie să recunoaştem - prin
lucrarea pe care a făcut-o - că Dum
nezeu l-a folosit, de la el rămânând princi
piile Reformei:
- Soia Gratia - Numai prin har;
- Soia Fide - Numai prin credinţă;
- Soia Scriptura - Numai Scriptura;
- Solus Christus - Numai Cristos;
- Soli Deo Gloria - Glorie numai lui
Dumnezeu.
(continuare în pag. 37)
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{urmare din pag. 9)
Efectele REFORMEI au fost:
- proclamarea învăţăturii că mân
tuirea se primeşte numai prin credinţa
în Domnul Isus;
- anularea sistemului penitenţial
(indulgenţe, pelerinaje, liturghii
pentru morţi);
- traducerea şi difuzarea Bibliei în
limba poporului;
- citirea Bibliei şi ţinerea serviciilor
religioase în limba credincioşilor;
- accentul pe predicare şi
catehizare;
- preoţia universală şi dărâmarea
zidurilor dintre cler şi popor;
- întoarcerea la cele două aşeză
minte lăsate de Hristos: botezul şi
Cina Domnului;
- redefinirea spiritualităţii (renun
ţarea la monahism);
- reabilitarea căsătoriei (înţeleasă
nu strict ca remediu pentru păcat, ci ca
vocaţie). În Evul Mediu existau nume
roase scrieri în care viaţa celor căsăto
riţi era descrisă mai ales din perspectiva
greutăţilor. Pentru Luther, greutăţile
fac parte din ucenicia creştină.
Luther avea o reverenţă profundă
pentru Sfintele Scripturi şi credea că
trebuie să căutăm să le înţelegem şi să
ne supunem autorităţii lor. Mai târziu,
el avea să spună: ,,eu nu am tăcut altceva
decât să învăţ, să predic şi să scriu
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul a
slăbit într-o aşa măsură papalitatea,
cum nici un prinţ sau împărat n-au
putut s-o facă. Eu n-am tăcut nimic,
Cuvântul a făcut totul."

III. ROLUL SCRIPTURII
ÎN DEZVOLTAREA
REFORMEI
Mişcarea căreia Luther îi aprinsese
făclia se întindea cu repeziciune în teri
toriile locuite de germani. În anii 1520
şi 1521, la Spires şi Augsburg se defineşte
poziţia (confesiunea) protestantă, iar
Luther şi adepţii lui câştigă simpatia şi
suportul nobililor şi teologilor germani.
Si în alte tări, ideile Reformei au fost
pus� în apli�re de oameni care Îl cău
tau pe Dumnezeu. Astfel, în Elveţia:
Huldrich (Ulrich) Zwingli
(1484-1531) s-a născut la Wildhaus,
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în districtul Toggenburg, într-o familie
de oameni simpli şi oneşti, fiind al trei
lea copil din zece. La insistenţele un
chiului său, care a remarcat calităţile
intelectuale ale băiatului, Ulrich este
trimis la şcoală la Basel şi apoi la Berna.
Student eminent şi, de asemenea, un
talentat muzician, Ulrich este trimis
pentru continuarea studiilor la Viena,
unde a resimţit influenţa umanistă.
În 1506, Zwingli este chemat să slu
jească drept preot parohial la Glarus,
unde lucrează conştiincios 10 ani. Stu
diază de unul singur greaca Noului
Testament şi, ca un rezultat direct al
studiului intens asupra Cuvântului,
elementele catolice din predicile sale
se estompează tot mai mult, luându-le
locul accentul pe adevărurile biblice.
Începe să predice despre „evanghe
lia harului" şi despre „răscumpărarea
posibilă numai în Hristos." Din punct
de vedere spiritual, creşte treptat în
moralitate şi putere spirituală, graţie
însuşirilor doctrinelor evanghelice, ca
urmare a studiului şi pasiunii sale pentru
Scripturi. În curând se mută la Zurich,
capitala cantonului cu acelaşi nume şi
îşi începe slujirea la biserica catolică
Grossmunster printr-o serie de predici
din Evanghelia după Matei. Acest gest
al lui era unul temerar, căci serviciul
religios trebuia desfăşurat după un anume
tipic. Cu toată tulburarea stârnită de
procedură, enoriaşii au venit masiv la
biserică şi succesul lui Zwingli a fost răsu
nător.Aşadar, în Elveţia germană, Reforma
începea prin predicarea Cuvântului lui
Dumnezeu!
În anul 1519, Zwingli ia cunoştinţă
de lucrările lui Luther şi se simte încu
rajat şi întărit în convingerile sale. S-a
apropiat mult de Luther, dar au fost şi
multe divergenţe între ei. Ce este impor
tant - deşi era preot catolic, a refuzat să
îl condamne pe Luther, chiar dacă bise
ricile catolice au primit din partea papei
această directivă. A refuzat să publice în
Zurich bula de excomunicare a lui Luther
de către papă, şi acest lucru însemna, de
fapt, separarea de Roma. Începe imediat
să atace doctrinele bizare ale catolicis
mului: purgatoriul, mijlocirea sfinţilor,
legendele despre sfinţi, autoritatea papei
şi mai ales, monasticismul.
În 1523, Zwingli lansează provocarea
pentru o dispută publică privitoare la
Reformă şi opoziţia faţă de ea. El însuşi
se prezintă cu o listă de 76 de afirmaţii
(teze) pe care le susţine elocvent. Con
siliul oraşului Zurich admite că, întrucât
Zwingli nu a putut fi dovedit ca fiind

greşit, îşi poate continua predicile şi linia
pe care începuse. Din anul 1525 se trece
la celebrarea Cinei Domnului în maniera
simplă, noutestamentală.
Pentru Zwingli, ca şi pentru Luther,
lucrarea de predicare era prioritatea
numărul unu a vieţii lui. Prin cuvân
tările lui, reuşea să câştige pe oameni
de partea lui şi să ducă mai departe
lucrarea reformatoare. A predicat pre
dici expozitive din Matei, apoi s-a in
spirat din epistola către Galateni, epis
tolele lui Petru, epistola către Evrei pentru rolul de Mare Preot al lui Isus,
pe care a pus un mare accent.
Zwingli a susţinut autoritatea Bibliei,
mântuirea prin credinţă, rolul de con
ducător al lui Isus Hristos ca şi cap al
Bisericii şi dreptul la căsătorie al cle
ricilor.
Jean Calvin (1509-1564) - de
origine franceză este un alt om care a
preluat ideile Reformei în perioada res
pectivă. El a terminat studii juridice şi
teologice şi a avut o mare influenţă
asupra întregii mişcări protestante din
Franţa şi din Elveţia franceză.
Pe când se afla la Paris, Jean Calvin
a luat contact cu ideile Reformei, fiind
frământat şi el, ca atâţia alţii din genera
ţia lui, de întrebările adânci pe care le
punea mişcarea protestantă. De aseme
nea, Calvin a „împrumutat'' de la reformaţi
apetitul pentru studierea Bibliei. Pe când
se afla la Bruges, studiind ştiinţele juri
dice, Jean se dedică studiului limbii
greceşti a Noului Testament. În paralel,
cu îngăduinţa autorităţilor, ţine studii
şi predici pentru enoriaşii din orăşelul
Berri, din apropiere. Tot în acest timp
s-a tăcut lUillină în mintea lui Jean Calvin
şi el şi-a depăşit ultimele ezitări, îmbrăţi
şând fără rezerve doctrinele reformate
distinctive şi acceptându-L pe Isus Hristos
ca singurul Mântuitor.
La 24 de ani revine la Paris, având
terminate cu brio studiile clasice, teolo
gice şi juridice. Rectorul Universităţii din
Paris îi cere ajutorul pentru redactarea
discursului cu prilejul unei ocazii speciale
şi Jean se conformează. Furtuna stârnită
de tonul accentuat protestant al discur
sului a fost atât de mare încât rectorul,
iar mai apoi Calvin, trebuie să fugă din oraş.
În 1534, sub influenţa clerului francez,
Francisc I dezlănţuie o campanie de per
secuţie atât de viguroasă împotriva pro
testanţilor, încât cei mai mulţi dintre ei,
printre care şi Jean Calvin, au părăsit
Franţa, aflându-şi azil în Elveţia.
Din motive politice, Francisc I susţi-

nea că persecuţia pe care o iniţiase îi
viza, în primul rând, pe anabaptişti şi
pe alţi „sectanţi radicali." În aceste îm
prejurări, pe când se afla la Basel, Calvin
a scris o lucrare apologetică adresată
regelui Franţei, în care îl ruga să reconsi
dere poziţia lui faţă de protestanţi, pe
baza a ceea ce ei credeau şi afirmau, nu
după clevetirile şi zvonurile lansate de
duşmanii lor. Această lucrare apologetică
intitulată „Institutele religiei creş
tine� a fost scrisă la vârsta de 26 ani.
Curând după apariţia ei, numele lui
Jean Calvin era pe toate buzele. Până
la moartea lui, această operă teologică
a fost reeditată şi dezvoltată până ce a
luat forma unui amplu tratat de teologie
în patru volume.
Între timp, Reforma se întindea peste
cantoanele de limbă franceză ale Eleveţiei.
Prin lucrarea misionară de mare amploare
a lui Guillaume Farel, credinţa reformată,
în care doctrina justificării prin credinţă
juca rolul esenţial, a fost prezent�tă cu
un deosebit succes şi la Geneva. lntr-o
dispută aprinsă cu reprezentanţii Bisericii
Catolice, Farel câştigă şi, în 1536, aduna
rea generală a cetăţenilor adoptă în mod
oficial ideile Reformei. Aflat într-o vizită
la Geneva, Jean Calvin este somat în ter
menii cei mai dramatici de către Farel
să i se alăture în lucrare, căci era nevoie
de un teoretician şi organizator foarte
bun pentru a câştiga definitiv oraşul de
partea Reformei.
În 1536, Jean Calvin este ordinat ca
pastor-profesor şi, cu o întrerupere de
trei ani, îşi va petrece aici tot restul vieţii.
În anul 1541, abia întors dintr-un
exil temporar, Calvin publică „Ordonan
ţele eclesiastice", lucrare în care clasifică
slujbele eclesiastice în patru categorii:
pastori, învăţători, diaconi şi consistoriul

(grup de pastori şi bătrâni care suprave
gheau doctrina şi morala comunităţii,
hotărând şi pedepsele, când era cazul).
Lucrarea aceasta (ca de altfel toate lucră
rile majore ale lui Calvin) a fost crucială
pentru noua organizare eclesiastică şi
a influenţat de-a lungul vremii şi alte
confesiuni, cum ar fi reformaţii, prezbi
terienii şi puritanii.
Jean Calvin moare la 27 mai 1564,
fiind condus la groapă de o mulţime
impresionantă, dar fără pompă, fără
inscripţie pe piatra funerară, conform
ultimei lui dorinţe exprese. A lăsat în
urma lui, în afară de operele deja amintite,
seria de comentarii biblice care sunt şi
astăzi de referinţă pentru cercetătorii
Bibliei, o prodigioasă corespondenţă
ce umple astăzi câteva zeci de volume,
şi nu mai puţin de două mii de predici.
La un moment dat, el scria: ,,Oriunde
vedem Cuvântul lui Dumnezeu predicat
curat şi ascultat, iar sacramentele admi
nistrate după felul în care le-a instituit
Hristos, acolo,foră îndoială, există
Biserica lui Dumnezeu".
În Scoţia, John Knox (1505-1572)
a fost cel mai proeminent predicator al
Reformei. Deşi nu a fost atât de original
şi măreţ ca Luther, Zwingli ori Calvin,
numele lui a însemnat pentru mişcarea
protestantă în Scoţia tot atât de mult ca
şi numele mai sus pomenite în ţările lor.
S-a născut într-o familie respectabilă
din clasa de mijloc, iar tatăl său a avut
mijloace financiare ca să-l întreţină la
şcoala pregătitoare şi ap�i la studiile
universitare la Glasgow. In 1530 este
ordinat preot şi, curând după aceea,
începe să studieze Părinţii Bisericeşti.
Efectul imediat a fost că Ieronim l-a
condus la Scriptură, iar Augustin la o
teologie mai evanghelică. A început să
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observe şi să denunţe corupţia şi neorân
duiala din sânul Bisericii şi, prin anul
1542, a devenit complet devotat cauzei
Reformei.
După câţiva ani petrecuţi cu predica
rea şi instrucţia de orientare protestantă
pe domeniul unui nobil ce îl aprecia şi
susţinea, persecuţia creşte îngrijorător
în Scoţia. Chemat de alţi reformatori să
predice în congregaţiile ce simpatizau cu
Reforma, Knox devine tot mai vestit
pentru predicile sale viguroase şi strălucit
prezentate. În 1559, ia în primire condu
cerea Reformei şi, în ciuda faptului că
persecuţiile se înteţesc, el vesteşte Cu
vântul lui Dumnezeu cu putere, încât
Randolf, emisar englez, într-un răvaş
către regina Elisabeta scrie despre John
Knox: ,, Vocea unui om este în stare,
într-o oră, să pună mai multă viaţă în
noi decât cinci sute de trâmbiţe care
ne-ar suna neîntrerupt în urechi".
Într-una din predicile sale, în pre
zenţa unei uriaşe audienţe, avidă să-l
asculte, a vorbit despre alungarea negus
torilor din Templu de către Isus, prezen
tând ca aplicaţie practică nevoia de refor
mare a închinării creştine chiar în locul
şi ceasul acela. Arhiepiscopului i-a fost
teamă să-şi pună în practică ameninţările,
în atmosfera magnetizantă ce se crease.
John Knox mai ţine câteva predici şi li
derii oraşului hotărăsc abolirea închinării
catolice, distrugerea icoanelor şi a mănăs
tirilor din oraş. Exemplul acestora este
urmat în curând şi de alte oraşe.
În 1560, în Scoţia se aboleşte
credinţa catolică şi Knox este numit
pastor şefla Edinburgh. În decursul
următorilor 12 ani el slujeşte aici
predicând mult, scriind şi întărind
prin toate acţiunile lui cauza
Reformei. După ce regina Mary Stuart
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{urmare din pag. 38)
a urcat pe tron în 1561 ea a început
curând să acţioneze pentru revenirea
la vechiul mod de închinare - cel
catolic. Aproape instantaneu John
Knox a intrat în conflict cu suverana.
Mai multe întrevederi dintre ei au
făcut ca tensiunea să crească între
regină şi nesupusul ei „supus".
Când regina Scoţiei, Maria, făcea
planuri pentru o eventuală căsătorie
cu Don Carlos, fiul regelui Spaniei,
Filip, ce ar fi adus puterea papei şi
inchiziţia în Scoţia, Knox a predicat
public: ,,O asifel de uniune" - a strigat
el - ,,L-ar izgoni pe Hristos Isus din
acest ţinut". Regina a fost extrem de
jignită, a trimis după el, a protestat, a
izbucnit în lacrimi si a promis că se va
răzbuna. Knox a replicat: ,,În afara
amvonului, Doamnă, cred că puţini
au ocazia să se poticnească în mine;
dar acolo, Doamnă, nu sunt stăpân pe
mine, ci trebuie să ascult de Cel care
mi porunceşte să vorbesc lămurit şi
să nu linguşesc nici o făptură de pe
faţa pământului".
Slăbit de nenumăratele încercări la
care fusese supus, precum şi de bătrâ
neţe, Knox, se stinge la 24 noiembrie
1572. Prietenii adunaţi în jurul gropii
au rostit acest elogiu care a intrat în
posteritate: ,,Aici se odihneşte cel care
în timpul vieţii niciodată nu a tremu
rat înfaţa vreunui om."
În sec. XVI, în Elveţia, Germania,
Olanda şi în alte ţări s-a dezvoltat o
mişcare ce punea accent pe Scriptură
purtând numele de anabaptişti.
Numele de anabaptism a fost dat
acelei mişcări care s-a dezvoltat în
timpul Reformei din sec. XVI a cărei
caracteristică generală a fost protestul
faţă de botezul copiilor, practicat de
Biserica Romano-Catolică şi de biseri
cile protestante, pe care-l considerau
nescriptural.
Practic ei se numeau fraţi şi de
aceea ei sunt întâlniţi sub numele de:
Fraţii elveţieni, Fraţii germani, Fraţii
menoniţi (Olanda), Fraţii huteriţi
(Moravia).
Ei sustineau că Noul Testament
este unica autoritate în materie de
credinţă şi practică; se opuneau cle
rului; credeau în egalitatea tuturor
membrilor din adunare; credeau că
urmarea lui Hristos înseamnă trăirea
unei vieţi de perseverenţă spre sfinţenie.
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Putem observa că Sfânta Scriptură
a avut un rol major în declanşarea şi
dezvoltarea Reformei, o mişcare reli
gioasă de amploare fără precedent care
a fost iniţiată şi condusă de Martin
Luther. Jonathan Hill a scris: ,,Luther
a apărut pe fondul unei mari acumu
lări de resentimente faţă de Biserica
Catolică care deja izbucnise în timpul
protestelor lui Wyclif.fe şi Hus, cu un
secol mai înainte. Predicatorul domi
nican Girolamo Savonarola fusese şi
el denunţat cu cruzime pentru conduita
neagreată de biserica din Florenţa,fiind
pînă la urmă spânzurat pentru provo
carea unei răscoale şi profeţie falsă,
în 1498. Aşadar, în multe feluri, Refor
ma era demult pregătită. Din clipa în
care Luther a deschis dezbaterea, un
val imens de schimbare a invadat bise
rica europeană, atât în interiorul
Bisericii Catolice, cât şi în jurul ei..."
Mişcările de trezire spirituală
împreună cu acţiunile intreprinse de
Wycliffe în Anglia şi Jan Hus în Cehia,
au încercat să străpungă întunericul
spiritual ce s-a aşternut peste Biserica
acelor vremuri. Prin lucrarea pe care a
făcut-o, Martin Luther a declanşat o ade
vărată revoluţie spirituală prin proclama
rea mântuirii prin credinţă şi fundamen
tarea tuturor învăţăturilor bisericeşti
pe Scriptură. Marea Reformă a avut
un rol deosebit în istoria creştinismu
lui, declanşând naşterea altor mişcări
religioase cu caracter neoprotestant
care vor radicaliza însăşi Reforma prin
faptul că au pus accent pe pocăinţă,

naşterea din nou, botezul în apă la
maturitate, sfinţirea şi mai târziu
botezul cu Duhul Sfânt.
Ceea ce ne rămâne nouă de făcut
este să rămânem bazaţi pe Cuvântul
lui Dumnezeu şi să nu-L stricăm: ,,Căci
noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu,
cumfac cei mai mulţi, ci vorbim cu
inima curată, din partea lui Dumnezeu,
înaintea lui Dumnezeu, în Hristos" (2 Co
rinteni 2:17) şi să nu trecem peste ce este
scris: ,,Fraţilor, pentru voi am spus aceste
lucruri, în icoana de vorbire, cu pri
vire la mine şi la Apolo, ca prin noi
înşine să învăţaţi să nu treceti peste
«ce este scris»: şi niciunul din voi să
nu sefălească deloc cu unul împotriva
celuilalt" (1 Corinteni 4:6).
De asemenea, în contextul vremurilor
în care trăim, când oamenii vor să dea
Cuvântul lui Dumnezeu la o parte:,,Căci
va veni vremea când oamenii nu vor
putea să sufere învăţătura sănătoasă;
ci îi vor gâdila urechile să audă lu
cruri plăcute şi îşi vor da învăţători
după poftele lor. Îşi vor întoarce ure
chea de la adevăr şi se vor îndrepta
spre istorisiri închipuite" - cum spune
Apostolul Pavel în 2 Timotei 4:3-4, noi
să urmăm îndemnurile date lui Timotei:
„Dar tu.fii treaz în toate lucrurile, rabdă
suferinţele,fă lucrul unui evanghelist
şi împlineşte-ţi bine slujba" (2 Timotei
4:5) şi „Caută să te înfăţişezi înaintea
lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un
lucrător care n-are de ce să-ifie ruşine
şi care împarte drept Cuvântul adevă
rului" (2 Timotei 2:15).
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