
CAPITOLUL I 
REFORMA RENEGATĂ 

 
La 5 decembrie 1912, în oraşul Chicago, III., o adunare de trei sute nouăsprezece delegaţi din 

treizeci şi una de denominaţiuni protestante declarate, în mod intenţionat şi expres a repudiat 
cuvântul „protestant”. 

Acesta este un eveniment care nu poate să însemne decât mult în orice privinţă. Vom vedea că 
din mai multe puncte de vedere înseamnă mult mai mult decât au crezut cei trei sute nouăsprezece 
delegaţi care l-au realizat. Iar pentru oamenii din Statele Unite înseamnă cel mai mult. 

Adunarea prin care acest fapt deosebit de sugestiv a fost realizat a fost „Consiliul Federal al 
Bisericilor lui Hristos din America la a doua întrunire cvadrienală”. A fost ţinut la Hotelul La Salle 
din Chicago, III., perioada 4-9 decembrie 1912 şi a fost într-adevăr compus din trei sute 
nouăsprezece delegaţi prezenţi şi activi. 

Acest „Consiliu Federal” a fost atunci compus din treizeci şi una de denominaţiuni, incluzându-
le pe toate dintre cele mai proeminente cu un număr total de membri „mai mare de şaptesprezece 
milioane”. La început el a fost organizat din cinci sute de delegaţi din douăzeci de denominaţiuni, 
care s-au întâlnit la Carnagie Hall, New York, în perioada 15-21 noiembrie 1905. 

În organizarea lui originală, acest „Consiliu Federal al Bisericilor” a fost în mod vădit 
protestant. Obiectivul chemării în urma căreia convenţia s-a întâlnit la New York, a fost în mod 
limpede enunţat ca fiind acela de „a consolida o organizaţie eficientă a variatelor comunităţi 
protestante din această ţară”, „de a forma o uniune care să permită protestantismului să prezinte un 
front solid” etc. 

Şi apoi, la doar a doua întâlnire a unui astfel de Consiliu şi fără nici o dezbatere sau criză care să 
o ceară, în mod spontan şi voluntar această organizaţie protestantă declarată a repudiat cuvântul 
„protestant”, cuvânt care le-a dat suportul existenţei de Consiliu Federal, de denominaţiuni, care le-
a dat chiar suportul existenţei de creştini! Şi acest lucru a fost făcut chiar în prima sesiune de afaceri 
a Consiliului, având legătură chiar cu primul „Raport” care a fost făcut Consiliului. Aceasta 
înseamnă – cu prima ocazie. 

Ocazia pentru acest lucru a fost următoarea: „Comitetul executiv” şi-a prezentat raportul. În 
raport, comitetul executiv şi-a exprimat „speranţa serioasă că al doilea Consiliu Federal va face şi 
mai clare anumite adevăruri fundamentale cu privire la bisericile din ţară prin federaţia lor”. Şi 
primul dintre acestea a fost: „unirea efectivă a bisericilor creştine şi protestante ale naţiunii”. 

De îndată ce discuţia asupra raportului a fost deschisă, cuvântul „protestant” a fost negat ca şi 
când ar fi fost un duşman de moarte care a invadat Consiliul. 

„De ce să accentuăm un cuvânt care nu duce la unire, ci la dividere, care reaminteşte de o 
experienţă nefericită şi apăsătoare?”, a spus unul. 

„Folosind acest cuvânt veţi face pe unii dintre fraţii voştri creştini să lucreze cu dificultate 
împreună cu voi”, a spus altul. 

Discuţia a fost întreruptă de o moţiune care cerea ca raportul să fie din nou supus cercetării 
pentru revizuire, eliminând cuvântul „protestant”. Şi acest lucru a fost făcut „pentru a exprima 
părtăşia şi unirea catolică a Bisericii creştine”. 

Apoi, raportul a fost imediat adoptat, cu aplauze chiar. 
Toate împrejurările acestei acţiuni a Consiliului arată în mod limpede că exista o dorinţă 

generală în expectativă de a face acest lucru. Într-adevăr, faptele precedente dovedesc că ceea ce 
părea cu totul nou şi brusc era împlinirea reală a acelui fapt cu prima ocazie posibilă. 

1. La o „Conferinţă religioasă şi morală” ţinută la Colorado Springs în mai 1908, în mesajul de 
deschidere au fost rostite următoarele cuvinte:  

„Odată, Biserica a cuprins toată activitatea umană. Era o structură socială deosebită. Apoi 
Luther şi-a proclamat doctrina responsabilităţii personale şi structura socială s-a dezintegrat. 
Individualismul în religie produce individualism în economie şi în Stat. 

Dar va veni rapid o schimbare. Biserica creştină trebuie să recunoască această mişcare şi să îi fie 
lider.” 
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Aceasta nu a fost în mod oficial o conferinţă a Federaţiei Bisericii; dar oameni proeminenţi din 
ea au ajutat la formarea Consiliului Federal. Şi aceasta indică exact spiritul Consiliului însuşi, care 
este confirmat în următoarea afirmaţie: 

2. În decembrie 1908, la Philadelphia, Pa., la prima întâlnire a Consiliului Federal, „dreptul la 
judecată personală” care era „accentuat” şi „individualitatea” care era „dezvoltată într-un mod 
considerabil” de Reforma protestantă, au fost în mod precis abandonate ca ceva care „nu va mai 
orbi mintea credincioşilor faţă de nevoia coaliţiei şi a reciprocităţii în serviciu”. 

Dreptul la judecată personală în religie şi principiul responsabilităţii individuale faţă de 
Dumnezeu sunt două lucruri vitale ale Reformei protestante. Fără acestea ea n-ar fi avut loc 
niciodată – n-ar fi putut avea loc – vreo Reformă. Dar ele nu sunt vitale numai pentru Reforma 
protestantă. Sunt vitale pentru creştinătatea însăşi. 

Şi totuşi, în ideea fundamentală a discursului de la prima întâlnire a Consiliului Federal care a 
fost ţinut, declaraţia că aceste adevăruri vitale pentru Reformă şi pentru creştinătate nu „vor mai 
orbi mintea credincioşilor” a fost făcută şi publicată ca fiind cuvântul de neschimbat al Consiliului. 

Când prima întâlnire a Consiliului a fost în stare de o asemenea afirmaţie, este perfect logic că a 
doua întâlnire urma să elimine cu desăvârşire cuvântul „protestant” ca o anexare potrivită la acea 
organizaţie. 

3. În anunţul public al datei şi locului susţinerii acelei întâlniri la Chicago, a fost în mod clar 
exprimat că „acest protestantism unit nu urma să fie construit ca o demonstraţie împotriva Bisericii 
Romano-catolice”. 

Când orice lucru ce poartă numele de „protestant” nici măcar nu este construit ca o demonstraţie 
împotriva Bisericii Romano-catolice, atunci acel lucru nu este deloc „protestant”; şi bineînţeles că 
este onest să nu mai poarte acel titlu. 

În consecinţă, când acea afirmaţie deschisă a fost făcută în cea mai mare măsură în numele 
Consiliului, din nou era perfect logic de asemenea că acel Consiliu consecvent urma să renege în 
mod oficial titlul de „protestant”. 

4. Biserica Romană, aşa cum este reprezentată sau manifestată în Conciliile ei, în special în 
Conciliul de la Niceea, a fost pe faţă aspiraţia acestui Consiliului. 

În discursul de deschidere a Consiliului, preşedintele pe cale de plecare a spus că prin această 
întâlnire a fost determinat „să se gândească la Conciliul de la Niceea – primul Conciliu general al 
Bisericii creştine. Acest Consiliu are aproape acelaşi număr de membri care a compus Conciliul de 
la Niceea. Istoria Bisericii este într-o mare măsură povestită în marile ei Concilii”. 

Iar când numărul delegaţilor care erau prezenţi şi acţionau în mod oficial în Consiliu a fost 
constituit şi anunţat – „trei sute nouăsprezece”, afirmaţia a fost însoţită de remarca „doar cu unul în 
plus faţă de Conciliul de la Niceea”. 

Da, istoria Bisericii Romane este amplu povestită în marile ei Concilii. Şi fără îndoială că marile 
şi remarcabilele ei Concilii au fost acelea de la Niceea, Constantinopol, Efes, Calcedon, al doilea 
Conciliu de la Niceea, de la Trento şi de la Vatican.  

Pe scurt, istoria acestor „mari Concilii” este următoarea:  
Rezultatul primelor patru a fost de a pune formulele moarte ale crezului uman în locul 

Cuvântului celui viu al lui Dumnezeu, o femeie în locul lui Hristos şi un om în locul lui Dumnezeu. 
La al doilea Conciliu de la Niceea, trei sute cincizeci de episcopi „în unanimitate au proclamat 

că închinarea la imagini este potrivită Scripturii şi raţiunii, părinţilor şi conciliilor Bisericii”. 
Conciliul de la Trento a pus tradiţia bisericii deasupra Bibliei ca fiind „mai sigură”. 
Conciliul de la Vatican a stabilit infailibilitatea Papei. 
Iar când Consiliul Federal din Chicago a putut fi considerat demn pentru aspiraţia Bisericii 

Romane de un raport ca acela, era cu siguranţă timpul să renunţe la numele şi titlul de protestant. 
Toate acestea sunt confirmate de un alt act al Consiliului însuşi, la Chicago. În unanimitate, 

Consiliul a adoptat un raport în care este declarat că „ocupaţia Statului este de a crea mediul şi 
condiţiile economice propice pentru ca perfecţiunea Evangheliei să poată avea un teren cât mai 
neted şi mai prielnic posibil. Aceasta este ceea ce îndreptăţeşte Biserica … întoarcerea către Stat 
pentru o cooperare care îi va permite să îşi îndeplinească sarcina sa sacră”. 
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Iar aceasta este în paralelă exactă cu instrucţiunea dată de Papa Leo al XIII-lea în enciclica sa 
din 6 ianuarie 1895 ierarhiei din America, în care spune că în această „naţiune americană” Biserica 
Catolică „va aduce şi mai multe roade dacă, pe lângă libertate, ea se va bucura de favoarea legilor şi 
patronajul autorităţii publice”. 

Reforma protestantă nici nu a avut, nici nu a căutat favoarea legilor sau a patronajului autorităţii 
publice. 

Reforma protestantă nici nu a căutat, nici nu s-a aşteptat ca vreun stat să creeze mediul şi 
condiţiile economice care să dea perfecţiunii Evangheliei ei vreun teren neted şi prielnic. 

Reforma protestantă nu a căutat niciodată vreun stat (iar dacă a făcut-o nu a fost nici unul) către 
care să se poată întoarce pentru o cooperare care să îi permită să îşi îndeplinească sarcina sa sacră. 

La fel a fost şi cu creştinătatea la început. 
Nu numai că şi-au îndeplinit sarcina sacră fără toate acestea, ci împotriva lor, atât Reforma 

protestantă cât şi creştinătatea la început au îndeplinit-o în mod triumfător şi glorios. 
La fel cum s-a întâmplat la început, s-a petrecut şi mai târziu: când creştinii şi-au pierdut 

dragostea dintâi în pierderea plinătăţii Spiritului Sfânt şi a puterii Sale, au fost gata să cocheteze cu 
lumea, să caute cooperarea puterii lumeşti şi să-şi măgulească imaginaţia cu „condiţii economice” şi 
„medii civice” ca „ajutoare” în sarcina sacră de a predica Evanghelia binecuvântatului Dumnezeu! 

Dar toate acestea au însemnat, şi întotdeauna aceasta înseamnă, să abandonezi Reforma şi 
creştinătatea. Înseamnă să încetezi de a mai fi protestant şi creştin şi să devii doar un papistaş. 

„Reforma a fost îndeplinită în numele unui principiu spiritual. Ea a proclamat ca învăţător al ei 
Cuvântul lui Dumnezeu, ca salvare – credinţa, ca Rege – pe Isus Hristos, ca arme – Spiritul Sfânt; şi 
chiar prin aceste mijloace a respins elementele lumeşti. 

Roma a fost stabilită prin ‚legea unei porunci carnale’: Reforma, prin ‚puterea unei vieţi fără 
sfârşit’. 

Evanghelia Reformatorilor nu a avut nimic de-a face cu lumea şi cu politica. În vreme ce 
ierarhia romană devenise o chestiune de diplomaţie şi o curte de intrigă, Reforma era destinată să nu 
exercite nici o altă influenţă asupra prinţilor şi oamenilor decât aceea care provine din Evanghelia 
păcii. 

Dacă Reforma, atingând un anumit punct, ar deveni neadevărată în natura sa, ar începe să ducă 
tratative cu lumea şi să se adapteze ei şi în acest fel ar înceta să urmeze acel principiu spiritual pe 
care l-a proclamat atât de puternic, ar fi necredincioasă faţă de Dumnezeu şi faţă de ea însăşi. Din 
acel moment declinul ei bate la uşă.” 

„Este imposibil ca o societate să prospere dacă este necredincioasă principiilor pe care a fost 
aşezată. Abandonând ceea ce a constituit viaţa sa, nu poate găsi nimic altceva decât moarte.” 
D’Aubigne. 

A avut loc o apostazie de la Reformă, la fel cum s-a produs de la creştinătate la început. Aceasta 
s-a manifestat în fiecare formă a protestantismul care s-a ridicat. Iar acum această apostazie a atins 
punctul în care să respingă pe faţă chiar titlul de protestant, prin federaţia a treizeci şi una dintre 
denominaţiuni. 

Apostazia creştinătăţii la început a însemnat mult pentru lume, căci a dezvoltat papalitatea în tot 
ceea ce s-a văzut vreodată. Această apostazie a creştinătăţii reînviată în Reforma protestantă cu greu 
poate însemna mai puţin. 
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CAPITOLUL II1 
CE ÎNSEAMNĂ „PROTESTANT”? 

 
Care este sensul cuvântului „protestant”? Cum a apărut el în lume? 
Cuvântul „protestant”, exprimând o distincţie religioasă, cuvântul „protestant” scris cu 

majusculă (în engleză termenii ce definesc diferitele religii se scriu cu majusculă – n.t.), 
cuvântul „protestant” care are de-a face cu Consiliul Federal al Bisericilor din Chicago, a apărut în 
lume o dată cu cuvântul „protest” care a fost utilizat în protestul făcut în Dieta din Speyer din 
Germania, la 19 aprilie 1592. 

Protestul a fost făcut împotriva procedurii arbitrare şi nedrepte de persecuţie iniţiate de 
papalitatea din acea Dietă. 

Procedura Dietei din Speyer din 1529 a măturat libertatea religioasă care fusese aprobată şi 
stabilită în mod curent în Dieta din Speyer din 1526. 

Libertatea religioasă stabilită de Dieta din Speyer în 1526 a fost rezultatul unui impas în care 
aceasta s-a aflat în procedurile sale asupra constrângerii, prin întreaga putere a papalităţii de atunci, 
a Edictului din Worms care fusese emis în 1521, ordonând distrugerea lui Marthin Luther, a 
partizanilor săi, a scrierilor lui şi a tuturor celor care tipăreau sau răspândeau scrierile lui ori a 
oricăror alte persoane care pe propria răspundere tipăreau sau răspândeau lucruri asemănătoare. 

Astfel, protestul în care şi-a avut originea cuvântul „protestant” a fost împotriva efortului 
papalităţii de a distruge Reforma şi a avut loc în numele Reformei şi al principiilor sale. 

Iar acum, oricine care reneagă, respinge sau repudiază cuvântul sau titlul de „protestant” 
repudiază protestul. 

A repudia protestul înseamnă a repudia ca fiind fără valoare cauza şi principiile în numele 
cărora a fost făcut protestul. 

Iar cauza a fost Reforma. Aceste principii au fost principiile Reformei. 
De aceea, a renega, respinge sau repudia cuvântul şi titlul de „protestant” nu înseamnă nimic 

mai puţin şi nimic altceva decât a repudia Reforma. 
Iar Consiliul Federal al Bisericilor, format din treizeci şi una de denominaţiuni având „un număr 

total de membri mai mare de şaptesprezece milioane”, la Chicago III., 5 decembrie 1912, în 
unanimitate a renegat, respins şi repudiat cuvântul şi titlul de „protestant”. 

Şi pentru ca acest lucru să fie făcut atât de clar încât toţi să poată vedea pentru ei înşişi că exact 
acesta este fără îndoială înţelesul acelei acţiuni, să luăm în considerare în mod direct faptele, 
documentele şi datele în care se găseşte adevărul incontestabil al acestui caz. 

În 1521 Dieta din Worms a condamnat pe Luther şi Reforma. Imediat a urmat „Edictul din 
Worms” care reprezintă cheia procedurilor care au provocat protestul în care îşi are originea 
cuvântul „protestant”. 

Edictul din Worms a fost emis de împăratul Carol al V-lea, „cel mai iscusit şi mai puternic 
monarh al secolului al şaisprezecelea”. După ce l-a denunţat personal pe Luther în termeni 
cuprinzători, edictul imperial ordonă în următorul fel:  

„Prin urmare, l-am trimis pe acest Luther din faţa noastră, pentru ca toţi oamenii pioşi şi 
sensibili să-l poată vedea ca pe un nebun sau ca pe un om posedat de diavol; şi aşteptăm ca după 
expirarea biletului său de liberă trecere în vigoare, care va însemna să-i fie luat, să oprim turbarea 
lui. 

De aceea, sub durerea de a suporta pedeapsa datorată crimei de trădare, vă interzicem să îl 
găzduiţi pe aşa-zisul Luther de îndată ce termenul fatal va expira, vă interzicem să îl adăpostiţi, să îi 
daţi de mâncare sau de băut şi să îi acordaţi, prin cuvânt sau faptă, în mod public sau secret, vreo 
asistenţă. Mai mult, vă impunem să-l capturaţi sau să faceţi în aşa fel încât să fie capturat oriunde îl 

                                                
1 Sursele citatelor, faptelor şi datelor din acest capitol sunt: 
„Istoria Reformei” de D’Aubigne, Book VII, cap. VIII, Book X, cap. III, V, XII, Book XIII, cap. I, V, VI; 
„Istoria papilor” de Ranke, Book I, cap. III; 
„Istoria protestantismului” de Wylie, Book VI, cap. VI, Book IX, cap. III, IV, IX–XI, XV. 
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veţi găsi şi să îl aduceţi la noi fără nici o întârziere sau să îl păstraţi în toată siguranţa până veţi auzi 
de la noi cum trebuie să procedaţi în privinţa lui şi până vă veţi primi recompensa datorată 
străduinţelor voastre într-o lucrare aşa de sfântă. 

Cât despre aderenţii lui, îi veţi captura, îi veţi reţine şi le veţi confisca bunurile. 
Cât despre scrierile lui, dacă cea mai bună hrană devine spaima întregii omeniri de îndată ce a 

fost amestecată cu o picătură de otravă, cu cât mai mult se cuvine ca aceste cărţi, care conţin otravă 
mortală pentru suflet, nu numai să fie respinse, dar şi anihilate! Aşa că le veţi arde sau le veţi 
distruge în totalitate folosind o altă metodă. 

Cât despre autorii, poeţii, tipografii, pictorii, vânzătorii sau cumpărătorii de placarde, scrieri sau 
picturi împotriva papei sau a bisericii, veţi avea control asupra persoanelor şi bunurilor lor şi îi veţi 
trata după buna voastră plăcere. 

Şi dacă cineva, oricare ar fi demnitatea lui, va îndrăzni să acţioneze în contradicţie cu decretul 
maiestăţii noastre imperiale, ordonăm să fie anatemizat. 

Fiecare să se conformeze la aceasta.” 
Faptul că împăratul a luat în serios fiecare cuvânt al edictului, pentru ca acesta să fie întărit pe 

deplin în tot ceea ce spune, este făcut clar în următoarele propoziţii pe care le-a scris chiar cu mâna 
sa: 

„Având obârşia în împăraţii creştini ai Germaniei, în regii catolici ai Spaniei, în arhiducele de 
Austria şi ducii de Burgundia, toţi iluştri apărători ai credinţei romane, este scopul meu hotărât de a 
urma exemplul strămoşilor mei. Un singur călugăr, dus în rătăcire de propria nebunie, se ridică 
împotriva credinţei creştinătăţii! Voi sacrifica dominioanele mele, puterea mea, prietenii mei, 
bogăţiile mele, sângele meu, mintea şi viaţa mea pentru a stăvili această impietate.” 

Înainte ca Dieta să se reunească, papa l-a inclus pe Luther pe lista ereticilor denunţaţi în 
proclamaţia anuală a „Marii excomunicări”. Edictul din Worms a fost mişcarea „braţului secular” 
care să dea efect acelei excomunicări. 

În Dietă, la 18 aprilie 1522, împăratului, papalităţii, Dietei înseşi, întregii Germanii, Europei şi 
întregii lumi, Luther a dat „răspunsul”. Răspunsul, rezumat de Luther însuşi după ce a vorbit timp 
de două ore, este următorul:  

„De vreme ce maiestatea şi înălţimea voastră îmi cere un răspuns simplu, clar şi precis, îl voi da. 
Şi este acesta: nu-mi pot supune credinţa nici papei, nici conciliilor, pentru că este clar ca lumina 
zilei că adeseori au greşit şi chiar au intrat în mari contradicţii. 

Deci, dacă nu mi se poate demonstra că greşesc prin pasajele Scripturii sau prin argumente 
clare, dacă nu sunt convins chiar prin pasajul pe care l-am citat şi astfel constrâns în conştiinţa mea 
să mă supun Cuvântului lui Dumnezeu, nici nu pot, nici nu voi retracta ceva. Pentru că nu este sigur 
pentru un creştin să vorbească împotriva conştiinţei sale. 

Aici stau. Nu pot face altfel. Dumnezeu să mă ajute. Amin.”2 
Nici prezenţa personală a împăratului, nici cea a ambasadorului papal, cu tot antagonismul lor 

cunoscut, nu au putut reţine în întregime aplauzele ca replică la acel brav şi nobil răspuns dat cu 
calm, chiar în momentul în care a fost rostit. Şi acele aplauze împreună cu „răspunsul” nobil însuşi 
au răsunat de îndată prin toată Germania, inspirând mulţimi să-şi ridice glasul pentru credinţa şi 
adevărul Evangheliei. 

În Dietă, papalitatea nu a fost mai puţin viguros acuzată de prinţii romano-catolici loiali decât a 
făcut-o Luther. Ca rezultat, o listă cu o sută una de nedreptăţi a fost depusă înaintea Dietei pentru 
îndreptare. 

Aceasta a dat în mintea tuturor o mare forţă meritului atacurilor lui Luther şi pledoariei lui 
pentru ceva mai bun decât un sistem care nu poate produce decât roade dureroase ca acestea. Şi 
răspunsul său liber dat împăratului şi Dietei, refuzul său clar, fiind singur în faţa întregii puteri a 
imperiului şi a papalităţii, de a retrage o centimă sau de a retracta ceva din cele spuse, a fost sunetul 
de trâmbiţă al libertăţii pe care toţi au fost bucuroşi să îl audă. 

La 26 aprilie, Luther a părăsit oraşul Worms pentru a se întoarce în căminul său din Wittenberg. 

                                                
2 „Hier stehe ich. Ich Kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.” 
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La 28 aprilie, la una din staţiile făcute în drumul său, a scris împăratului o scrisoare personală în 
care a spus: 

„Dumnezeu care este Cercetătorul inimilor îmi este martor că sunt gata să mă supun Maiestăţii 
voastre cu toată sârguinţa, în onoare sau în dizgraţie, prin viaţa sau prin moartea mea, fără nici o 
excepţie în afară de Cuvântul lui Dumnezeu din care omul îşi obţine viaţa. 

În toate chestiunile privind viaţa prezentă, fidelitatea mea va fi imutabilă, deoarece, cât priveşte 
aceste lucruri, pierderea sau câştigul nu poate în nici un fel să afecteze salvarea. Dar în ceea ce 
priveşte binecuvântările eterne, nu este voia lui Dumnezeu ca omul să se supună omului. Supunerea 
în lumea spirituală constituie închinarea şi aceasta nu poate fi dată decât Creatorului.” 

În timpul călătoriei spre casă, pe data de 4 mai 1521, Luther a fost „capturat” de mâini 
prietenoase şi dus la Wartburg, unde a rămas în afara cunoştinţei lumii până la 3 martie 1522. Dar în 
tot acest timp, Reforma înainta în toată Germania, chiar şi în Danemarca şi în ţările învecinate. 

În ciuda Edictului din Worms şi a întregii puteri din spatele lui, chiar în anul proclamării lui au 
ţâşnit de sub tiparul din Wittenberg mai mult de două sute de publicaţii evanghelice care erau 
împrăştiate şi citite pretutindeni. Au fost chiar traduse în franceză, spaniolă, engleză şi italiană. 

Progresul armatelor turceşti în 1522 a ocupat atât de mult atenţia imperiului încât nu mai exista 
loc pentru vreo aplicare generală a Edictului din Worms. Totuşi, împăratul a precizat că Reforma nu 
ar trebui pierdută din vedere. La 31 octombrie el a scris papei: „Este necesar să-i arestăm pe turci şi 
să pedepsim cu sabia pe partizanii doctrinelor otrăvitoare ale lui Luther”. 

În decembrie 1522, Dieta imperială s-a întrunit la Nuremberg, cu scopul principal, sub 
instrucţiunile împăratului şi ale papei, de a se ocupa de Reformă. 

Primul lucru care a fost pus înaintea Dietei a fost cererea papei prin legatul său de a-l distruge 
pe Luther. Cu scrisoarea papală în mână, legatul a declarat: „Trebuie să amputăm acest membru 
cangrenat din trup. Dumnezeul cel atotputernic a făcut ca pământul să se deschidă şi să îi înghită pe 
cei doi schismatici, Datan şi Abiram. Petru, prinţul apostolilor, a lovit pe Anania şi Safira cu moarte 
imediată pentru că au înşelat pe Dumnezeu. Chiar strămoşii voştri, la Constanţa, i-au omorât pe 
John Huss şi Ieronim de Praga care par acum că se ridică din moarte în Martin Luther. Urmaţi 
exemplul glorios al strămoşilor voştri; şi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al sfântului Petru, câştigaţi o 
victorie măreaţă asupra balaurului demonic”. 

Pe deasupra, papa s-a gândit să-şi asigure favoarea Dietei mărturisind corupţiile papalităţii şi 
afirmând printre altele dorinţa universală de a reforma papalitatea „atât la capul ei, cât şi în 
membre”. A spus: 

„Ştim că de un timp considerabil multe lucruri abominabile şi-au găsit locul în apropierea 
scaunului sfânt: abuzuri în cele spirituale, întindere exorbitantă a prerogativelor – totul s-a 
transformat în rău. Boala s-a împrăştiat de la cap spre membre – de la papă la prelaţi. Cu toţii am 
apucat pe o cale greşită; nu este nici unul care să facă bine, nu, nici unul. Dorim reformarea acestei 
curţi romane, de unde au provenit atâtea rele. Întreaga lume o doreşte. Şi pentru că am avut în 
vedere realizarea ei am renunţat să ne urcăm pe tronul pontifical”. 

Este adevărat că această atât de mult „dorită reformă” nu urma să fie realizată „cu prea multă 
grabă”; nimeni nu trebuie să fie „extremist”; trebuie „să înaintăm delicat şi gradat, pas cu pas”. Dar 
să pronunţe papa un asemenea lucru, aşa cum a făcut-o, chiar în scris, în mod oficial faţă de toată 
Dieta imperială şi sub exact acel tip de atac! Grupului papal din Dietă nu-i venea să creadă 
urechilor. Evanghelicii se bucurau. 

În loc de câştigul acestei lovituri asupra Dietei din partea părţii papale, aceasta a pus un obstacol 
hotărât asupra edictului din Worms, l-a îndreptăţit din plin pe Luther şi Reforma şi a încurajat Dieta 
la măsuri mai îndrăzneţe. 

Astfel, Dieta „a hotărât să strângă într-un singur corp toate nemulţumirile de care Germania s-a 
plâns împotriva Romei şi să le trimită papei”. La aceasta, nici măcar ecleziasticii nu s-au opus. 

Când acele nemulţumiri au fost în mod formal aşezate într-o listă, s-au găsit optzeci şi patru: 
„un catalog teribil de încasări abuzive de impozite, fraude, opresiuni şi greşeli pe care Germania le-
a îndurat din mâna papilor”. Iar prezentarea se încheia cu semnificativa afirmaţie: „Dacă aceste 
nedreptăţi nu sunt îndreptate într-un timp-limită, vom avea în vedere alte mijloace de a scăpa de 
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această opresiune şi suferinţă”. 
Cât despre Luther, Dieta l-a informat pe papă că a aplica edictul din Worms împotriva lui şi a-l 

omorî pentru că a spus chiar lucrurile pe care papa însuşi tocmai le-a declarat, ar fi atât de nedrept şi 
de periculos încât nu ar fi decât nebunie. Dacă, din punct de vedere teologic, Luther era greşit, 
lucrul convenabil care trebuie făcut este ca biserica să-i respingă erorile folosindu-se de Scripturi; 
iar ei ştiau o singură metodă de a face acest lucru în mod eficace – printr-un Conciliu General. Şi au 
cerut ca un astfel de Conciliu să fie chemat să se întâlnească în cursul unui an într-unul dintre 
oraşele libere ale Germaniei; şi au decretat ca „în acelaşi timp, Evanghelia pură să fie predicată cu 
pioşenie şi sobrietate, în concordanţă cu expunerea Scripturii primită şi aprobată de Biserică”. 

În faţa acestei neaşteptate schimbări de situaţii, legatul papal a fost aşa de nemulţumit încât a 
părăsit cu totul Dieta şi a plecat din Nuremberg. Iar când raportul oficial al procedurilor a ajuns la 
Roma, papa s-a umplut de mânie; şi şi-a vărsat-o într-o scrisoare usturătoare adresată prinţului 
Elector Frederick, suveranul lui Luther, în care l-a învinovăţit de toate războaiele, calamităţile şi 
relele care au afectat imperiul pentru că nu l-a distrus pe Luther. L-a ameninţat pe prinţ cu 
răzbunarea lui Dumnezeu aici şi în viaţa viitoare şi cu „cele două săbii ale imperiului şi ale 
papalităţii” dacă în acest punct el nu „se va schimba rapid”. 

Strigătul papei a trezit executarea edictului din Worms în Statele catolice din Germania. Ducele 
George a preluat conducerea în această chestiune. Şi el i-a scris lui Frederick, care era propriul 
frate, silindu-l să aplice edictul din Worms. Nobilul prinţ Elector a răspuns: 

„Oricine va comite un act criminal pe teritoriul Statelor mele nu va scăpa de pedeapsa meritată. 
Dar problemele de conştiinţă trebuie lăsate lui Dumnezeu.” 

În 1524 Dieta imperială s-a întrunit din nou la Nuremberg. Împuternicitul imperial a venit cu 
cuvântul împăratului, plângându-se că edictul din Worms nu a fost luat în considerare şi cerând să 
fie aplicat. În mesajul de deschidere, legatul papal a citat edictul din Worms, a chemat la aplicarea 
lui şi a cerut ca „Reforma să fie înăbuşită prin forţă”. 

Imediat, membrii Dietei au întrebat: „Ce s-a întâmplat cu doleanţele adresate papei de naţiunea 
germană?”. 

Legatul papal a răspuns că deşi trei copii ale rezoluţiilor au ajuns la Roma, „papa şi colegiul 
cardinalilor nu au putut să creadă că au fost avansate de prinţi! Au crezut că anumite persoane le-au 
publicat, în ura lor faţă de curtea romană! De aceea, nu am instrucţiuni cu privire la această 
chestiune!”. 

Faptul că reprezentaţiile solemne ale Dietei au fost ignorate şi o ofensă a fost aruncată asupra 
Dietei înseşi printr-un asemenea subterfugiu, a determinat un val de dreaptă indignare care a cuprins 
întreaga adunare. Când va veni rândul lor, vor şti cum să răspundă. Şi a venit de îndată. 

Atât legatul, cât şi împuternicitul imperial, fiecare de la stăpânul său, au insistat asupra aplicării 
depline a edictului din Worms. Dieta nu avea nici o putere să-l revoce. Nu vor stărui asupra acestui 
lucru. Nici nu îşi vor permite să fie consideraţi rebeli printr-un refuz clar. De aceea, au întocmit şi 
au adoptat un decret în care menţionau: „Trebuie să vă conformaţi edictului din Worms şi să îl 
aplicaţi cât mai viguros posibil”. 

Toţi ştiau că nu va fi deloc posibil, într-adevăr, o majoritate dintre state deja o declaraseră. Dar a 
trebuit ca atât împăratul, cât şi papa să fie mulţumiţi de „decret”. 

Din nou Dieta a cerut ca un Conciliu General să fie ţinut pe teritoriu german. De asemenea, au 
fost de acord că o Dietă va trebui să se întrunească la Speyer, în noiembrie, în acelaşi an, 1524. 
Aceste fapte au ofensat atât pe împărat, cât şi pe papă, pentru că nu au fost mai întâi consultaţi şi nu 
s-a ţinut cont de sfatul lor. Papa a scris împăratului: 

„Dacă sunt primul care trebuie să înfrunte furtuna, nu se va întâmpla pentru că sunt cel dintâi 
ameninţat de ea, ci pentru că eu sunt la cârmă. Drepturile imperiului sunt chiar mai mult atacate faţă 
de demnitatea curţii de la Roma.” 

Împăratul a emis un edict în care a declarat: 
„Doar papei îi aparţine dreptul de a întruni un Conciliu, …doar împăratului îi aparţine dreptul de 

a-l cere. Întâlnirea fixată la Speyer nu poate şi nu va fi tolerată. Este un lucru străin în naţiunea 
germană de a-şi asuma răspunderea unei lucrări pe care toate celelalte naţiuni, împreună cu papa, nu 
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au dreptul să o săvârşească. Direcţia cuvenită care trebuie urmată este aceea de a grăbi aplicarea 
decretului din Worms împotriva noului Mahomed.” 

Urmând amânarea celei de-a doua Diete din Nuremberg, legatul papal, la o conferinţă în 
Ratisbon, a format o ligă, compusă din arhiducele de Austria, ducii de Bavaria, arhiepiscopul de 
Salzburg şi nouă episcopi împotriva Reformei. Liga s-a angajat: 

1. să ducă la îndeplinire edictele din Worms şi Nuremberg; 
2. să nu permită nici o schimbare în închinarea publică; 
3. să nu tolereze nici un cleric căsătorit în interiorul Statelor; 
4. să recheme toţi studenţii care ar putea fi în Wittemberg şi aparţin Statelor; 
5. să utilizeze toate mijloacele care ţin de puterea lor pentru extirparea ereziei; 
6. să impună tuturor predicatorilor ca atunci când prezintă pasaje dificile ale Scripturii să se 

limiteze la interpretarea dată de Părinţii latini Ambrose, Jerome, Augustin şi Grigore cel Mare. 
De asemenea, Liga a emis, ca o reformă, că preoţilor ar trebui să li se interzică: 
1. să se angajeze în comerţ; 
2. să frecventeze cârciumile; 
3. să frecventeze seratele dansante; 
4. să se amestece în discutarea articolelor de credinţă în jurul băuturilor. 
La 5 mai 1525 prinţul Elector Frederick a murit. Imediat, ducele George s-a apucat să formeze 

în nordul Germaniei o ligă asemănătoare cu cea din sud de la Ratisbon împotriva Reformei. În iulie, 
aceasta a fost încheiată la Dessau. A fost formată din Electorii de Mentz şi Brandemburg, doi duci 
de Brunswick şi ducele George. 

Chiar în acest timp, din Spania a venit un decret al împăratului în Germania stabilind că o Dietă 
trebuie să fie ţinută la Augsburg, în noiembrie, în acelaşi an, pentru a lua măsuri „de a apăra religia 
creştină, obiceiurile şi ritualurile sfinte primite de la strămoşii lor; şi de a interzice toate doctrinele 
şi inovaţiile pernicioase”. 

Sub această înţelegere a datei şi locului întâlnirii, asistenţa de la Augsburg a fost atât de mică 
încât Dieta a amânat întâlnirea pentru Speyer, la mijlocul verii anului 1526. 

În această perioadă intermediară, o adunare bisericească de la Mentz a trimis o delegaţie 
împăratului şi una papei, cerându-le să „salveze Biserica”. 

Cam în acelaşi timp, ducele George şi alţi doi membri ai Ligii sale s-au sfătuit împreună şi au 
hotărât să trimită pe unul dintre ei personal la împărat pentru a-i implora asistenţa, întrucât 
„detestabila doctrină a lui Luther progresa rapid”. 

Împăratul a dat deputatului lor o comandă specială pentru a-i asigura cum „cu mare mâhnire a 
auzit de progresul continuu al ereziei lui Luther; şi pentru aceasta, neglijând orice altă chestiune, are 
de gând să părăsească Spania şi să se ducă la Roma pentru a face aranjamente cu papa, iar apoi să se 
înapoieze în Germania pentru a combate plaga de nesuferit din Wittemberg”. 

Ligile de la Ratisbon şi Dessau, cu redeşteptarea împăratului şi a papei, toţi uniţi pentru a aplica 
edictul din Worms peste tot, au fost reduse la o alianţă generală împotriva Reformei. 

Inevitabil, aceasta a făcut ca prinţii care primiseră Evanghelia şi alţii ca ei care nu doreau să 
îndurereze poporul, nici să suporte un război pe teritoriul Statelor lor, să rămână în simpatie şi 
sprijin reciproc împotriva acestui lucru care era impus Statelor sau poporului lor cu forţa. 

Prinţii care au acceptat Evanghelia în mod hotărât şi-au făcut publică înţelegerea într-un 
document semnat care sună aşa: 

„Pentru că Dumnezeul cel atotputernic, în mila Sa neexprimată, a făcut ca sfântul şi veşnicul 
Său Cuvânt, hrana sufletelor noastre şi comoara noastră cea mai de preţ aici jos, să apară din nou 
printre oameni: manevre puternice fiind întrebuinţate din partea clerului şi a aderenţilor săi pentru a-
l anihila şi extirpa; fiind cu fermitate convinşi că Cel care l-a trimis să aducă glorie numelui Său pe 
pământ este capabil să îl şi menţină, ne angajăm să apărăm acest Cuvânt sfânt în faţa poporului 
nostru: şi pentru acest scop să folosim bunurile, vieţile, Statele, stăpânirile noastre, tot ceea ce 
posedăm – încrezându-ne nu în armatele noastre, ci exclusiv în omnipotenţa lui Dumnezeu ale 
Cărui instrumente dorim să fim.” 

Prinţul Elector de Saxonia şi alţi zece prinţi puternici au semnat acest document. Pe steagurile şi 
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stemele lor, pe uniformele suitelor şi servitorilor lor, au pictat şi brodat cele cinci iniţiale mari „V. 
D. M. I. AE.” ale moto-ului lor – Verbum Domini Manet in AEternum – Cuvântul Domnului 
rămâne în veac. 

Acest curaj creştin al prinţilor evanghelici şi inerţia expresivă a acelor prinţi care erau neutri au 
pus o frână asupra ligilor papale şi a alianţei generale; şi chiar au suspendat forţa edictului din 
Worms. Aceste chestiuni s-au întâmplat în timpul adunării Dietei din Speyer, la 25 iunie 1526. 

La sosirea în Speyer, prinţii evanghelici au cerut de îndată episcopului de Speyer o biserică pe 
care să o folosească pentru închinare şi pentru a asculta predicarea Evangheliei. Episcopul, luând în 
nume de rău o asemenea îndrăzneală, a refuzat indignat: „Ce ar crede Roma despre mine?”. 

Prinţii s-au plâns de nedreptate, întrucât bisericile le aparţin la fel de mult ca şi episcopilor şi ele 
sunt pe bună dreptate spre beneficiul religios al tuturor. 

Neavând permisiunea pentru nici o biserică, prinţii evanghelici au avut parte de predicarea 
Evangheliei în holurile palatelor lor. Mulţimi imense, oameni de la oraş şi de la ţară, au fost 
prezente la predicarea Evangheliei în timp ce liturghia era rostită în biserici goale. Scrieri 
evanghelice erau distribuite în abundenţă şi citite cu sete atât de prinţi cât şi de popor. Întregul oraş 
şi regiunea dimprejur erau mişcate mai mult de Reformă decât de Dietă. 

Un efect imediat al acestor lucruri a fost că prinţii ce adoptaseră o poziţie de neutralitate faţă de 
impunerea edictului din Worms au stat acum hotărâţi în Dietă împotriva oricărei executări. Dieta nu 
a spus că edictul din Worms ar trebui pus în vigoare „cât de extins posibil”. A spus clar nu numai că 
executarea edictului era imposibilă, dar şi că dacă împăratul însuşi era de faţă ar fi fost de aceeaşi 
părere. 

Apoi, împotriva opoziţiei secţiunii ecleziastice a Dietei, a fost adoptată o rezoluţie pentru ca 
Dieta să ia în considerare abuzul bisericesc. Deputatul oraşului Frankfurt a spus: 

„Clerul ia în bătaie de joc binele public şi caută doar interesele proprii.” 
Deputatul ducelui George, duşmanul fanatic al lui Luther, a spus: 
„Laicii au salvarea creştinătăţii în inimă mult mai mult decât clerul.” 
„Niciodată oraşele nu au vorbit mai deschis; niciodată prinţii nu au insistat mai urgent pentru 

îndepărtarea poverilor lor.” – Ranke. 
Mai multe oraşe au prezentat Dietei prin reprezentanţii lor o hârtie ce conţinea o listă a 

abuzurilor pentru care au cerut despovărare. Au cerut ca legea privind alimentele interzise să fie 
abolită: în ceea ce priveşte ceremoniile, toţi oamenii să fie lăsaţi liberi, până se va întruni un 
Conciliu General, iar până atunci predicarea Evangheliei să fie liberă. 

S-au plâns de sărbătorile bisericeşti, care, desigur, erau obligatorii. Ei au spus: 
„Pedepsele dure care interzic munca folositoare în aceste zile nu împiedică ispitele la viciu şi 

crimă; iar aceste perioade de inactivitate obligatorie sunt nefavorabile atât practicării virtuţii, cât şi 
industriei.” 

Aceste plângeri au fost susţinute şi „Dieta s-a divizat în comitete pentru abolirea abuzurilor”. La 
1 august un comitet general a anunţat „necesitatea unei reforme a abuzurilor”. În final, „s-a făcut 
propunerea ca scrierile ce conţin noile regulamente să fie numaidecât arse fără rezerve şi Sfintele 
Scripturi să fie luate ca singură regulă de credinţă. Deşi s-a ridicat o oarecare opoziţie, totuşi 
niciodată nu a fost adoptată o rezoluţie cu mai multă fermitate.” – Ranke. 

Curentul creştea puternic în direcţia neaşteptată. Dieta care fusese convocată cu îndrăzneală 
pentru a rosti ultimul cuvânt către eretici şi care urma să se ocupe de lovitura finală împotriva 
Reformei, rostea cuvinte cu greutate şi se ocupa de loviturile solide împotriva papalităţii. 

Situaţia era disperată. Ceva cu efect trebuia făcut. „Preoţi fanatici, călugări, prinţi ecleziastici, 
toţi s-au adunat în jurul lui Ferdinand. Viclenie, corupţie, nimic nu a fost cruţat.” 

Motivul pentru care Ferdinand a fost centrul eforturilor a fost următorul: Ferdinand era fratele 
împăratului. El era vocea împăratului în Dietă. El era în posesia unui document de „instrucţiuni” de 
la împărat pentru Dietă, datat 23 martie 1526, cu patru luni înainte să se întrunească Dieta. În acest 
document, împăratul „a consimţit şi a poruncit ca ei să nu decreteze nimic contrar cu vechile 
obiceiuri, canoane şi ceremonii ale Bisericii şi ca toate lucrurile să fie ordonate în interiorul 
dominioanelor în conformitate cu forma şi conţinutul edictului din Worms”. 
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Grupul papal din Dietă ştia că Ferdinand are acest document. Prinţii evanghelici şi deputaţii 
oraşelor nu ştiau. În speranţa că direcţia lucrurilor din Dietă va fi de aşa fel încât să nu fie nevoit să 
îl folosească, Ferdinand nu l-a dat Dietei de la început; iar acum că Dieta a mers atât de departe în 
direcţia opusă, ezita să îl publice, ştiind că în împrejurările prezente acesta s-ar fi redus aproape la o 
declaraţie de război. 

Cei care îl înconjurau pe Ferdinand insistau să dea „instrucţiunile” împăratului. „A refuza 
publicarea lor ar însemna să ruineze Biserica şi Imperiul! Vocea lui Carol să se opună cu puternicul 
său drept de veto ameţelii care se întinde în Germania şi Imperiul va fi salvat!” 

Ferdinand a cedat şi la 3 august a pus documentul înaintea Dietei. Efectul imediat al promulgării 
lui a fost exact lucrul de care se temea Ferdinand. Dar imediat a fost cerută data documentului. 
Când a fost dată, „23 martie”, toţi au respirat uşuraţi, pentru că întregul efect dispăruse. 

Dieta a replicat cu calm că de atunci împăratul şi papa au început să se certe şi acum erau în 
război, iar acest fapt invalida forţa instrucţiunilor, pentru că erau formate în înţelegere cu papa. Într-
adevăr, chiar documentul spunea că împăratul urma „să meargă mai departe la Roma pentru a fi 
încoronat” şi că apoi „se va consulta cu papa referitor la convocarea unui Conciliu General”. Şi de 
vreme ce aceste părţi ale documentului erau acum inoperante, aşa era tot. 

Investigaţii ulterioare au făcut cunoscut faptul şi mai concludent că în realitate, împăratul i-a 
scris mai târziu lui Ferdinand, spunând: 

„Să suspendăm edictul din Worms. Să aducem înapoi partizanii lui Luther, prin conciliere şi 
printr-un conciliu solid să determinăm triumful adevărului evanghelic.” 

Această propunere a fost doar o întorsătură politică luată de împărat pentru a „juca” împotriva 
papei. Dar s-a potrivit perfect cu necesitatea Dietei, pentru că a suspendat edictul din Worms şi a 
sancţionat tot ceea ce făcuse Dieta pentru „a determina triumful adevărului evanghelic”. 

Rezultatul a fost un impas în procedurile Dietei. Totuşi, calea de ieşire a reprezentat un alt 
progres al Reformei şi un alt „triumf al adevărului evanghelic”. Aceasta a fost calea libertăţii 
religioase şi a supremaţiei Cuvântului lui Dumnezeu. A fost o înţelegere unanimă pentru „a lăsa 
orice om să facă aşa cum crede că este potrivit până ce un conciliu va restabili unitatea dorită de 
Cuvântul lui Dumnezeu”. 

Această concluzie a fost adoptată într-un decret oficial al Dietei. Decretul a fost numit 
„Protocolul Dietei din Speyer”. A fost datat 17 august 1526 şi a fost oficial semnat de Ferdinand din 
partea împăratului. Prevedea că: 

1. un Conciliu universal sau cel puţin naţional va fi convocat în cursul unui an; 
2. împăratul va fi invitat să se întoarcă rapid în Germania; 
3. „În ceea ce priveşte religia şi edictul din Worms, în intervalul de timpul până la Conciliul 

General sau Naţional toţi să se comporte cum trebuie în provinciile lor astfel încât să fie capabili să 
dea socoteală de acţiunile lor atât lui Dumnezeu cât şi împăratului.” 

Conciliul aşteptat nu a fost convocat în cursul anului sugerat. Aceasta a permis ca libertatea 
religioasă stabilită de Dietă să continue, fără nici o verificare sau limitare, cu excepţia Statelor 
romanice rigide. 

Războiul împăratului cu papa a atras atenţia ambelor părţi. Războiul ar fi adus o pustiire asupra 
Romei din partea trupelor imperiale care nu mai fusese cunoscută din timpul goţilor şi vandalilor, 
dacă împăratul şi papa nu ar fi semnat chiar atunci „pacea”, la 29 iunie 1528. 

Bineînţeles, această „pace” nu a însemnat decât distrugere pentru creştinii Reformei. Un articol 
al tratatului stipula că împăratul restabileşte autoritatea papei în Germania. Împăratul a promis că va 
distruge ereticii „cu toată puterea”. 

Oricum, aceasta ar trebui adusă la îndeplinire prin acţiunea unei Diete şi a puterii Statelor, dacă 
era posibil. Dar dacă acest mod eşua, atunci se va folosi puterea armatelor imperiale. În consecinţă, 
la 1 august 1528 scrisorile imperiale au fost trimise planificând o Dietă pentru 21 februarie 1529 la 
Speyer. 

A ataca Reforma prin acţiunea unei Diete era acum mai greu decât oricând, pentru că ordinea 
prezentă a libertăţii religioase a fost realizată în urma acţiunii directe şi unanime a Dietei, semnată 
cu numele şi sigilată cu jurământul tuturor. Pentru orice sancţiune formală şi constituţională acel 
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document era legea imperiului. Totuşi, în „pacea” dintre împărat şi papă, toate acestea n-au contat. 
Totul trebuie măturat pentru a da loc edictului din Worms. Reforma trebuie distrusă. 

Când timpul pentru întrunirea Dietei a venit, totul a fost făcut să poarte impresia scopului unei 
noi convenţii. Cei din grupul papal au fost prezenţi într-un număr mai mare decât au fost vreodată şi 
au manifestat în mod distinct un aer superior şi de confidenţialitate. Prinţilor evanghelici le era 
acum interzis să susţină predicarea Evangheliei, nici măcar în holurile proprii. Bineînţeles, ei nu au 
respectat acest ordin. Prinţul Elector de Saxonia a scris că în jur de opt mii de persoane au fost 
prezente la închinarea de dimineaţă şi seară din capela sa Palm-Sunday. 

La deschiderea oficială a Dietei, împuterniciţii imperiali au transmis informaţia că „este voia şi 
porunca împăratului ca Dieta să revoce edictul din Speyer”. 

Bineînţeles, partea papală a insistat imediat ca aceasta să fie făcută îndată, pentru că, aşa cum 
spuneau ei, acel edict al libertăţii religioase 

1. proteja tot felul de opinii abominabile; 
2. hrănea creşterea comunităţilor eretice şi neloiale (adică a adunărilor evanghelice); 
3. era voia împăratului; 
4. cine se opunea revocării nu era prietenul împăratului. 
Prinţii evanghelici au susţinut că: 
1. Edictul libertăţii religioase a fost adoptat în unanimitate, semnat şi aprobat de membrii 

Dietei şi de Ferdinand, în numele împăratului. 
2. În acest fel era o parte a Constituţiei imperiului. 
3. A fi revocat pentru că este cerut de o majoritate, ar însemna o încălcare pe faţă a credinţei 

constituţionale şi naţionale. 
4. Dacă o asemenea procedură ar fi adoptată, nu ar mai exista siguranţă în nimic. 
5. De asemenea, o autoritate centrală ar fi stabilită care să o înlăture pe cea locală. 
6. Independenţa Statelor ar fi distrusă. 
7. Şi la urma urmei, tot ar rămâne dreptul fiecărui stat de a refuza o asemenea ordine a 

lucrurilor în teritoriile proprii. 
8. De aceea, cererea împăratului nu înseamnă decât revoluţie şi război. 
Aceste argumente au fost atât de puternice, iar consecinţele periculoase au fost atât de clar 

expuse încât chiar prinţii catolici au fost câştigaţi. Propunerea împăratului nu a fost adoptată. Dieta 
a refuzat să revoce protocolul din Speyer. 

Atunci, grupul papal a dat o lovitură îndrăzneaţă. Împuterniciţii papali au anunţat că „în virtutea 
puterii sale supreme, împăratul a anulat edictul din Speyer”. 

Aceasta a fost şi mai rău. Acţiunea împăratului în această privinţă era în întregime 
neconstituţională şi arbitrară. Pentru ca o majoritate a Dietei să facă aşa ceva era arbitrar şi 
revoluţionar. Dar ca împăratul singur să facă aceasta, bazat pe propria putere şi voinţă, însemna 
chiar mai mult. Dieta – nu numai prinţii evanghelici, ci corpul principal al Dietei – a întâmpinat 
această nouă revendicare cu calm şi curaj. Au refuzat să o recunoască. 

Dar, pentru că era o parte a programului stabilit, grupul papal a procedat ca şi când acţiunea 
arbitrară a împăratului era pe deplin şi în mod oficial legală. Şi în acest fel, presupunând că edictul 
din Speyer a fost dat la o parte, a ordonat ca Dieta să poruncească acum intrarea deplină în vigoare a 
edictului din Worms. 

Dieta însăşi nu va revoca protocolul, nici nu va recunoaşte anularea lui de către împărat. Fiind în 
această poziţie, edictul din Worms nu putea fi reînviat. Atunci grupul papal a luat poziţie aparent 
pentru a propune continuarea edictului din Speyer şi anularea edictului din Worms, dar, în realitate, 
pentru a compromite edictul din Speyer şi a înăbuşi Reforma în loc să o zdrobească. 

La 7 aprilie, şi-au asigurat o majoritate a voturilor în Dietă în favoarea unei rezoluţii care afirma 
că: 

1. În toate locurile unde edictul din Worms a fost pus în vigoare, orice inovaţie religioasă să 
continue a fi interzisă. 

2. În toate locurile în care edictul din Worms nu a fost sau nu a putut fi pus în vigoare, să nu fie 
realizată nici o altă Reformă. 
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3. Reformatorii să nu se atingă de nici un punct controversat. 
4. Să nu se opună nici unei celebrări a liturghiei. 
5. Să nu permită nici unui catolic să îmbrăţişeze doctrinele lui Luther. 
6. Să recunoască jurisdicţia apostolică a Bisericii Catolice. 
7. Să nu tolereze nici un anabaptist sau sacramentarian. 
Acesta a fost o proiect pentru înăbuşirea Reformei, întrucât a oprit orice activitate a 

reformatorilor şi a dat amploare fiecărei activităţi a catolicilor. 
Împotriva noului proiect prinţii evanghelici au susţinut că: 
„Această Dietă nu este competentă de a face mai mult decât a apăra libertatea religioasă stabilită 

de Dieta anterioară până ce Conciliul se va întruni în conformitate cu înţelegerea originală inclusă 
în stipularea protocolului. De aceea, noi respingem acest decret. De asemenea, îl respingem pentru 
că în chestiuni de credinţă majoritatea nu are nici o putere.” 

Legiferarea noului proiect, cel din 7 aprilie, nu a fost decât primul pas: au fost necesari alţii care 
să îl urmeze pentru a deveni lege. Dar, înfrângând toate cererile şi consideraţiile dreptului sau ale 
justiţiei, a fost dus până la stadiile finale; pentru că „Ferdinand şi toţi preoţii s-au hotărât să distrugă 
ceea ce ei numeau o ‚încăpăţânare îndrăzneaţă’”. 

Au început cu statele mai slabe. Au început să înspăimânte şi să dividă oraşele care până atunci 
urmaseră o direcţie comună. La 12 aprilie au fost convocaţi înaintea Dietei. Degeaba au invocat 
absenţa unora din numărul lor şi au cerut o amânare. Au fost refuzaţi, iar chemarea a fost grăbită. 
Douăzeci şi unu de oraşe libere au acceptat declaraţia Dietei, paisprezece au respins-o. 

„La 18 aprilie a fost decretat ca Statele evanghelice să nu mai fie ascultate din nou, iar 
Ferdinand se pregătea să aplice lovitura decisivă în ziua următoare. 

Când ziua a venit, regele a apărut înaintea Dietei înconjurat de ceilalţi împuterniciţi ai 
imperiului şi mai mulţi episcopi. El a mulţumit romano-catolicilor pentru fidelitatea lor şi a declarat 
că hotărârea, fiind acceptată în mod definitiv, urma să fie redactată sub forma unui decret imperial. 

Atunci, el a anunţat prinţul Elector şi prietenii săi că singura poziţie ce le rămâne este de a se 
supune majorităţii. Prinţii evanghelici, care nu se aşteptau la o asemenea declaraţie fermă, au fost 
impresionaţi de această somaţie; de aceea, conform obiceiului, au trecut într-o cameră alăturată 
pentru a discuta problema. 

Dar Ferdinand nu avea dispoziţia să aştepte după răspunsul lor. El s-a ridicat şi împuterniciţii 
imperiali împreună cu el. În van au fost toate sforţările de a-l opri. ‚Am primit un ordin de la 
maiestatea sa împărătească’, a replicat el; ‚l-am îndeplinit. Totul s-a terminat.’” – D’Aubigne. 

Când prinţii s-au întors de la discuţiile lor şi nu l-au mai găsit pe Ferdinand şi pe grupul lui, au 
trimis la el o delegaţie pentru a-l ruga stăruitor să se întoarcă. El a răspuns: „Este o chestiune 
stabilită. Tot ce rămâne este supunerea.” 

Atunci, prinţii evanghelici, văzând că toată chestiunea a fost hotărâtă împotriva lor şi că 
întâlnirea s-a retras pentru a preveni răspunsul lor, şi toate acestea în absenţa lor, au hotărât „să 
apeleze la Cuvântul lui Dumnezeu în locul raportului Dietei şi la Isus Hristos, Regele regilor şi 
Domnul domnilor în locul împăratului Carol”. 

În consecinţă, în ziua următoare, la 19 aprilie 1529, prinţii evanghelici au apărut înaintea Dietei 
şi, pentru ea însăşi, pentru prinţi şi pentru tot corpul evanghelic, prinţul Elector John de Saxonia a 
citit declaraţia de protest care a introdus cuvântul „protestant” în lume şi care a dat Reformei 
numele şi titlul de protestant. 

Nobila, dreapta şi creştina declaraţie afirmă după cum urmează: 
„Dragi lorzi, veri, unchi şi prieteni! 
Întorcându-ne în această Dietă la chemarea maiestăţii sale şi pentru binele general al 

creştinătăţii, am auzit şi am înţeles că deciziile ultimei Diete referitoare la credinţa noastră sfântă 
urmează să fie revocate şi se propune înlocuirea lor cu anumite rezoluţii restrictive şi oneroase. 

Regele Ferdinand şi ceilalţi împuterniciţi imperiali, punându-şi sigiliile pe ultimul protocol din 
Speyer, au promis, oricum, în numele împăratului, să ducă la bun sfârşit în mod sincer şi inviolabil 
tot ceea ce acesta conţine şi să nu permită nimic care era contrar lui. În mod asemănător, de 
asemenea voi şi noi, electori, prinţi, prelaţi, lorzi şi deputaţi ai imperiului, ne-am obligat să susţinem 
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pentru totdeauna şi cu toată puterea noastră fiecare articol al acelui decret. 
De aceea, nu putem consimţi la revocarea lui. 
În primul rând, deoarece credem că maiestatea sa (la fel şi noi şi voi) este chemată să susţină cu 

fermitate ceea ce a fost în unanimitate şi în mod solemn hotărât. 
În al doilea rând, deoarece aceasta priveşte slava lui Dumnezeu şi salvarea sufletelor noastre, iar 

în asemenea chestiuni se cuvine să ţinem seama, mai presus de orice, de porunca lui Dumnezeu, 
care este Regele regilor şi Domnul domnilor; fiecare dintre noi Îi va da socoteală pentru el însuşi, 
fără să ţină seama câtuşi de puţin de majoritate sau de minoritate. 

Nu formăm nici o acuzaţie asupra chestiunii ce ne priveşte pe noi, dragi domni; şi suntem 
bucuroşi să ne rugăm lui Dumnezeu zilnic pentru ca El să ne aducă pe toţi la unitatea credinţei, în 
adevăr, în dragoste şi sfinţenie, prin Isus Hristos, tronul nostru de har şi singurul nostru Mijlocitor. 

Dar în ceea ce ne priveşte, adeziunea la hotărârea voastră (şi fiecare om onest să judece) ar 
însemna să acţionăm împotriva conştiinţei noastre, condamnând o doctrină pe care o susţinem a fi 
creştină şi declarând că trebuie să fie abolită în Statele noastre, dacă am putea face acest lucru fără 
probleme. 

Aceasta ar însemna să Îl tăgăduim pe Domnul nostru Isus Hristos şi să respingem Cuvântul Său 
sfânt, şi în acest fel să Îi dăm un motiv întemeiat să ne tăgăduiască în schimb pe noi în faţa Tatălui, 
aşa cum a prevestit. 

Ce, să ratificăm acest edict? Să afirmăm că atunci când Dumnezeul cel atotputernic cheamă un 
om la cunoştinţa Sa, acest om nu poate primi totuşi cunoştinţa lui Dumnezeu! Oh, să nu devenim 
astfel complicii unor patimi mortale, nu numai printre supuşii noştri, ci şi printre ai voştri! 

Din acest motiv respingem jugul care ne este impus. Şi chiar dacă este universal ştiut că în 
Statele noastre împărtăşania sfântă a trupului şi sângelui Domnului nostru este administrată conform 
intereselor, nu putem adera la ceea ce edictul propune împotriva sacramentarienilor, considerând că 
edictul nu i-a amintit, că ei nu au fost ascultaţi şi că noi nu putem hotărî asupra unor asemenea 
puncte înainte de următorul Conciliu. 

Mai mult, considerăm că pentru a avea valoare declaraţia edictului conform căreia pastorii 
trebuie să predice Evanghelia explicând-o în concordanţă cu scrierile acceptate de sfânta Biserică 
creştină, ar trebui mai întâi să ne punem de acord asupra a ceea ce este înţeles de către adevărata şi 
sfânta Biserică. Acum, înţelegând că există o mare diversitate a opiniilor în această privinţă, că nu 
există nici o doctrină sigură, decât ceea ce este corespunzător Cuvântului lui Dumnezeu, că Domnul 
interzice învăţarea oricărei alte doctrine, că fiecare text al Sfintelor Scripturi trebuie explicat de alte 
texte mai clare, că această carte sfântă este necesară creştinului, că este uşor de înţeles şi destinată 
să îndepărteze întunericul, suntem hotărâţi, prin harul lui Dumnezeu, să susţinem predicarea pură şi 
exclusivă a Cuvântului Său sfânt, aşa cum este conţinut în cărţile biblice ale Vechiului şi Noului 
Testament, fără să adăugăm ceva care ar putea fi contrar lor. Cel ce clădeşte pe această temelie va 
sta împotriva tuturor forţelor răului, în timp ce toată îngâmfarea umană ce este ridicată împotriva ei 
va cădea înaintea feţei lui Dumnezeu. 

Pentru aceste motive, dragi lorzi, unchi, veri şi prieteni, vă implorăm serios să cântăriţi cu 
atenţie plângerile şi motivele noastre. Dacă nu cedaţi la cererea noastră, protestăm prin cele 
prezentate, înaintea lui Dumnezeu, singurul nostru Creator, Protector, Mântuitor şi Salvator, care va 
fi Judecătorul nostru într-o zi, înaintea tuturor oamenilor şi creaturilor, că noi şi poporul nostru, nu 
consimţim, nici nu aderăm în vreo privinţă la decretul propus, în orice este contrar lui Dumnezeu, 
Cuvântului Său sfânt, conştiinţei noastre drepte, salvării sufletelor noastre şi ultimului decret din 
Speyer. 

În acelaşi timp, aşteptăm ca maiestatea sa împărătească să se comporte faţă de noi ca un prinţ 
creştin care Îl iubeşte pe Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor; şi ne declarăm gata să acordăm atât 
lui, cât şi vouă, dragi lorzi, toată afecţiunea şi ascultarea care reprezintă dreapta şi legitima noastră 
îndatorire.” 

„Astfel au vorbit, în prezenţa Dietei, acei oameni curajoşi pe care de atunci încolo creştinătatea 
îi va denumi protestanţii.” 

Şi aceasta este originea cuvântului „protestant”. Aceasta este adevărata istorie a cuvântului 
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„protestant” cu care s-a ocupat şi care a fost repudiat de Consiliul Federal al Bisericilor lui Hristos 
din America, de treizeci şi una de denominaţiuni cu „un număr total de membri mai mare de 
şaptesprezece milioane”. 

Şi acum că am văzut întreaga istorie –  
Ce există de la început până la sfârşit în această istorie care nu ar putea determina decât pe un 

papistaş să vrea să repudieze cuvântul „protestant”, principiul sau ideea lui? 
Ce există în toată această istorie care „să servească la anularea” unei asemenea „experienţe 

nefericite şi apăsătoare” pentru care doar un papistaş ar vrea acum să repudieze cuvântul 
„protestant”? 

Ce există în toată această istorie, care nu ar putea fi atât de compromiţător şi discreditabil decât 
pentru un papistaş, astfel încât el are nevoie să îl renege pentru ca „fraţii lui creştini să poată lucra 
împreună cu el”? 

Vă rog să examinaţi din nou istoria, chiar din nou şi din nou; analizaţi-o: examinaţi fiecare fază 
în parte, remarcaţi fiecare principiu în parte. Apoi, conform cu istoria corectă şi simplă, întrebaţi-vă: 

De fapt şi de drept, ce indică acest cuvânt, „protestant”? Ce spune el? Ce înseamnă el? 
Şi prin evidenţa deschisă a istoriei clare, corecte şi simple, răspunsul vine. 
Înseamnă protest împotriva arderii sau a oricărei alte forme de distrugere a oamenilor sau a 

scrierilor oamenilor care nu se potrivesc în religie şi credinţă cu alţi oameni din vreo biserică sau 
din vreun stat. 

Înseamnă protest împotriva procedurii arbitrare şi nedrepte a coaliţiilor ecleziastice. 
Înseamnă protest împotriva oricărei denunţări sau condamnări a oamenilor în absenţa lor sau 

fără să fie ascultaţi. 
Înseamnă protest împotriva oricărei alianţe sau legături dintre puterea ecleziastică şi cea civilă. 
Înseamnă protest împotriva oricărei revendicări sau pretenţii a puterii ori dreptului din partea 

oricărei majorităţi în chestiuni de religie sau credinţă. 
Înseamnă protest împotriva oricărui amestec nejustificat al puterii civile, sub orice pretext, în 

chestiuni care în vreo privinţă are legătură cu religia sau credinţa. 
Înseamnă protest împotriva întregii autorităţi arbitrare a bisericii sub orice formă, nume sau 

pretenţie. 
Înseamnă protest împotriva oricărei exercitări a autorităţii sau a puterii ecleziastice în orice altă 

privinţă decât în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Înseamnă protest împotriva oricărei restricţii, de orice fel, de a predica din plin Cuvântul lui 

Dumnezeu, chiar şi în „puncte controversate”, faţă de orice creatură, oriunde şi oricând. 
Înseamnă protest împotriva oricărei restricţii, de orice fel, faţă de stăpânirea şi exercitarea 

deplină şi liberă a dreptului individual de a îmbrăţişa la orice timp orice doctrină pe care alege să o 
creadă. 

Proclamă şi apără libertatea deplină şi completă a individului însuşi. 
Proclamă şi apără individualitatea desăvârşită a fiecărui suflet. 
Şi, în această direcţie, proclamă şi apără responsabilitatea deplină şi exclusivă a sufletului 

individual, doar faţă de Dumnezeu în chestiuni care se referă la religie şi credinţă. 
Se bazează pe şi proclamă doar Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum este în Biblia Noului şi 

Vechiului Testament, ca fiind suficient în toate chestiunile referitoare la religie şi credinţă. 
Acestea, toate acestea şi nimic mai puţin, reprezintă în adevăr şi în realitate ceea ce cuvântul 

„protestant” înseamnă. Şi aceasta este ceea ce a fost repudiat de Consiliul Federal al Bisericilor, 
când în unanimitate a repudiat cuvântul „protestant”. 

Eşti tu protestant? 
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CAPITOLUL III3 
CE ÎNSEAMNĂ „PROTESTANT” ÎN AMERICA? 

 
Extinderea splendidului cuvânt „protestant” nu a fost doar pentru acea zi. Principiul lui a fost 

atunci, şi întotdeauna este, un lucru foarte practic. 
„Această hotărâre nobilă a fost cea care a câştigat pentru timpurile moderne libertatea gândirii şi 

independenţa credinţei.” – D’Aubigne. 
În şi pentru toate timpurile moderne, libertatea gândirii şi independenţa credinţei – libertatea 

religioasă – stabilite ca un drept natural şi inalienabil al omenirii prin Constituţia Statelor Unite, 
reprezintă cea mai pură expresie a principiului Protestului care există în orice grup unitar din lume. 

Totuşi, cu un mare preţ şi doar printr-o luptă lungă şi perseverentă a fost această libertate 
câştigată în final pentru omenire în Noua Lume. 

Nu după mulţi ani de când protestul a fost prezentat în Speyer, în principiu, el a trebuit să fie 
repetat şi susţinut chiar şi împotriva celor care mărturiseau a fi protestanţi. Deoarece, când originalii 
şi adevăraţii protestanţi au murit, mulţi au încetat să fie protestanţi şi au devenit doar luterani, 
zwinglieni etc. Au încetat să se gândească numai la adevărul lui Dumnezeu, le-a păsat doar de 
adevărul lui Luther sau al altcuiva. 

Reforma şi protestul au apelat doar la Cuvântul clar al lui Dumnezeu aşa cum se găseşte în 
Scripturi. Acest Cuvânt a fost predicat cu hotărâre şi credincioşie; şi fiecare era liber să creadă şi să 
predice Cuvântul aşa cum îl descoperea el. 

Dar la scurt timp s-a cerut ca toţi să creadă şi să predice Cuvântul aşa cum altcineva îl 
descoperea şi nimeni să nu predice decât dacă predică acel lucru. 

Această înnoire a aceleiaşi atitudini vechi de către pretinşii protestanţi, inevitabil a adus înnoirea 
protestului pentru oricine dorea să fie un protestant adevărat. 

Continuarea protestului, împotriva continuării papalităţii printre pretinşii protestanţi, a adus din 
nou intoleranţă, excomunicare şi persecuţie chiar şi prin intermediul puterii civile, din partea celor 
care nu înaintau o dată cu adevărul mereu crescând al lui Dumnezeu. 

„Principiile care i-au condus pe protestanţi să se separe de Biserica Romană ar fi trebuit să îi 
înveţe să tolereze opiniile celorlalţi şi să îi avertizeze faţă de tentativa de a cădea de acord în 
doctrină sau mod de închinare cu formele indispensabile ale guvernului secular. Chiar mai puţin s-
ar fi cuvenit ca ei să aplice acel acord prin pedepse penale; deoarece credinţa, după cum arătau ei, 
nu avea nici o valoare pentru a salva ceea ce le-a fost dat în mod gratuit. 

O biserică ce nu pretinde că este infailibilă se leagă să admită că este posibil că o parte a 
adevărului să fie susţinută de împotrivitorii ei. O biserică ce permite sau încurajează raţiunea umană 
să-şi concentreze toată atenţia asupra revelaţiei, nu are nici un drept în primul rând să discute în 
contradictoriu cu oamenii şi în al doilea rând să îi pedepsească dacă nu sunt convinşi. 

Dar, fie că oamenii au văzut doar pe jumătate ce făceau, fie că au crezut că este destul de greu să 
deconsolideze cătuşele preoţeşti, au primit cu bine tot ajutorul pe care un prinţ temporal l-a putut 
oferi; consecinţa reală a fost că religia sau mai degrabă crezurile teologice au început să fie 
amestecate cu politica mai îndeaproape decât s-a întâmplat vreodată … 

În aproape orice ţară, forma doctrinară care a triumfat, s-a asociat cu Statul şi a menţinut 
sistemul despotic al Evului Mediu, în timp ce abandona temelia pe care acel sistem fusese 
întemeiat. 

În acest fel s-au ridicat Bisericile Naţionale, care urmau să fie pentru cele mai multe ţări 
protestante ale Europei ceea ce a fost Biserica Catolică pentru întreaga lume; bisericile, adică 
fiecare ce avea să fie la fel de extinsă ca şi statul respectiv, urmau să se bucure de bogăţii funciare şi 
privilegii politice exclusive şi urmau să fie înarmate cu puteri de constrângere împotriva 

                                                
3 Sursele citatelor, faptelor şi datelor din acest capitol sunt: 
Bancroft – „Istoria Statelor Unite”, Vol. V, epoch IV, cap. IX, XVII, XXI; Vol. VI, Book II, cap. V; Book 
IV, cap. III; Book V, cap. I. 
Bryce – „Sfântul Imperiu Roman”, cap. XIX. 
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nonconformiştilor. 
Nu a fost întru totul uşor să se găsească un set de principii teoretice pe care aceste biserici să se 

poată baza, deoarece nu puteau, ca vechea biserică, să arate spre transmiterea istorică a doctrinelor 
lor; nu puteau pretinde că au în vreun om sau un grup de oameni vocea infailibilă a adevărului 
divin; nu puteau nici să se întoarcă la concilii generale sau la argumentul, oricât ar fi de merituos, 
‚Securus indicat orbis terranum’. 

Dar în practică, aceste dificultăţi au fost curând date la o parte, pentru că grupul dominant în 
fiecare stat, dacă nu pretindea că este infailibil, era în orice caz perfect sigur că are dreptate; şi putea 
pune împotrivirea celorlalte secte pe seama unei oblicităţi morale. Voinţa suveranului, aşa cum era 
în Anglia sau voinţa majorităţii, aşa cum era în Olanda, ţările scandinave şi Scoţia, a impus fiecărei 
ţări o formă particulară de închinare şi a menţinut practicile intoleranţei medievale fără justificare. 

Persecuţia, care putea cel puţin să fie atenuată într-o Biserică Catolică şi Apostolică, era în mod 
special detestabilă atunci când era practicată de aceia care nu erau catolici, care nu erau mai 
apostolici decât semenii lor şi care tocmai se revoltaseră împotriva celei mai vechi şi mai venerabile 
autorităţi în numele drepturilor pe care acum le negau celorlalţi. 

Dacă unirea cu o biserică vizibilă prin participarea la un sacrament vital este necesară pentru 
viaţa eternă, persecuţia poate fi considerată o îndatorire, un serviciu de bunăvoinţă pentru sufletele 
care pier. Dar dacă împărăţia cerului este din orice punct de vedere o împărăţie a spiritului, dacă 
exercitarea credinţei poate fi făcută în afara unui corp vizibil şi sub o diversitate de forme exteriore, 
dacă sensul revelaţiei scrise a lui Dumnezeu este stabilit prin exercitarea raţiunii umane ghidate de 
inspiraţia divină care inspiră acolo unde este ascultată, persecuţia devine imediat o crimă şi o 
nebunie.” – Bryce. 

Totuşi, împotriva tuturor principiilor protestului, în ciuda demnităţii şi a justiţiei, în ciuda 
creştinătăţii clare şi a judecăţii sănătoase, crima dezgustătoare şi nebunia nemaipomenită au 
persistat printre pretinşii protestanţi în toate statele şi ţările lor, cu excepţia locuşorului binecuvântat 
din Rhode Island, până la ridicarea Lumii Noi în 1776. 

Când la 4 iulie 1776, notabila Declaraţie a proclamat că „aceste colonii sunt şi prin drept se 
cuvine să fie state libere şi independente”, fiecare din aceste state nou-născute, cu excepţia coloniei 
Rhode Island, a cunoscut o instituire a religiei. În Noua Anglie a fost congregaţionismul. În unele a 
fost Biserica Angliei. În altele a fost „religia creştină” – un tip de „creştinătate generală” pe care 
orice magistrat fanatic sau păgân îl putea impune prin „Common Law”. 

În Virginia a început protestul şi lupta pentru libertatea religioasă în aceasta zonă. Biserica 
Angliei era forma religioasă stabilită acolo. Tuturor oamenilor li se impuneau taxe pentru a susţine 
predicatorii şi pentru a construi casele de întâlnire ale denominaţiunii. Voinţa bisericii era o parte 
din legea Statului, la care toată lumea trebuia să se conformeze sau să plătească amenzi grele şi 
apăsătoare. 

Declaraţia de Independenţă nu a fost bine realizată că baptiştii, quakerii şi prezbiterienii din 
prezbiteriul din Hanover, Virginia, au înaintat un memoriu Adunării Generale pledând pentru 
libertatea religioasă. În esenţă, au spus: ne-am declarat liberi şi independenţi faţă de guvernarea 
Angliei. Acum lăsaţi-ne să fim liberi şi independenţi faţă de Biserica Angliei. 

Pledoaria lor a fost auzită. Şi după două luni de la cuvântarea lui Jefferson a avut loc cea mai 
intensă dezbatere în care a fost implicat vreodată, cauza libertăţii a izbutit. La 6 decembrie 1776, 
printr-o legislatură „în care majoritatea era formată din episcopalieni protestanţi”, o lege a fost 
decretată prin care se abrogau toate legile şi pedepsele dăunătoare nonconformiştilor, eliberându-i 
de orice alte contribuţii obligatorii faţă de Biserica Episcopală şi întrerupând tot sprijinul Statului 
faţă de cler după 1 ianuarie 1777. 

Biserica a fost separată de stat. Virginia era liberă. Totuşi, lupta pentru libertatea religioasă nu s-
a terminat. Imediat s-a creat o asociere a tuturor denominaţiunilor din Virginia, cu excepţia 
prezbiterienilor, baptiştilor, quakerilor, pentru a garanta instalarea „religiei creştine” prin lege. 

Chiar în Adunarea care despărţise Biserica Episcopală de Stat a fost înaintată o moţiune pentru 
perceperea unei taxe generale pentru sprijinul „învăţătorilor religiei creştine”. Chestiunea a fost 
amânată până la „o Adunare viitoare”. La următoarea Adunare, au fost trimise petiţii de către 
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episcopalieni şi metodişti care pledau pentru o lege de percepere a unei taxe generale pentru 
sprijinul „învăţătorilor religiei creştine”. 

Acestor petiţii şi eforturi asociate li s-au opus în mod viguros prezbiterienii în memoriul lor 
original reînnoit cu adăugări, „eforturile energice ale baptiştilor” şi forţa loială a quakerilor. În 1779 
proiectul de lege pentru impozitul general de sprijin al învăţătorilor „religiei creştine” a fost anulat, 
deşi a fost dus până la a treia citire (a treia citire – ultima lectură a proiectului de lege, înaintea 
votului hotărâtor – n.tr.).  

Atunci Jefferson a pregătit cu mâna lui un document intitulat „Act pentru stabilirea libertăţii 
religioase” şi a propus să fie adoptat de Adunarea Generală „ca o parte a Codului Revizuit” din 
Virginia. Această lege propusă a fost supusă cercetării „întregului popor din Virginia” pentru 
„reflectarea lor deliberată” înainte ca votul referitor la această chestiune să fie luat în Adunare. 

Aceasta s-a întâmplat în 1779, iar războiul pentru independenţă captase atât de mult atenţia încât 
mişcarea pentru stabilirea „religiei creştine” a trebuit să fie suspendată. Proiectul de lege al lui 
Jefferson pentru „stabilirea libertăţii religioase” a fost înaintea poporului pentru consideraţie atât 
timp cât va permite timpul. 

Oricum, de îndată ce pacea a venit, sub conducerea „Bisericii Episcopale Protestante” cererea 
pentru stabilirea religiei a fost din nou în forţă. Au fost prezentate petiţii Adunării Generale şi un 
proiect de lege a fost întocmit, propunând „provizii legale pentru învăţătorii religiei creştine”. 
Patrick Henry le-a fost protectorul; şi „mulţi dintre oamenii de frunte” l-au sprijinit. 

Personal, Jefferson era plecat ca ministru în Franţa. Dar locul lui din ţară, din Adunarea 
Generală şi de oriunde, a fost cu demnitate înlocuit de Madison ca lider în cauza libertăţii religioase. 

Madison a declarat: „Proiectul de lege pentru impozit depăşeşte autoritatea civilă. Întrebarea a 
fost formulată de tipul ‚Este religia necesară?’. Adevărata întrebare este următoarea: ‚Sunt 
organizaţiile necesare religiei?’. Iar răspunsul este: ‚Acestea corup religia.’”. 

În ciuda întregii opoziţii, proiectul de lege a fost cu succes aprobat pentru a treia lectură. Urma 
cu siguranţă să fie adoptat dacă va ajunge la vot. De aceea, opoziţia s-a luptat pentru timp. 

Folosind ca bază faptul că proiectul de lege „Stabilind libertatea religioasă” a fost supus 
cercetării „întregului popor” şi, la acel moment, încă era înaintea lor, Madison şi asociaţii săi au 
acţionat pentru ca proiectul „Stabilind provizii pentru învăţătorii religiei creştine” să fie de 
asemenea supus cercetării întregului popor pentru reflectarea lor deliberată. 

Această propunere a fost într-un mod atât de evident justă încât a câştigat majoritatea şi a fost 
adoptată. „În acest fel, poporul din Virginia avea înaintea lui pentru alegere proiectul revizuit al 
codului pentru ‚Stabilirea libertăţii religioase’ şi planul descurajării clerului pentru sprijinirea 
religiei printr-un impozit general.” 

„Întreg statul, de la mare la munţi şi dincolo de ei, era activ în discuţie. Madison, într-o obiecţie 
adresată Legislaturii, a cuprins tot ce putea fi spus împotriva menţinerii obligatorii a creştinătăţii şi 
în favoarea libertăţii religioase ca drept natural, slava creştinătăţii înseşi, cea mai sigură metodă 
pentru sprijinirea religiei şi singura cale de a produce armonie printre multele ei secte.” 

Washington şi-a dat influenţa considerabilă în favoarea libertăţii religioase. Rezultatul 
dezbaterii a fost că „atunci când Legislatura din Virginia s-a adunat, nici o persoană nu a fost 
dispusă să atragă atenţia asupra Proiectului de lege privind impozitul; şi nici nu s-a mai auzit de el. 
Dintr-o sută şaptesprezece articole ale Codului Revizuit care au fost atunci raportate, Madison a 
selectat pentru acţiune imediată pe cel care se referea la libertatea religioasă. 

Poporul din Virginia l-a ţinut pentru dezbatere timp de şase ani. În decembrie 1785, a fost 
adoptat în Cameră cu un vot de aproape patru la unu. Încercările Senatului de a-l amenda a produs 
schimbări nesemnificative în preambul şi la 16 ianuarie 1786, Virgina a plasat printre legile sale 
chiar cuvintele proiectului original al lui Jefferson, cu speranţa că vor dura pentru totdeauna: 

‚Nici un om nu va fi constrâns să frecventeze sau să sprijine vreo închinare, vreun loc sau 
serviciu religios, nici nu va fi silit, reţinut, hărţuit sau împovărat în trupul sau bunurile lui, nici nu va 
suferi din cauza opiniilor sale religioase sau a credinţei lui, ci toţi oamenii sunt liberi să practice şi 
să susţină prin argument opiniile lor în materie de religie şi, de asemenea, în nici un fel 
competenţele lor civile nu vor fi diminuate, extinse sau afectate… Drepturile prin care sunt 
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revendicate cele prezentate sunt drepturile naturale ale omenirii şi dacă de azi înainte va fi adoptată 
vreo lege care să o revoce pe cea prezentă sau să îi restrângă efectul, o asemenea lege va fi o 
încălcare a dreptului natural.’” 

Datorită acestui rezultat binecuvântat al splendidei campanii din Virginia, Madison a exclamat 
cu bucurie, aşa cum de altfel îşi câştigase dreptul să exclame: „Astfel, în Virginia a fost pentru 
totdeauna nimicită dorinţa ambiţioasă de a face legi pentru mintea umană”. 

Totuşi, acest măreţ rezultat din Virginia nu s-a terminat, nici istoria campaniei libertăţii 
religioase în acest teritoriu. Înainte de închiderea campaniei în Virginia în acel triumf al libertăţii 
religioase, au fost făcuţi primii paşi pentru chemarea unei adunări care să analizeze constituirea 
unui Guvern Naţional de către şi pentru oamenii din toate Statele. Şi din campania libertăţii 
religioase pe care au făcut-o atât de triumfătoare în Virginia, Madison şi Washington au intrat direct 
în campania pentru constituirea unui Guvern Naţional. În noua campanie au luat cu ei şi în final au 
fixat în Constituţia naţională chiar principiile libertăţii religioase pe care le aduseseră la un sfârşit 
aşa de triumfător în Virginia. 

Tot ce a fost spus la acest subiect în Constituţia alcătuită iniţial a fost clauza finală a articolului 
VI: 

„Nici un test religios nu va fi vreodată cerut ca o calificare pentru vreo îndatorire oficială sau 
publică în Statele Unite.” 

Guvernul Naţional era unu şi format numai din puteri delegate. Dacă nu s-ar fi spus nimic 
despre această chestiune, afirmaţia însăşi ar fi exclus guvernul de la orice legătură sau cunoştinţă de 
religie. Dar atunci, această putere ar fi putut fi uzurpată sub pretextul că subiectul a fost uitat. 
Inserarea acelei clauze a dovedit atât că subiectul a fost discutat, cât şi faptul că s-a decis asupra 
chestiunii: şi decizia a fost aceea de a exclude religia în întregime. 

Totuşi, acest lucru nu a satisfăcut poporul. Discuţia despre acest subiect în Virginia s-a răspândit 
prin toate celelalte State şi a trezit un interes care acum găsea exprimare. Când Constituţia a fost 
prezentată poporului pentru ratificare, au fost făcute obiecţii pretutindeni pentru că aceasta nu 
garanta pe deplin libertatea religioasă. Expresia negativă nu era suficientă. Ceea ce se intenţiona ar 
fi trebuit spus şi la modul afirmativ. 

În consecinţă, ratificarea Constituţiei a fost făcută cu înţelegerea clară că imediat ar trebui 
anexate articole de forma unei Declaraţii a Drepturilor. Primul Congres care s-a întâlnit sub 
Constituţie le-a alcătuit în forma celor Zece Amendamente. Şi chiar prima clauză este cea care în 
mod pozitiv asigură libertatea religioasă deplină ce s-a intenţionat tot timpul: 

„Congresul nu va adopta nici o lege referitoare la vreo stabilire a religiei sau interzicerea 
exercitării libere a acesteia.” 

Totuşi, nici aceasta nu a încheiat istoria. În 1797 a fost constituit un acord, realizat şi semnat de 
preşedintele Washington în mod curent „cu sfatul şi consimţământul Senatului” în conformitate cu 
Constituţia, care declara: 

„Guvernul Statelor Unite nu a fost în nici un fel fondat pe religia creştină.” 
Şi prin al paisprezecelea Amendament, această libertate religioasă este extinsă şi garantată 

tuturor oamenilor din toate Statele, deoarece: 
„Nici un stat nu va face sau va impune o lege care să restrângă privilegiile şi imunităţile 

cetăţenilor din Statele Unite.” 
Aceasta este istoria clară şi onestă a stabilirii libertăţii religioase depline ca un drept natural şi 

constituţional în această Nouă Naţiune a Statelor Unite. 
Acum este necesar să cităm din aceleaşi surse principiile pe baza cărora toate acestea au fost 

îndeplinite. Şi în aceasta stă marea importanţă pentru tot poporul din Statele Unite şi din lume a 
acelei acţiuni a Consiliului Federal al Bisericilor în repudierea cuvântului „protestant”, de vreme ce 
în protest este învăluită Reforma; pentru că oamenii care sunt capabili să repudieze protestul sunt 
deja calificaţi să abandoneze şi rezultatele lui. 

Oamenii care au înălţat acest nobil templu al libertăţii religioase, în primul rând au făcut clar ce 
înţelegeau şi ce trebuie înţeles prin cuvântul „religie”. Ei au spus: 

„Religia sau omagiul pe care îl datorăm Creatorului nostru şi modul de a-l aduce la îndeplinire 
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poate fi dictat numai de raţiune şi convingere, nu de forţă sau violenţă; şi nu poate intra decât în 
competenţa tribunalului Judecătorului universal.” 

Apoi au evidenţiat şi declarat principiile pe baza cărora au revendicat pentru ei înşişi şi au 
susţinut pentru toţi libertatea religioasă perfectă. Ei au spus: 

„A judeca pentru noi înşine şi a ne angaja în exersarea unei religii în de acord cu ce ne dictează 
conştiinţa este un drept inalienabil care, pe baza principiilor ce au stat la temelia primei predicări a 
Evangheliei şi pe care Reforma le-a dus mai departe afară din papism, nu poate fi niciodată 
transferat.” 

Mai departe, au spus: „În cazul în care s-ar realiza o lege pentru a sprijini religia creştină, pot 
tribunalele să decidă ce este creştinătatea şi, drept consecinţă, să decidă ce este ortodoxie şi ce este 
erezie?”. 

„Cine nu vede că aceeaşi autoritate care poate stabili creştinismul, excluzând toate celelalte 
religii, poate cu aceeaşi facilitate să stabilească orice altă sectă particulară a creştinilor, excluzând 
toate celelalte secte?” 

„Este imposibil magistratului să judece dreptul preferinţei printre variatele secte care 
mărturisesc credinţa creştină fără să ridice pretenţia de infailibilitate care ne-ar conduce înapoi la 
Biserica Romei.” 

Pe baza principiilor care au stat la temelia primei predicări a Evangheliei şi pe care Reforma le-a 
dus mai departe, au declarat împotriva oricărei recunoaşteri guvernamentale a vreunei religii. Şi au 
declarat în mod special împotriva recunoaşterii guvernamentale a „religiei creştine”, în mod 
deosebit cu scopul ca această naţiune şi poporul să fie pentru totdeauna păziţi de a fi conduşi înapoi 
la Biserica Romei. 

Alte afirmaţii splendide ale documentului acelei campanii, în egală măsură dovedesc că oamenii 
care au acţionat pentru libertatea religioasă au avut întotdeauna în minte distincţia între principiile 
papalităţii şi cele ale Reformei. 

Despre acel „Proiect de lege privind stabilirea proviziilor pentru învăţătorii religie creştine” au 
spus: 

„Ce semn deplorabil al unei degenerări neaşteptate este acest proiect! În loc să se propună un 
azil pentru cei persecutaţi, este el însuşi un semnal al persecuţiei… Oricât de departe ar fi prezenta 
formă faţă de Inchiziţie, ea diferă de aceasta doar în grad. Cea dintâi reprezintă primul pas, cealaltă 
– ultimul în cariera intoleranţei.” 

„De aproape cincisprezece secole a fost judecată stabilirea legală a creştinismului. Care i-au fost 
roadele? Mai mult sau mai puţin, în toate locurile, mândrie şi intoleranţă în mijlocul clerului, 
ignoranţă şi servilism între laici, în ambele categorii – superstiţie, bigotism şi persecuţie… 

De fapt, ce influenţă au avut instituţiile ecleziastice asupra societăţii! În unele cazuri au fost 
văzute ridicând o tiranie spirituală pe ruinele autorităţii civile. În multe cazuri au fost văzute 
sprijinind tronurile tiraniei politice. În nici un caz nu au fost văzute ca păzitori ai libertăţilor 
oamenilor.” 

„Torente de sânge au fost vărsate în Vechea Lume ca o consecinţă a încercărilor inutile ale 
braţului secular de a nimici disonanţa religioasă interzicând toate diferenţele de opinie religioasă. 
Timpul a descoperit în cele din urmă adevăratul remediu. Orice slăbire a măsurilor strâmte şi 
riguroase… a potolit boala.” 

„Teatrul american a oferit dovezi că libertatea egală şi deplină, dacă nu o extirpă pe deplin, 
distruge suficient de mult influenţa malignă asupra sănătăţii şi prosperităţii Statului. Dacă, având 
efectele salutare ale acestui sistem sub ochii noştri, începem să restrângem graniţele libertăţii 
religioase, nu cunoaştem nici un nume care să ne reproşeze prea dur nebunia noastră.” 

Aceste citate sunt suficiente pentru a arăta că, în controversa lor pentru libertatea religioasă, 
aceşti oameni nobili au ţinut cu fermitate principiile protestului şi ale Reformei şi au rămas 
credincioşi acestor principii. 

Ei le-au amestecat pe toate intr-unul singur prin aceste cuvinte: „principiile pe baza cărora a fost 
prima dată predicată Evanghelia”. Şi acestora ei le-au au rămas credincioşi şi au fost în cel mai înalt 
grad loiali adevărului şi potrivit cu acestea. 
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Domnul Isus, Autorul Evangheliei aşa cum a fost prima dată predicată a proclamat de la 
Dumnezeu această libertate religioasă perfectă, în cuvintele cuprinzătoare: „Dacă vreun om aude 
cuvintele Mele şi nu crede, Eu nu îl judec.” Ioan 12:47. 

Când Creatorul şi Domnul tuturor declară libertatea fiecărui om de a nu crede nici măcar 
cuvintele Lui, atunci aceasta exclude cu totul toate celelalte persoane, dictatori şi puteri de a judeca 
sau condamna vreodată pe cineva pentru orice dizidenţă sau variaţie în orice chestiune de religie sau 
credinţă. 

Acesta este principiul american şi constituţional, de la principiul creştinismului şi al Reformei. 
Şi din nou spune Scriptura: „Cine eşti tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă sau cade este 

treaba stăpânului său. Da, va fi ţinut; pentru că Dumnezeu este capabil să-l facă să stea. Aşa că 
fiecare dintre noi va da socoteală de el însuşi lui Dumnezeu.” Rom. 14: 4, 12. 

Principiul creştin şi reformator este principiul american şi constituţional, pentru că Washington 
a spus: „Orice om care se comportă ca un bun cetăţean este responsabil numai faţă de Dumnezeu 
pentru credinţa sa religioasă; şi va fi protejat în venerarea lui Dumnezeu în conformitate cu ce îi 
dictează conştiinţa”. 

Din nou Isus a spus: „Daţi Cezarului lucrurile care sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu lucrurile 
care sunt ale lui Dumnezeu.” Mat. 22:21. 

Când acel cuvânt a fost rostit, în toată lumea „civilizată” Cezar şi Dumnezeu, religia şi Statul 
erau una şi inseparabile. Dar prin acel cuvânt, Isus a divizat în două acel lucru păgân şi satanic şi le-
a aşezat tot atât de departe unul de celălalt cât sunt lumea şi Hristos, Satan şi Dumnezeu. 

Şi de la principiul creştin şi reformator provine principiul american şi constituţional. 
În acelaşi sens al „revoltei” ce urma „să întoarcă în oroare sau dezgust, ce urma să fie respinsă 

sau să şocheze”, Reforma a fost o revoltă pentru papalitate. Şi a fost mai mult decât atât. A fost o 
înviorare a creştinismului original. Şi în aceasta a constat înviorarea principiului divin al 
individualităţii. 

Şi în această privinţă principiul american şi constituţional al libertăţii este cea mai autentică 
expresie care există în orice grup unitar din lume a „principiilor pe baza cărora a fost pentru prima 
dată predicată Evanghelia şi pe care Reforma le-a dus mai departe afară din papalitate”. 

„Nimeni nu se gândise să susţină credinţa pentru conştiinţa individului până ce o voce din Iudea, 
luminând pentru cea mai importată epocă din viaţa umanităţii prin stabilirea unei religii pure, 
spirituale şi universale, a poruncit să se dea Cezarului doar ceea ce este al Cezarului. Regula a fost 
susţinută în timpul Evangheliei timpurii pentru toţi oamenii. 

Abia a fost adoptată această religie de conducătorul Imperiului Roman că a şi fost despuiată de 
caracterul său universal şi înrobită de o legătură nesfântă cu Statul nesfânt. Şi aşa a continuat, până 
ce Noua Lume – cel mai puţin mânjită de batjocurile fără conţinut ale secolului al XVIII-lea, cel 
mai întins credincios în creştinism dintre toate popoarele acelei vremi, moştenitorul principal al 
Reformei în forma ei cea mai pură – când a stabilit un guvern pentru Statele Unite, a refuzat să 
trateze credinţa ca pe o chestiune ce putea fi reglementată de un corp colectiv şi având conducerea 
într-un monarh sau stat.” 

„Constituţia nu stabileşte nimic care să se amestece în egalitate şi individualitate. Nu cunoaşte 
nimic despre diferenţele prin naştere, diferenţele de opinii sau clase favorizate, religie oficială sau 
puterea politică a proprietăţii. Ea lasă individului ceea ce este individual.” 

„Caracterul naţional nu va îmbrăca nici o formă, cu excepţia principiului individualităţii: astfel 
ca mintea să poată fi liberă şi fiecare facultate să aibă ocazie nelimitată pentru dezvoltare şi 
cultură… Regula individualităţii a fost extinsă ca niciodată înainte… Religia devenise pe faţă un 
atribut al omului şi nu al vreunei corporaţii. 

Apărând dreptul individualităţii chiar şi în religie, şi în religie mai presus de toate, Noua Lume a 
îndrăznit să ofere exemplul de acceptare în relaţiile ei cu Dumnezeu a principiului enunţat în mod 
divin pentru prima dată în Iudea.” 

Este important într-un mod special să accentuăm adevărul că principiul american şi 
constituţional al libertăţii religioase reprezintă separarea religiei creştine de Stat, separarea 
creştinismului de Stat şi nu doar separarea Bisericii de Stat. 
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Separarea Bisericii de Stat era o chestiune deja stabilită şi aparţinea trecutului; chiar înainte să 
fie începută, disputa s-a încheiat prin stabilirea libertăţii religioase a Constituţiei. 

Iar când controversa a început, aceasta nu se dădea pentru o reînviere a legăturii dintre Biserică 
şi Stat: ci, în mod special pentru încercarea de a forma o legătură a „creştinismului” cu Statul, în 
propunerea de a stabili recunoaşterea oficială şi sprijinul pentru „religia creştină”. 

Singura întrebare de la începutul şi până la sfârşitul întregii campanii a fost dacă „religia 
creştină ar trebui să aibă recunoaştere şi sprijin guvernamental sau dacă ar trebui exclusă de la orice 
sprijin, legătură sau recunoaştere guvernamentală”. 

În toate documentele care reprezintă articole esenţiale ale chestiunii în discuţie nu a fost nici 
măcar o dată găsită expresia „Biserica şi Statul” sau vreo expresie cu însemnătate înrudită. 

Peste tot, expresiile sunt „religie”, în teorie, „religia creştină”, „creştinism”, „stabilirea oficială a 
creştinismului”. Aceasta reprezintă opoziţia în vederea libertăţii religioase. 

Ei au spus că propunerea pentru recunoaşterea oficială şi sprijinul „religiei creştine” era „în 
totalitate subversivă libertăţii religioase”. 

Au spus că ea reprezenta o „contradicţie pentru religia creştină”. 
Au spus că reprezenta „o îndepărtare de la planul sfântului Autor al religiei noastre”; pentru că 

„Dumnezeul atotputernic a creat mintea liberă” şi El „fiind atât Domnul trupului, cât şi al minţii, 
totuşi a ales să nu propage religia Sa prin constrângeri asupra lor, aşa cum ar fi fost în puterea Sa 
colosală să facă”. 

Iar campania s-a încheiat cu întreaga chestiune rezumată în cuvântul clar al lui Washington în 
suprema lege a naţiunii: 

„Guvernul Statelor Unite nu este în nici un fel fondat pe religia creştină.” 
Acela şi numai acela reprezintă principiul american şi constituţional al libertăţii religioase. Şi 

este principiul protestant şi creştin. 
Aceasta înseamnă, că principiul creştin exclude pe deplin creştinismul de la orice sprijin, 

legătură sau recunoaştere guvernamentală. 
Astfel, prin aceste fapte şi documente esenţiale ale întregului raport, nimic nu poate fi mai clar 

că principiul american constituţional al libertăţii religioase nu reprezintă doar separarea Bisericii de 
Stat, ci în mod specific reprezintă separarea creştinismului de Stat. 

Cu toată claritatea care se găseşte în istoria de bază a naţiunii şi a Constituţiei, aşa limpede cum 
este principiul protestant şi creştin, este prudent să spunem următorul lucru: cu greu unul dintr-o 
mie de pretinşi predicatori protestanţi din Statele Unite recunoaşte sau va recunoaşte acest lucru. 

Pentru a ilustra – în luna martie, 1912, mai mult de o sută de predicatori protestaţi declaraţi din 
Washington s-au întâlnit pentru a adopta o rezoluţie care să fie prezentată preşedintelui Taft 
împotriva purtării hainelor Bisericii Romane de către profesorii din şcolile guvernamentale. Totuşi, 
la acea întâlnire şi la acea chestiune, a fost în mod clar declarat şi aprobat de corpul întreg cu 
aplauze că: 

„Noi intenţionăm separarea Bisericii de Stat, nu separarea creştinismului de Stat.” 
Benjamin Franklin a spus că „cel care va introduce în afacerile publice principiile creştinismului 

timpuriu va schimba faţa lumii”. 
Jefferson, Madison, Washington şi poporul Statelor Unite au introdus în afacerile publice ale 

acestei naţiuni principiile creştinismului timpuriu care sunt în mod specific pentru îndrumarea 
statelor şi naţiunilor – principiul jurisdicţiei exclusive a lui Dumnezeu în toate chestiunile 
religioase, principiul excluderii guvernului de la toate lucrurile ce au legătură cu religia, principiul 
libertăţii de conştiinţă, principiul individualităţii, principiul libertăţii religioase perfecte. 

Şi acest fapt a schimbat faţa lumii. 
Până la fondarea acestei naţiuni, cea mai nouă de altfel, aceste principii nu şi-au găsit 

recunoaşterea în guvern – cu excepţia zonei Rhode Island. Principiile au fost tot timpul în Biblie 
pentru a fi recunoscute de orice guvern. Principiile au fost ordonate de Dumnezeu pentru a fi 
recunoscute de guvernele şi oamenii de pretutindeni. Însă doar în această Nouă Naţiune din toată 
lumea s-a produs splendida deosebire de a lua calea ordonată în mod divin a libertăţii religioase 
veritabile ca un principiu fundamental de guvernământ. 
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Când acest lucru măreţ a fost realizat de Noua Lume, nu exista nici o altă naţiune care să 
consimtă că era în vreo privinţă un lucru corect sau sigur. Dar acum, orice naţiune din lume a 
adoptat în mod oficial şi a proclamat libertatea religioasă ca un principiu guvernamental. Nu în toate 
este aplicat în adevărata lui măsură, dar în toate a fost adoptat şi proclamat ca principiu de 
guvernământ. 

Şi astfel, făcând din aceste principii ale creştinismului timpuriu, şi ale creştinismului timpuriu 
reînviat în Reformă, un lucru fundamental în afacerile publice – prin acest singur lucru această 
Nouă Naţiune a produs o revoluţie în întreaga lume. Ea a schimbat faţa lumii. 

Dar Roma nu a vrut niciodată ca faţa lumii să se schimbe în felul acesta. Pentru ea însemna 
slăbirea influenţei şi pierderea puterii. Totul a fost făcut neţinându-se seama de ea şi împotriva 
principiilor şi intereselor ei. Acum că acest lucru era făcut, ea a fost hotărâtă să îl răstoarne. Şi de 
vreme ce a fost făcut de această Nouă Naţiune, asupra ei şi-a concentrat ea toate energiile pentru 
răsturnarea lui. 

În consecinţă, în 1892, într-o scrisoare direct de la Vatican, au fost enunţate în Statele Unite 
voinţa şi speranţa papalităţii privind această naţiune. Următoarele sunt unele dintre cele mai 
expresive afirmaţii ale scrisorii: 

„Ceea ce a făcut Biserica pentru ceilalţi în trecut va face pentru Statele Unite.” 
„Aceasta este raţiunea pentru care Scaunul Sfânt încurajează clerul american să păstreze cu 

gelozie solidaritatea şi să lucreze pentru fuziunea tuturor elementelor străine şi eterogene într-o 
singură mare familie naţională.” 

„Ca toate sufletele intuitive, el [Leo al XIII-lea] vede în Statele Unite ale Americii şi în biserica 
lor tânără şi înfloritoare sursa unei noi vieţi pentru europeni.” 

„El vrea ca America să fie puternică, pentru ca Europa să recâştige tărie împrumutând un model 
reîntinerit.” 

„Ce putem noi împrumuta, ce se cuvine să împrumutăm, de la Statele Unite pentru 
recunoaşterea noastră socială, politică şi ecleziastică?” 

„Dacă Statele Unite reuşesc să rezolve multele probleme care ne frământă, Europa îi va urma 
exemplul, iar această revărsare de lumină va marca o dată în istorie nu numai pentru Statele Unite, 
ci pentru întreaga omenire.” 

În 1893, prin „legatul său apostolic” din această ţară, acelaşi papă a trimis catolicilor din 
America mesajul şi ordinul special: 

„Aduceţi conaţionalii voştri, aduceţi ţara voastră în contact imediat cu marele secret al 
binecuvântării – Hristos şi Biserica Sa, pentru că aici în America avem, mai mult decât în orice altă 
parte, cheia pentru viitor.” 

Pentru acel scop ambiţios şi pernicios, totul a fost lucrat cu mare sârguinţă; şi întotdeauna este 
aşa. Lovitura conducătorului în această privinţă a fost numirea în 1912 a trei cardinali americani. Şi 
dacă scufundarea Titanicului nu ar fi pus eticheta asupra acestui fapt la fundul mării, chiar şi acum 
cardinalii americani ar face paradă de pompa lor papală ca „prinţi ai sângelui” înaintea oricărui 
funcţionar, băştinaş sau străin din acest pământ. 

Şi faţă de acest program papal de ruinare a feţei corecte a lumii, Consiliul Federal al Bisericilor 
din America – din America, gândiţi-vă la aceasta! – îşi întoarce influenţa prin repudierea publică a 
cuvântului şi a ideii de „protestant”. 

Ce altă încurajare s-ar putea da Romei în uzurpările ei nedrepte şi, în principiu, ce favoare mai 
mare s-ar putea arăta papalităţii decât în faptul că există treizeci şi una de denominaţiuni – „mai 
mult de şaptesprezece milioane” de oameni – care în acest fel, în mod clar făgăduiesc tăcere orice ar 
face Roma?! 

Nu a existat în lume o trădare mai mare a naţiunii şi a poporului ca acea acţiune oarbă şi 
necugetată a Consiliului Federal al Bisericilor din America, repudiind splendidul cuvânt 
„protestant”. 
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CAPITOLUL IV4 
CE A DECLANŞAT REFORMA? 

 
Biserica Romană umplea Europa. Papalitatea stăpânea totul. 
Biserica Romană a fost o structură ecleziastică ce a înglobat toată populaţia din Europa: 

revendicând stăpânire asupra oricărei activităţi a vieţii umane – mentale, morale şi spirituale, asupra 
oricărui interes al omenirii – vremelnic şi etern, asupra tuturor regiunilor – cer, pământ şi iad. 

Papalitatea a fost Biserica Romană, pătrunzând şi posedând toată puterea Statului şi a 
Imperiului: supunând totul pentru folosul ei, controlând totul pentru interesele ei, pentru a face 
stăpânirea ei, revendicată asupra omenirii şi a lumii, în mod absolut, eficientă şi, în mod eficient, 
absolută. 

„Întregul sistem al creştinismului medieval se baza pe ideea Bisericii vizibile”; şi „Sfântul 
Imperiu nu este decât un alt nume pentru Biserica vizibilă”. „Astfel, sfânta Biserică Romană şi 
sfântul Imperiu Roman sunt unul şi acelaşi lucru, văzut din părţi diferite.” – Bryce. 

Structura ecleziastică a constat în: 
1. ierarhia preoţilor, episcopilor, arhiepiscopilor, cardinalilor şi papa; 
2. călugării fiecărui ordin, supuşi doar superiorilor lor şi papei. 
Prin veacuri de stăpânire, această biserică a reuşit să umple toată lumea cu superstiţia că biserica 

are control deplin asupra salvării eterne: că această salvare se bazează în special pe „sacramente” şi 
că prin propria voinţă, biserica poate să acorde sau să retragă „sacramentele”. 

De aceea, orice persoană putea avea parte de salvare depinzând de atitudinea şi gradul de 
supunere faţă de biserică. Supunerea era menţinută nu numai sub ameninţarea pierderii salvării 
veşnice, dar şi a atragerii asupra sa a ruinei din lumea de apoi, aceasta fiind însoţită de o măsură pe 
cât posibil de mare a ruinei prezente, în persecuţie fără şansă de scăpare sau domolire. 

„Pas cu pas, supremaţia scaunului episcopal roman a fost revendicată şi impusă până ce s-a 
bucurat de jurisdicţia universală care a autorizat-o să supună orice prelat dorinţelor ei, sub 
alternativa deschisă a supunerii sau expulzării. Mandatul papal, drept sau nedrept, rezonabil sau 
nerezonabil, urma să fie primit şi implicit ascultat, căci nu exista nici un recurs din partea 
reprezentantului Sf. Petru. 

Într-o sferă mai restrânsă şi supus papei, episcopul deţinea o autoritate care, cel puţin în teorie, 
era absolută, în timp ce slujitorul mai umil de la altar era instrumentul prin care decretele papei şi 
ale episcopului erau impuse printre oameni: pentru că destinul tuturor era în mâinile care puteau să 
administreze sau să retragă sacramentele esenţiale salvării. 

Ar fi dificil să stabilim graniţele amestecului nejustificat în treburile fiecărui om, făcut posibil în 
acest fel, sau influenţei derivabile de atunci încolo. Nu numai că cel mai umil preot deţinea o putere 
supranaturală care îl înălţa deasupra nivelului comun al omenirii, dar persoana şi posesiunile lui 
erau inviolabile. Nu contează ce crime ar putea comite, justiţia seculară nu putea lua nici o 
cunoştinţă despre ele, iar autorităţile oficiale nu îl puteau aresta. 

Ordinele sfinte deveniseră o protecţie deplină pentru toate crimele monstruoase.” – Hume. 
„Biserica luptătoare reprezenta în acest fel o armată campată pe terenul creştinismului, cu 

avanposturi peste tot, supusă celei mai eficiente discipline, însufleţită de un scop comun, fiecare 
soldat acoperit cu inviolabilitate şi înarmat cu arme înspăimântătoare care ucideau sufletul. Era 
puţin care să nu fie îndrăznit sau făcut sub comanda unei asemenea forţe, ale cărei ordine erau 
ascultate ca oracolele lui Dumnezeu din Portugalia până în Palestina, din Sicilia până în Islanda.” – 
Lea. 

Biserica a avut în posesie deplină un monopol absolut. Şi la fel ca orice alt monopol, acesta era 

                                                
4 Sursele citatelor, faptelor şi datelor din acest capitol sunt: 
„Istoria Inchiziţiei” de Lea, Vol. I, cap.I; 
„Istoria papilor” de De Cormenin; 
„Istoria papilor” de Bower; 
„Istoria creştinătăţii latine” de Milman, Book XIII. 
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deţinut în primul rând şi mai ales pentru putere şi profit. 
Purtând asemenea demnităţi şi imunităţi – asemenea puteri – toate slujbele bisericeşti erau 

obiectele ambiţiilor egoiste: orice cardinal să fie papă, orice arhiepiscop să fie cardinal, orice 
episcop să fie arhiepiscop, orice preot sau călugăr să fie episcop. 

Şi pentru a obţine obiectivul ambiţiei, fiecare era gata să utilizeze mijloacele cele mai profitabile 
pentru a câştiga. Şi acestea erau banii. „În aceste împrejurări, simonia, cu toate relele care o 
însoţesc, era aproape universală.” Pentru că nu numai demnităţile principale erau obţinute în acest 
fel, ci şi toate funcţiile, poziţiile sau îndatoririle aflate în jurisdicţia acestora. 

În mod natural, acest lucru era înfăptuit de ambele părţi: de către cel care obţinea slujba şi de 
către cel care o acorda. Cel care urma să obţină slujba trebuia să plătească bine. Dar dacă ceea ce 
oferea el, nu părea celui care urma să acorde slujba destul de promiţător, slujba era dată celui care 
va împărtăşi cel mai mult prada acelei slujbe cu superiorii săi – de multe ori băieţilor de 
paisprezece, zece sau chiar şapte ani şi indivizilor celor mai ticăloşi. 

Bineînţeles că în final trebuia ca toţi aceşti bani să vină de la popor. Astfel, banii, banii, banii, 
banii – reprezentau subiectul principal al administraţiei. 

Banii şi cum să fie obţinuţi reprezentau activitatea principală a clerului de la cel mai înalt la cel 
mai de jos. Banii reprezentau singurul gând ţinut înaintea poporului şi uneori oamenii erau chiar 
presaţi cu acest lucru. Oricine putea să inventeze o nouă formă de încasare abuzivă, un nou şiretlic 
de a stoarce bani, o nouă metodă de a smulge şi mai mulţi bani, se distingea imediat. 

Pe seama preotului local şi a asistenţilor lui a căzut prezentarea regulată şi perpetuă a cererii de 
bani. Ori de câte ori episcopul îşi făcea vizitele era o nouă ocazie pentru bani. Când arhiepiscopul 
progresa, însemna mai mulţi bani. Când venea un cardinal, însemna şi mai mulţi bani. Când un 
nunţiu papal venea, însemna chiar mai mulţi bani. Iar când papa însuşi venea, însemna cei mai mulţi 
bani. 

Pe lângă toate acestea, existau mulţi agenţi care traversau ţările purtând cu ei scrisori papale ce 
„îi autorizau să exercite funcţii judiciare şi îi împuterniceau cu afirmaţii extreme, înspăimântătoare, 
de excomunicare. Europa era în acest fel traversată de mulţimi de oameni înarmaţi cu aceste arme, 
pe care le foloseau fără remuşcare pentru stoarcere de bani şi opresiune. Aceste scrisori au oferit 
astfel o carte albă prin care injustiţia putea fi perpetuată şi răutatea satisfăcută până la cea mai 
nebunească întindere. 

„O complicare adiţională care a urmat în mod natural a fost fabricarea şi falsificarea acestor 
scrisori. Nu era uşor să te raportezi la Roma îndepărtată pentru a stabili autenticitatea scrisorii 
papale, produsă în mod demn de încredere de purtătorul ei, iar impunitatea cu care se putea asuma 
puteri aşa deosebite era irezistibil de atractivă … În orice caz, pentru popor puţin conta dacă ele 
erau autentice sau ficţionale: suferinţa era aceeaşi, fie că administraţia papală îşi primea retribuţia 
sau nu.” 

O altă adiţie a fost mulţimea călugărilor „cu barbă şi tunşi cu tonsură, purtând obiceiul religios, 
care traversau fiecare colţ al creştinătăţii, trăind prin cerşit şi înşelătorie, făcând comerţ ambulant cu 
relicve şi minuni false”. 

O alta reprezenta hoarda sârguitoare a vânzătorilor de indulgenţe, distribuiţi la fel de larg, 
purtând „scrisori papale sau episcopale prin care erau autorizaţi să emită indulgenţe pentru păcate în 
schimbul contribuţiilor. Deşi aceste scrisori erau alcătuite în mod prudent, ele erau destul de 
ambigue pentru a permite vânzătorilor de indulgenţe să promită nu numai salvarea vieţii, dar şi 
eliberarea celui blestemat din iad – pentru câţiva bănuţi”. 

„Papii şi episcopii nevoiaşi emiteau constant astfel de scrisori, iar afacerea indulgenţelor 
devenise o profesie obişnuită, în care cel mai neobrăzat şi neruşinat avea cel mai mult succes”. 
Această invenţie şi înrolare a vânzătorilor călători de indulgenţe pentru a duce în cele mai 
îndepărtate şi sărace locuri indulgenţe pentru bani, a avut drept scop obţinerea de bani de la cei care 
nu puteau să facă pelerinajele şi nici să fie prezenţi la jubileele ce fuseseră inventate cu acelaşi scop. 

Naşterile erau taxate, căsătoriile erau taxate, morţile erau taxate, îngropările erau taxate, 
purgatoriul era taxat, iadul era taxat. 

Printr-un şiretlic, chiar excomunicarea a fost făcută o sursă de venit; pentru că dacă o cerere sau 
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o poruncă, indiferent că era nedreaptă, era refuzată, se aplica excomunicarea. Atunci, pentru a 
obţine „împăcarea” cu „biserica”, victima trebuia să îndeplinească cererea originală şi să plătească 
în plus o taxă adiţională. 

De aici este uşor să vedem cât de rapid orice slăbiciune, ca de altfel orice insultă a oricărei 
persoane, era făcută un mijloc de venit. Papa Ioan al XXII-lea chiar a redus la formule specifice 
taxele care să fie percepute pentru păcatele tuturor. Lista acoperea aproape orice păcat pe care 
omenirea l-ar putea comite. Totuşi, toate acestea erau percepute în taxe fixe de atât de multe „livre”, 
„franci” şi „bănuţi”. Astfel, este adevărat într-un sens literal şi de netăgăduit că nici o părticică din 
veniturile vaste ale papalităţii nu era derivată dintr-o taxă directă şi specifică pentru păcătuire. 

Taxa nu era nici pentru a interzice, nici pentru a produce încetarea păcătuirii. Era în mod expres 
pentru „absolvire”, „dezlegare gratuită”, „asigurare împotriva oricărei prigoniri”, „garantare 
împotriva oricărei prigoniri şi infamii”. Acestea sunt expresiile utilizate pretutindeni: fără nici un 
cuvânt sau implicaţie a interzicerii sau încetării. 

Condiţia societăţii revelată în această listă îngrozitoare este teribilă în ticăloşia ei. Dar când este 
înţeles că întregul scop al schemei era acela de a asigura venitul, şi acesta pentru „absolvire”, 
„dezlegare gratuită”, „asigurare” şi „garantare” a imunităţii împotriva oricărei prigoane sau 
pedepse, răul era mai degrabă îndulcit şi încurajat decât oprit sau interzis, iar ticăloşia era mai mult 
intensificată decât potolită, prin orice mijloc sau ajutor din partea papei sau a bisericii. 

În deplină armonie cu acestea era faptul că litigiile de diferenţe şi certurile dintre oameni erau 
cultivate: aceasta de asemenea pentru venitul anual care era adus prin curţile bisericii de cheltuielile 
de judecată şi amenzile pretinse. „Când un preot era introdus într-o funcţie mai înaltă, se obişnuia să 
i se ceară un jurământ că nu va trece cu vederea nici un act ilegal comis de enoriaşii săi, ci îl va 
raporta Oficiului pentru ca delicvenţii să fie persecutaţi şi amendaţi şi că nu va permite ca vreo 
ceartă să fie calmată în mod prietenos”. 

Bineînţeles, era necesar ca biserica să aibă ceva cu care să poată satisface întrebările 
impertinente ale victimelor, cum este întrebarea referitoare la cauza care a necesitat atâţia bani şi ce 
s-a făcut cu ei. 

Unul din principalele lucruri utilizate în astfel de situaţii era construcţia marilor catedrale, 
biserici şi abaţii care erau mereu ţinute în construcţie – fiecare dintre ele rămânând neterminată între 
o sută şi cinci sute de ani. Este bine ştiut despre „construcţia Bisericii Sfântului Petru” că a 
reprezentat baza falsă a târgului cu indulgenţe care l-a trezit pe Luther. 

Peter Cantor afirmă că aceste structuri magnifice cu minunatele lor lucrări de artă în vitralii, 
pictură şi sculptură „au fost construite pe seama încasărilor abuzive de impozite de la cei săraci, pe 
seama câştigurilor nesfinte obţinute prin camătă şi pe seama minciunilor şi înşelăciunilor 
vânzătorilor de indulgenţe”. 

Un alt pretext plin de succes a fost cruciadele pentru confirmarea „credinţei” împotriva 
invaziilor „răului” prin intermediul ereziei. Sursa unui venit imens a fost găsit în confiscarea tuturor 
posesiunilor ereticilor. 

Anchetatorii se furişau pretutindeni. Opresiunile şi încasările abuzive universale ale bisericii a 
generat nemulţumire universală printre oameni. Erau mulţi eretici neprefăcuţi. Învăţăturile lor 
împreună cu nemulţumirea larg răspândită a dublat hărnicia şi activitatea pentru detectarea şi 
persecutarea ereticilor. 

Apoi a apărut o altă dovadă indiscutabilă a urii bisericii faţă de dreptate şi a iubirii de inechitate. 
Ereticii adevăraţi predicau şi practicau neprihănirea credinţei lui Isus şi a păstrării poruncilor lui 
Dumnezeu, prezentând un stil de viaţă cu adevărat pur şi corect. Aceştia erau persecutaţi aspru si 
fără compromisuri. Astfel, oricine ducea cu adevărat o viaţă corectă era suspect de erezie şi în 
pericol de persecuţie din partea inchiziţiei. 

De exemplu, un anumit preot catolic din Spire, prin predicarea lui sinceră „a condus o anumită 
femeie să-şi lase deoparte mândria veşmintelor şi să umble în umilinţă”. A scăpat de la ardere ca 
eretic doar prin intervenţia unui cleric în care se putea avea încredere. 

Un catolic autentic a fost adus din greşeală în faţa tribunalului Inchiziţiei. Dovada, în propriile 
sale cuvinte, care în mod eficient îl absolvea chiar şi de suspiciunea de erezie, a fost: „Am mâncat 
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carne, am minţit, am înjurat şi sunt un creştin loial”. 
O altă sursă roditoare de câştig era divorţul. Pentru regi, prinţi şi nobili, care puteau plăti sume 

enorme şi care puteau schimba direcţia influenţei politice, oficiul pentru divorţ era mereu deschis. 
Şi prin naşi, naşe etc. gradele „relaţiilor spirituale” erau extinse aproape fără limite; şi toate aceste 
grade erau egale ca forţă cu cele de carne şi sânge. 

Astfel, pentru un preţ suficient de bun, era uşor să găseşti o căsătorie făcută în interiorul 
gradelor de rudenie interzise şi astfel, fără valabilitate. Peter Cantor a fost un preot catolic cu o 
asemenea poziţie încât avea influenţă şi asupra lui Inocenţiu al III-lea. Şi el menţionează că „cel mai 
sfânt sacrament de căsătorie, datorat consangvinităţii retrase din interiorul gradelor de rudenie 
interzise, a fost făcut subiectul batjocorii pentru laici prin corupţia cu care căsătoriile erau sau nu 
încheiate pentru a umple buzunarele oficialilor episcopali”. 

Bineînţeles, se susţinea că toate acestea nu înseamnă divorţ, ci doar descoperirea faptului că 
mariajul fusese încheiat între grade interzise. Deci, el nu fusese niciodată o căsătorie validă. Şi dacă 
nu a fost nici o căsătorie, atunci ruperea ei nu putea fi divorţul! 

Dar aceasta nu reprezenta decât o altă fază a cazuisticii interminabile prin care orice adevăr sau 
principiu al dreptăţii putea fi evitat. Pentru că gradul interzis nu era descoperit decât după căsătorie, 
iar aceasta era în concordanţă cu multele reguli, formule şi forme ale bisericii. Şi nici atunci nu era 
descoperit decât pentru un preţ. 

În mod sever biserica a interzis căsătoria clerului şi divorţul tuturor celor căsătoriţi. Sub aceste 
interziceri, cei care erau căsătoriţi puteau face orice, dar nu să divorţeze – exceptând cazul în care 
plăteau un preţ suficient – iar clerul putea face orice, dar nu să se căsătorească. 

Pentru cler căsătoria era o crimă impardonabilă. Pentru aceasta nu exista nici „absolvire”, nici 
„achitare gratuită”, nici „asigurare împotriva urmăririi”, nici „garanţia oricărei urmăriri sau 
infamii”. 

„Rapoartele Evului Mediu sunt, prin urmare, pline de mărturii că destrăbălarea de cel mai josnic 
fel s-a răspândit peste tot, în toate rangurile ierarhiei”. Nici o părticică din lista cu taxe a lui Ioan al 
XXII-lea nu a fost devotată multelor faze ale activităţii pe acest tărâm al inechităţii. „Răul personal 
realizat de o preoţie desfrânată era o molimă larg răspândită”. 

„Abuzul autorităţii legale date de altar şi confesional reprezenta cauza unei condamnări 
dureroase şi revoltătoare a prea multe sinoade pentru ca o îndoială rezonabilă să fie întreţinută la 
frecvenţa sa ori reprezenta cauza corupţiei care era răspândită prin parohii şi mănăstiri fără număr. 

Aproape întreaga imunitate practică prin care acestea şi alte scandaluri erau perpetuate a condus 
la o destrăbălare nedeghizată şi cinică, despre care preoţii severi au recunoscut că exercită o 
influenţă vătămătoare asupra moravurilor laicilor, care văd exemplare ale răului în aceia care ar 
trebui să fie modele ale virtuţii.” 

„Nu este nici o nedreptate în a face biserica responsabilă pentru moralitatea scăzută a laicilor. 
Şi-a asumat dreptul de a reglementa conştiinţa oamenilor şi de a-i face să răspundă pentru fiecare 
acţiune, chiar pentru fiecare gând. 

Când în mod prompt a produs arderea celor care se aventurau în vreo dizidenţă de opinii 
doctrinale sau în chestiuni de speculaţie pură, nu putea să invoce absenţa autorităţii în a-i controla în 
virtutea practică. Mecanismul său se infiltra peste tot, iar puterea sa era autocratică. 

Ea a învăţat că preotul trebuie venerat ca reprezentant al lui Dumnezeu, iar ordinele lui ascultate 
fără rezerve. L-a înarmat cu arma înduioşătoare a confesionalului şi, autorizându-l să acorde 
absolvire şi să pronunţe excomunicarea, i-a oferit cheile raiului şi ale iadului. Retrăgându-l de sub 
jurisdicţia curţilor seculare, l-a proclamat superior întregii autorităţi temporale. 

Prin veacuri de credinţă, popoarele au primit cu umilinţă aceste învăţături şi s-au supus acestor 
ipoteze până când acestea au intrat în contextul vieţii de zi cu zi al fiecărui om.  

În timp ce punea astfel mâna pe supremaţie şi o folosea până la limita extremă pentru avantajul 
lumesc, biserica nu s-a putut absolvi de responsabilităţile legate inseparabil de putere. Şi cea mai 
mare dintre aceste responsabilităţi este de a oferi educaţia morală naţiunilor care îi sunt supuse. 

Cu privire la putere 
Slujba, demnitatea, autoritatea şi averea papei s-au ridicat mai sus decât orice în lume. Apogeul 
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absolutismului papal a fost atins de papa Bonifaciu al VIII-lea şi a fost proclamat de el în două fraze 
remarcabile: 

1. „Nu există un alt Cezar, rege sau împărat în afară de mine, suveranul pontif şi succesorul 
apostolilor.” 

2. „Afirmăm, definim şi pronunţăm că pentru mântuire este necesar să crezi că fiecare fiinţă 
umană este supusă pontifului Romei.” 

Papa a revendicat egalitate cu Dumnezeu. A exercitat puteri mai presus de Dumnezeu. A fi papă 
a devenit, prin urmare, obiectivul suprem al ambiţiei inechitabile. 

Această extindere a fost mult ajutată de războaiele aproape constante dintre papi şi împăraţi. Cu 
cât era mai înaintată cauza împotriva papei, împăratul recurgea la producerea unei alegeri 
convenabile a unui papă rival: şi uneori acesta devenea pe deplin papă. 

De multe ori s-a întâmplat acest lucru. Dar când o pluralitate de papi devenea un lucru fixat 
pentru cincizeci de ani, nici un împărat sau rege nu avea vreo parte în ea. Aparţinea în exclusivitate 
bisericii şi era o procedură strict ecleziastică. 

La 8 aprilie 1378, cardinalii l-au ales pe papa Urban al VI-lea. Nefiind mulţumiţi de el, la 20 
septembrie, acelaşi an, aceiaşi cardinali l-au ales pe papa Clement al VII-lea. 

Acest lucru a arunca Europa în confuzie, care nu numai că a continuat, dar a crescut în decursul 
a cincizeci de ani. Nu numai naţiunile au fost divizate, dar „şi familiile: unii aderând la unul dintre 
competitori, alţii la celălalt. 

Urban a fost primit ca papă oficial în Italia şi aproape toată Germania, în Anglia, Portugalia, 
Ungaria, Polonia, Danemarca, Suedia, Prusia, Norvegia, Boemia, Toscana, Lombardia şi ducatul 
Milanului. 

Clement a fost recunoscut în Franţa, Spania, Lorena, Savoya, Scoţia, Sicilia şi în insulele 
Rhodes şi Cipru. 

„Întrucât nimic nu putea înclina în mod sigur în favoarea unuia dintre pretendenţi, unii au trecut 
la un moment dat de partea unui papă, iar apoi, de partea celuilalt, după cum îi dirijau interesele. 
Fireşte că amândoi au avut printre partizani câţiva dintre cei mai celebri oameni ai vremii, deosebiţi 
pentru integritatea şi cunoaşterea lor în ceea ce priveşte legea civilă şi bisericească; zilnic erau 
publicate veşti noi de către unii, la care răspundeau cei din cealaltă parte.” – Bower. 

Diviziunea şi confuzia nu a fost limitată la teritoriul opiniilor şi al discuţiilor literare. „Anateme, 
interdicţii, destituiri şi blesteme erau preludiul unui conflict sângeros care avea să înghită curând 
naţiunile vestice. 

Urban a lansat o bulă împotriva concurentului său, citându-l să compară înaintea curţii din 
Roma pentru a fi judecat şi condamnat ca antipapă. 

Clement, de cealaltă parte, a emis un decret teribil împotriva adversarului său şi l-a citat să 
compară înaintea consistoriului de la Avignon pentru a fi judecat de uzurpare a scaunului apostolic. 

În final, refuzând amândoi să compară, s-au anatemizat unul pe altul prin sunetul clopotelor şi 
lumina torţelor, declarându-se unul pe altul apostaţi, schismatici şi eretici. 

Au predicat cruciade unul împotriva celuilalt şi au chemat în ajutorul lor pe toţi bandiţii şi 
răufăcătorii din Italia şi Franţa, lăsându-i să-şi dezlege limba ca fiarele sălbatice asupra locuitorilor 
ghinionişti care îl recunoşteau pe Clement sau îl preferau pe Urban. 

În statele bisericii, clementiştii au făcut un prăpăd oribil: au ruinat castele, au ars sate şi chiar 
câteva oraşe. Au pătruns până în Roma sub conducerea lui Budes, un căpitan breton, au capturat 
fortăreaţa St. Angelo şi au comis atrocităţi în toate părţile oraşului. 

În Napoli şi Rapagna, urbaniştii conduşi de un englez pe nume Hawkwood s-au răzbunat şi au 
comis represalii. 

Jaf, viol, incendii şi crime erau comise peste tot în numele lui Clement sau în onoarea lui Urban. 
Nefericiţii cultivatori au fugit împreună cu nevestele şi copiii lor pentru a scăpa de sateliţii 
pontifului roman şi au fost masacraţi de soldaţii papei din Avignon.” – De Cormemin. 

„Peste tot se pot vedea divizări, jafuri, chiar masacre; preoţi destituiţi şi uzurpatori, stareţi şi 
episcopi deposedaţi, intruşi; duşmănii de moarte, bătălii pentru biserici şi mănăstiri. 

Printre cauzele dezacordului, s-a ridicat cel mai discordant lucru: tendinţelor demoralizatoare şi 
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necreştine ale vremii s-a adăugat o chestiune asupra căreia cei mai buni pot avea păreri diferite şi 
care pentru cei răi va fi o scuză pentru orice act de violenţă, fraudă sau lăcomie.” – Milman. 

Anarhia a continuat şi în vremea succesorilor celor doi papi originali. În 1398 regele Franţei a 
preluat conducerea, alăturându-i-se regii Ungariei, Boemiei, Angliei, de Aragon, Castile, Navarra şi 
câţiva ai Germaniei în efortul de a înlătura dominaţiile lor asupra anarhiei. Ei au cerut ca amândoi 
papii să demisioneze.  

Papa din Roma a replicat: „Sunt papă şi voi rămâne papă în ciuda tuturor rugăminţilor regilor 
din Franţa şi Germania”. 

Papa din Avignon a răspuns: „Am fost investit de Dumnezeu în pontificat. Nu voi renunţa la el 
pentru conţi, duci sau regi. Regele Franţei să emită ce ordine vrea, eu îmi voi păstra slujba şi 
pontificatul până voi muri”. 

Apoi, amândouă colegiile de cardinali s-au unit împotriva celor doi papi. Datorită influenţei 
regilor, acest lucru a facilitat întrunirea unui Consiliu General la Pisa în 1409. Acest Consiliu i-a 
declarat pe ambii papi destituiţi, toate actele lor nule şi neavenite şi a oferit cardinalilor libertatea 
deplină pentru o alegere cu totul nouă. Cardinalii l-au ales pe Alexander al V-lea la 26 iunie 1409. 

„Toată această procedură a Consiliului şi cardinalilor a intenţionat să restaureze pontificatul cu 
un singur papă. Dar nu a reuşit. În loc ca lumea îndurerată să aibă acum un singur papă, a fost 
curând făcută descoperirea că avea trei. Iar Europa, în loc să fie divizată doar între doi papi, era 
împărţită între aceiaşi doi plus încă unul. 

Monstruozitatea cu trei capi a papalităţii era acum formată din: 
Papa Grigore al XII-lea în Gaeta, recunoscut de regele Siciliei, împăratul Rupert şi câţiva ai 

oraşelor italiene. 
Papa Benedict al XIII-lea în Avignon: recunoscut de regii de Aragon, Castilia, Scoţia şi contele 

de Armagnac. 
Papa Alexander al V-lea, iniţial la Pisa, apoi la Bologna: recunoscut de ceilalţi regi şi prinţi ai 

Europei. 
Alexander al V-lea a murit la mai puţin de unsprezece luni de la alegere. A fost urmat de Ioan al 

XXIII-lea – ultimul şi cel mai rău dintre cei cu numele de Ioan, cel mai rău chiar şi dintre papi. 
În trecut, acest Ioan, ca Balthasar Cossa, a fost pirat pe Marea Mediterană. Acum era piratul şef 

pe marea papală a anarhiei care a inundat Europa. 
Papa Ioan şi regele Siciliei erau în duşmănie de moarte, iar ameninţările lor au pustiit regiuni 

foarte mari din Italia. Pentru a se întări împotriva regelui de Sicilia, Ioan a căutat o alianţă cu regele 
Sigismund. Pentru a o obţine a trebuit să fie de acord cu întrunirea unui Conciliu General care să 
aibă loc în oraşul imperial Constanţa pentru a înăbuşi schismele papilor şi a vindeca suferinţele 
creştinătăţii. 

În consecinţă, o scrisoare imperială şi o bulă papală au fost trimise prin toată creştinătatea, 
convocând „Conciliul General al creştinătăţii să se întâlnească la Constanţa”, la 1 noiembrie 1414. 
Conciliul s-a întrunit la această dată şi a continuat până la 22 aprilie 1418. 

La deschiderea Conciliului, Ioan al XXII-lea a fost prezent în persoană şi a prezidat reuniunea. 
Ceilalţi doi papi au trimis deputaţi, nu pentru a face parte din Conciliu, nici pentru a recunoaşte 
Conciliul, ci pentru a fi atenţi faţă de interesele papilor respectivi. Deputaţii papei Grigore au depus 
împreună cu împăratul o petiţie ca lui Ioan să nu i se permită să prezideze Conciliul. 

Deputaţii papei Grigore au anunţat Conciliul în numele lui că era gata să demisioneze de la 
pontificatul său dacă ceilalţi doi papi vor demisiona în acelaşi timp. 

Pentru a analiza acest subiect, s-a numit o adunare a conducătorilor naţiunilor care erau prezenţi 
în afara Conciliului. Această adunare în unanimitate a fost de acord şi a recomandat ca toţi cei trei 
papi să demisioneze. 

Ioan a arătat că acceptă recomandarea. El însuşi a redactat un formular, promiţând să 
demisioneze cu condiţia ca ceilalţi doi papi să demisioneze în acelaşi timp. 

Acest lucru nu a fost satisfăcător pentru adunare şi de aceea a redactat unul pentru el ca să-l 
accepte. Dar a fost în aşa fel scris încât în realitate nu era o demisie. Iar Ioan a făcut o impresionantă 
declaraţie de acceptare. În prezenţa întregului Conciliu, pe genunchi la „altar”, cu mâna pe piept, a 
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declarat, a făgăduit solemn, a promis şi a jurat pe Dumnezeu că o va accepta. 
Toate acestea le-a făcut cu un asemenea aer de sinceritate, încât împăratul a fost atât de 

entuziasmat până într-acolo că şi-a scos coroana imperială, s-a prosternat înaintea lui Ioan, i-a 
sărutat picioarele şi în numele întregului Conciliu i-a mulţumit pentru „decizia sa bună”. 

Dar ce să vezi! De îndată ce Ioan a văzut că într-adevăr, Conciliul avea de gând să efectueze 
imediat recomandarea, el, împreună cu cardinalii săi, a fugit noaptea. 

Acest lucru l-a făcut cu scopul de a pune capăt Conciliului; pentru că papii susţineau, şi el 
presupunea că şi Conciliul va consimţi, că fără papa Conciliul era fără putere şi inevitabil se va 
dizolva. 

Dar calculele lui au eşuat în totalitate. Împăratul Sigismund, însoţit de mareşalul imperiului şi cu 
trompetele sunând înaintea lui, a călătorit personal până în oraş proclamând despre Conciliu că nu a 
fost dizolvat prin fuga papei şi că va apăra Conciliul cu ultima lui picătură de sânge. 

Înaintea împăratului şi a adunării conducătorilor naţiunilor, cancelarul Universităţii din Paris a 
prezentat un argument, dovedind spre satisfacţia lor că un Conciliu General este superior papei şi că 
verdictele lui sunt valabile cu sau fără papa şi aprobarea lui. În consecinţă, Conciliul s-a întâlnit în 
sesiunea obişnuită şi a adoptat aceste articole: 

1. Conciliul s-a întrunit pe temeiuri legale în oraşul Constanţa. 
2. El nu a fost dizolvat prin retragerea papei şi a cardinalilor. 
3. Nu va fi dizolvat până când schisma nu va fi îndepărtată şi biserica reformată de la cap la 

membri. 
4. Episcopii nu se vor retrage fără un motiv drept, aprobat de deputaţii naţiunilor până ce 

Conciliul nu va lua sfârşit; iar dacă obţin permisiunea de a pleca, ei trebuie să numească pe alţii care 
să voteze pentru ei ca deputaţi sau locţiitori ai lor.” 

De la adăpostul său, Ioan a trimis Conciliului o înştiinţare că făgăduinţele, jurămintele şi 
convenţiile sale din prezenţa Conciliului au fost făcute sub constrângere şi din cauza fricii; de aceea, 
el nu este obligat de ele. 

Conciliul în sesiunea obişnuită a făcut următoarea declaraţie: 
„Prezentul Conciliu, întrunit în mod legal în oraşul Constanţa şi reprezentând întreaga biserică 

militantă, deţine puterea sa imediat după Hristos şi toate persoanele, indiferent de stat sau demnitate 
(cea papală nu este exclusă) sunt obligaţi să i se supună în ceea ce priveşte credinţa, stârpirea 
schismei şi reformarea bisericii de la cap la membri”. 

Apoi, în unanimitate, Conciliul l-a destituit pe Ioan al XXII-lea din cauza „conduitei lui 
scandaloase, a gradului cel mai înalt de administrare proastă atât în cele temporale, cât şi în cele 
spirituale, a comportamentului său detestabil, a faptului că s-a arătat incorigibil şi a altor crime”. 

Grigore al XII-lea a demisionat cu adevărat, dar doar pentru că i-a fost permis să convoace din 
nou un Conciliu care să se afle sub jurisdicţia sa. 

Benedict al XIII-lea a fost destituit: dar a pretins până la ultima suflare – în jur de şapte ani – că 
el este singurul papă adevărat şi legal şi că „singura biserică apostolică şi catolică adevărată va fi 
găsită la Peniscola”, unde a fost el. Decedând, a însărcinat pe cardinalii săi să aleagă un alt papă 
care să-l urmeze, ceea ce au şi făcut, dar acesta a abdicat imediat în favoarea papei Martin al V-lea, 
care a fost ales de Conciliul de la Constanţa, la 8 noiembrie 1417. 

Astfel, prin eforturile, autoritatea şi puterea împăratului şi a conducătorilor naţiunilor anarhia 
deschisă a Bisericii Romane a luat sfârşit şi a fost salvată de ea însăşi. 

Este de remarcat şi amintit faptul că nu prin papalitate, nici prin biserică nu a fost acest lucru 
încheiat. 

De la început până la sfârşit iniţiativa au avut-o conducătorii naţiunilor. 
Împăratul a fost acela care, prin necesitatea papei Ioan, a asigurat chemarea Conciliului din 

Constanţa. 
Rezoluţia împăratului şi proclamarea ei publică au fost acelea care au menţinut Conciliul după 

fuga papei cu scopul direct de a-l dizolva. 
„Adunarea conducătorilor naţiunilor” din afara Conciliului a fost aceea care a luat iniţiativa şi a 

menţinut conducerea pe perioada în care Conciliul era în desfăşurare. 
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Astfel, conducătorii naţiunilor – „clasa seculară” – şi doar ei au făcut din Conciliu un fapt, când 
tot ceea ce alcătuia biserica – „clasa spirituală” – ar fi făcut din el doar un eşec. 

Şi prin hotărârea şi călăuzirea acestora Conciliul a fost făcut un fapt real, fără prezenţa vreunui 
papă sau legat papal ori reprezentant al papei. 

Şi prin hotărârea şi călăuzirea împăratului şi a conducătorilor naţiunilor – „statul secular”, 
Conciliul a fost făcut un fapt real, în mod expres pentru scopul principal al „reformării bisericii de 
la cap la membri”. 

Acum, toţi aceia care au făcut acest lucru erau doar „laici”. În teoria şi practica Bisericii 
Romane, aceştia reprezentau „clasa seculară” sau lumească, în timp ce „clerul” şi ordinele 
monahale reprezentau biserica propriu-zisă sau „clasa spirituală”. 

Rezumatul situaţiei este, prin urmare, că laicii trebuie să reformeze clerul: clasa seculară trebuie 
să o salveze pe cea spirituală – lumea trebuie să salveze biserica! 

Dar Biserica este în lume pentru a salva lumea. 
Biserica Romei a pretins că este în lume pentru a salva lumea şi că mântuirea era o parte doar a 

ei. Dar ce să vezi! Această biserică s-a scufundat atât de mult şi în mod sigur târa lumea cu ea la 
pierzare, încât printr-un efort de adevărată disperare lumea trebuie să se salveze mai întâi pe sine de 
biserică şi apoi să salveze biserica de ea însăşi. 

Biserica fiind pe drept în lume pentru a salva lumea, Biserica Romană pretinzând că este singura 
şi adevărata Biserică şi singura cale spre mântuire pentru lume, iar Biserica inversând atât de mult 
ordinea încât ea însăşi trebuie să fie salvată de către lume şi de ea însăşi – în toate acestea ea a 
demonstrat pe deplin că nu este în nici un sens Biserica adevărată şi că nu numai că este cel mai rău 
lucru din lume, ci că ea este mai rea decât lumea însăşi. 

Aceasta este evident din faptele clare. Şi este confirmat de o autoritate indiscutabilă. 
Cardinalul Baronius este cronicarul autorizat al Bisericii Romane. El a trăit între anii 1538-

1607. Despre papalitatea din secolul al nouălea, el spune: 
„Niciodată diviziunile, războaiele civile, persecuţia păgânilor, ereticilor şi schismaticilor n-au 

produs o atât de mare suferinţă cum au făcut-o monştrii care s-au instalat pe tronul lui Hristos prin 
simonie şi crimă. Biserica Romano-catolică a fost transformată într-o curtezană fără ruşine 
acoperită cu mătăsuri şi pietre preţioase, care în mod public se prostitua pentru aur. 

Palatul Lateran a devenit o tavernă dezonorantă în care ecleziasticii tuturor naţiunilor discutau 
cu prostituatele preţul infamiei. Niciodată nu comiseseră preoţii, şi în special papii, atâtea adultere, 
violuri, incesturi, furturi şi crime; şi niciodată nu fusese ignoranţa clerului atât de mare ca în această 
perioadă deplorabilă… 

Astfel, furtuna aversiunii s-a strâns în biserică şi a oferit oamenilor spre inspecţie cel mai 
nesuferit spectacol. Canoanele consiliilor, crezul apostolilor, credinţa Niceei, tradiţiile vechi, 
ritualurile sacre au fost îngropate în abisul uitării; şi cea mai neînfrânată destrăbălare, cel mai feroce 
despotism şi ambiţie insaţiabilă le-au uzurpat locul. 

Cine ar putea numi pontifi legali pe intruşii care s-au aşezat pe scaunul apostolilor? Şi de ce a 
trebuit cardinalii aleşi de asemenea monştrii?” 

Despre papalitatea din secolul al zecelea, acelaşi autor scrie: 
„În acest secol urâciunea pustiirii a fost văzută în templul Domnului; şi în Marea Sfântului 

Petru, venerată de îngeri, au fost aşezaţi cei mai răi oameni: nu pontifi, ci monştri. 
Şi ce hidoasă a fost faţa Bisericii Romane când prostituate obscene guvernau totul la Roma, 

schimbau mările după plăcerea lor, destituiau episcopiile şi introduceau amanţii în Marea Sfântului 
Petru!” 

Despre secolul al douăsprezecelea Baronius recunoaşte că „părea că Antihristul guverna 
creştinătatea”. El scrie ca istoric, dar Bernard de Morlaix, călugăr de Cluny, a trăit în acel timp şi a 
scris despre acea perioadă astfel: 

„Vremurile de aur au trecut. Suflete pure nu mai există. Trăim în vremea sfârşitului. Frauda, 
impuritatea, jaful, schismele, certurile, războaiele, trădările, incesturile şi crimele pustiesc biserica. 
Roma este oraşul impur al vânătorului Nimrod. Pietatea şi religia i-au abandonat zidurile. Vai! 
Pontiful, şi chiar regele acestui Babilon odios calcă în picioare Evangheliile şi pe Hristos şi cere să 
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fie adorată ca un zeu.” 
Honorius de Antron, preot, de asemenea a trăit în acest timp; el declară: 
„Uitaţi-vă la aceşti episcopi şi cardinali ai Romei! La aceşti preoţi venerabili care înconjoară 

tronul fiarei! Sunt ocupaţi contant cu fărădelegi şi nu încetează niciodată să comită crime … 
Astfel, în toate bisericile, preoţii neglijează serviciile divine; pătează preoţimea cu impurităţile 

lor, înşeală poporul prin ipocrizia lor, Îl neagă pe Dumnezeu prin faptele lor, se fac scandalul 
naţiunilor şi născocesc un lanţ al fărădelegilor pentru a-i constrânge pe oameni … 

Împărăţia lui Dumnezeu a încetat şi cea a lui Antihrist a început. O nouă lege a înlocuit-o pe cea 
veche. Teoria scolastică a ieşit din adâncurile iadului pentru a strangula religia. În final, nu mai 
există moralitate, doctrine sau închinare – şi vai! Timpurile finale prezise în Apocalipsa au venit.” 

Hadrian al IV-lea a fost papă din 4 decembrie 1154 până la 1 septembrie 1159. Era englez. 
Conaţionalul său, John de Salisbury l-a vizitat şi a fost primit pe temeiul intimităţii. Într-o zi, printr-
un schimb de încredere, papa l-a rugat pe John să-i spună sincer şi onest ce opinie are lumea despre 
el şi Biserica Romană. 

John i-a spus cu toată sinceritatea unui prieten ceea ce a auzit exprimându-se în ţările prin care a 
călătorit. Şi acesta a declarat: 

„Ei spun, părinte sfânt, că Biserica Romană, mama tuturor bisericilor, se comportă faţă de 
celelalte biserici mai degrabă ca o mamă vitregă decât una adevărată, că scribii şi fariseii stau în ea, 
aşezând sarcini grele pe umerii oamenilor, sarcini pe care ei nu le ating nici măcar cu degetul, că ei 
domnesc peste cler, dar că nu sunt un exemplu pentru turmă, nici nu conduc pe drumul adevărat 
spre viaţă, că ei râvnesc veşminte bogate, îşi umplu mesele cu aur şi argint şi totuşi, din cauza 
avariţiei, trăiesc econom, că rareori recunosc sau uşurează pe sărac şi când îl uşurează, o fac doar 
din cauza vanităţii, că jefuiesc bisericile, seamănă disensiuni, aşează clerul în dezacord cu poporul, 
nu sunt afectaţi de mizeriile şi suferinţele celor apăsaţi şi umblă după câştig ca evlavie şi pietate, 
înfăptuiesc dreptatea, dar nu de dragul dreptăţii, ci pentru profit, că totul este corupt – că pentru bani 
poţi obţine astăzi ce vrei, dar mâine nu vei lua nimic fără ei. 

I-am auzit comparându-vă cu diavolul, despre care se crede că face bine – când încetează să 
facă rele, exceptând câţiva care răspund numelui de pastori şi îşi împlinesc datoria. 

Pontiful roman însuşi este, spun ei, o povară aproape insuportabilă pentru toţi. 
Toţi se plâng că în timp ce bisericile pe care pietatea strămoşilor noştri le-a ridicat sunt gata să 

cadă sau deja zac în ruine, în timp ce altarele sunt neglijate, el construieşte palate şi apare splendid 
îmbrăcat în purpură şi aur. 

Palatele preoţilor sunt păstrate curate, dar Biserica lui Hristos este acoperită de murdărie. 
Jefuiesc toate provinciile, ca şi când nu ar ţinti decât spre averea lui Croesus. 
Dar Cel Atotputernic îi tratează în conformitate cu faptele lor, uneori lăsându-i victimă 

gunoiului omenirii; şi în timp ce hoinăresc pe lângă drum, pedeapsa pe care o merită trebuie că îi va 
lua pe neaşteptate. Domnul spune: ‚Cu ce judecată judecaţi, cu aceea veţi fi judecaţi; şi cu ce 
măsură măsuraţi, cu aceea veţi fi măsuraţi’. 

Aceasta este, părinte sfânt, ceea ce spune poporul, dat fiind că ai vrut să ştii.” 
Când onestul John a terminat, papa l-a rugat să-şi spună propria opinie. Şi John a spus: 
„Trebuie să-ţi ascultăm poruncile, dar să nu te imităm în acţiuni. 
De ce cercetezi vieţile altora şi nu pe a ta? 
Toţi te aplaudă şi te flatează, toţi te numesc domn şi tată: dacă eşti părinte, de ce aştepţi cadouri 

de la copiii tăi? 
Dacă eşti domn, de ce nu-i ţii pe romanii tăi în veneraţie şi supunere? 
Nu eşti un tată aşezat în postură bună. 
Dă gratuit ce ţi s-a dat gratuit. 
Dacă te opui altora, tu însuţi vei avea parte de o opoziţie mai dureroasă.” 
În secolul al treisprezecelea, Robert Greathead, episcop de Lincoln în Anglia, a făcut eforturi 

serioase pentru a reforma clerul diecezei sale. S-a descoperit derutat la fiecare modificare prin 
apelurile către Roma. Robert însuşi s-a dus la Roma pentru a face un apel personal papei Inocenţiu 
al IV-lea pentru a verifica această practică. Dar a găsit că fiecare încercare eşuează cu totul, pentru 
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că fiecare canal era blocat înaintea lui prin mită. Şi chiar în prezenţa papei Ioncenţiu, Robert a 
exclamat indignat: 

„Oh, bani, bani, ce mult puteţi face, în special la curtea Romei!” 
Într-un discurs susţinut înaintea papei Inocenţiu şi a cardinalilor săi, Robert le-a spus clar că: 
„Preoţimea este o sursă de poluare pentru întregul pământ: sunt antihrişti şi diavoli deghizaţi în 

îngeri de lumină, care fac din casa de rugăciune o vizuină a tâlharilor; iar curia romană era sursa 
tuturor josniciilor care fac din preoţie un strigăt şi un reproş către creştinătate.” 

Grigore al X-lea a fost papă între 1268-1276. În discursul său pentru destituirea Conciliului de 
la Lyons din 1274 a spus clerului adunat că ei sunt „ruina lumii”. 

În secolul al paisprezecelea ajungem în timpul lui Ioan al XXII-lea cu taxa sa sistematică pentru 
păcate, pentru „absolvire”, „dispensare gratuită”, „asigurare” şi „garantare împotriva întregii ruine 
şi infamii” şi în timpul papalităţii cu doi şi trei capi. 

Despre schema lui Ioan de a face bani din păcătuire abatele de Upsberg a exclamat: 
„Acum Vatican, bucură-te! Toate comorile sunt deschise către tine. Poţi să sfârşeşti cu mâinile 

pline. Bucură-te în crimele copiilor oamenilor, de vreme ce averea ta depinde de abandonul şi 
fărădelegea lor! ... Acum rasa umană este supusă legilor tale! Acum domneşti – prin depravarea 
moravurilor şi inundaţia gândurilor ruşinoase. Copii oamenilor pot comite acum cu impunitate orice 
crimă, de vreme ce ştiu că tu îi vei absolvi pentru puţin aur. Pentru că îţi aduce aur, să fie murdărit 
de sânge şi desfrâu. Vei deschide împărăţia cerurilor depravaţilor, sodomiţilor, asasinilor, 
trădătorilor – ce să spun? Îl vei vinde pe Dumnezeu însuşi pentru aur!” 

În perioada dublului pontificat al lui Bonifaciu al IX-lea şi Clement al VII-lea, doctorii 
Universităţii din Paris au adresat regelui Franţei o scrisoare, în care spuneau: 

„Doi papi înalţă la rangul de prelaţi doar preoţi nevrednici şi corupţi, care nu au nici un 
sentiment de egalitate sau ruşine şi care se gândesc numai să-şi satisfacă pasiunea lor. 

Ei jefuiesc proprietăţile văduvei şi ale orfanului, în acelaşi timp prădând bisericile şi mănăstirile. 
Sacru sau profan, nimic nu este greşit pentru ei dacă pot obţine ceva bani. 
Religia este pentru ei o mină de aur pe care o lucrează până la ultima venă. 
Ei vând totul, de la botez până la înmormântare. 
Fac comerţ cu cruci, potire, vase sfinte şi moaştele sfinţilor. 
Nimeni nu poate obţine har sau favoare fără să plătească. 
Nu cel mai merituos, ci cel mai bogat obţine demnităţile ecleziastice. 
Cel care dă bani papei poate să doarmă în siguranţă, deşi e posibil să-şi fi ucis tatăl, pentru că 

este asigurat de protecţia bisericii. 
Simonia este în mod public exercitată şi ei vând cu neruşinare ultimei persoane care licitează 

dieceze, prebende şi beneficii. 
Astfel fac conducătorii bisericii. Ce să mai spunem despre clerul inferior, care nu administrează 

sacramentele decât pentru aur? 
Ce să spunem despre călugări, ale căror moravuri sunt mai corupte decât cele ale locuitorilor 

vechii Sodome? 
Este timpul, ilustre prinţ, să pui capăt acestei schisme deplorabile, proclamând libertatea 

Bisericii Galicane şi limitând puterea pontifilor.” 
Iar când pontificatul a fost condus de trei capi, toate formele şi fazele coşmarului s-au 

intensificat proporţional. Apoi a venit Conciliul de la Constanţa, cu efortul conducătorilor naţiunilor 
pentru eliberare. 

Într-o măsură completă şi oribilă s-a demonstrat întregii lumi că esenţa papalităţii şi punctul 
final al puterii şi dominaţiei Bisericii Romane este doar anarhia – distrugerea completă a oamenilor 
şi naţiunilor. 

La apogeul puterii ei, Biserica Romană a avut totul pe drumul ei. Toate naţiunile erau supuse în 
mod absolut voinţei ei. Nobili, prinţi, regi şi împăraţi se mişcau la ordinele ei. Suveranitatea sa 
asupra omenirii a fost completă şi absolută. Puterea şi legitimitatea imperiului său nu era de 
discutat. 

În acea poziţie de supremaţie absolută, cu nimic care să o restrângă de la a face exact ceea ce ea 
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dorea, orice făcea era numai ce stătea în puterea ei să facă. 
Şi ce a făcut ea? Iată raportul: ce e mai negru în toată istoria lumii. A silit omenirea să 

păcătuiască, şi-a umplut lumea până la punctul de scufundare cu fărădelegi şi calamităţi, a mâhnit 
atât de mult naţiunile cu anarhia sa încât trebuie ca ele să se ridice împotriva ei pentru a se salva de 
ea şi, de a o salva pe sine de ea. 

Iar punctul culminant al acestor lucruri este că atunci când totul a fost subjugat, nu putea decât 
să-şi smulgă propriile organe vitale mai întâi printr-o ruptură dublă, apoi triplă. 

Trebuie să stăpânească toată lumea numai pentru a demonstra că nu se putea stăpâni pe ea 
însăşi. Şi când nu i-a rămas decât să se guverneze pe sine, nu a putut decât să se distrugă. 

Şi aceasta nu poate aduce o dovadă mai mare că puterea şi stăpânirea Bisericii Romane este în 
esenţă anarhică – chiar taina fărădelegii. 

Şi aceasta – chiar această Biserică, ceea ce Biserica însăşi s-a arătat a fi – aceasta este ceea ce a 
declanşat Reforma. 

Toată lumea striga după o reformă; şi Dumnezeu a trimis Reforma. 
Când Conciliul de la Constanţa a declarat necesitatea de „a reforma biserica de la cap la 

membri, Reforma deja începuse. 
Într-adevăr, acel Conciliu a întâlnit Reforma – şi fără milă, adică în felul papalităţii – a 

condamnat-o. 
Conciliul de la Constanţa a ars pe rug atât pe John Huss, cât şi pe Ieronim de Praga – două voci 

răsunătoare ale Reformei. 
Şi necesitatea absolută de a fi realizată o revoluţie completă în mintea oamenilor, nu mai puţin 

în manierele lor, este suficient indicat în teribilul fapt că acelaşi Conciliu – aceiaşi oameni – care, cu 
scopul de a îndeplini o „reformă”, a destituit trei papi din cauza crimelor palpabile, notorii şi 
specifice, a dus în afara lumii pe cei doi sfinţi ai lui Dumnezeu pe care i-a trimis în ea cu solia Sa de 
reformare ce consta în mod esenţial doar în regenerare. 
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CAPITOLUL V5 
REFORMA ŞI BISERICA ROMANĂ 

 
Cum a apărut Reforma? 
Reforma nu a constat şi nici nu constă în expunerea şi denunţarea fărădelegilor Bisericii 

Romane. 
Aceasta este inclusă în Reformă, ca un incident, deoarece esenţa creştinismului este să urască 

răul, la fel cum este să iubească neprihănirea. 
Fărădelegile, crimele groaznice, devastările realizate de Biserica Romană au cauzat dorinţa 

universală şi cererea urgentă că trebuie să aibă loc o reformă. Totuşi, Reforma nu a fost realizată 
prin exagerarea şi stăruinţa asupra acestor lucruri. 

Reforma se naşte dintr-un alt principiu, trăieşte în altă atmosferă şi lucrează pe un alt teren. 
Dacă expunerea şi denunţarea fărădelegilor acelei biserici ar fi putut produce Reforma, atunci 

Reforma ar fi avut loc în lume cu mai bine de cinci sute de ani înainte. 
Citatele din capitolul anterior care conţineau multele cuvinte usturătoare de denunţare şi 

expunere a Bisericii Romane de către ea însăşi şi de către papalitate, ca întreg, şi de către toţi 
oamenii ce aparţin acelei biserici, sunt suficiente pentru a arăta că dacă ele ar fi putut realiza 
Reforma, atunci acestea erau suficiente pentru a împlini o reformă completă şi perfectă. 

Totuşi, toate acelea nu reprezintă decât puţin din ceea ce ar putea fi cu uşurinţă citat. Şi toate au 
fost spuse de oameni care şi-au trăit toate zilele şi au murit ca membri deplini şi onoraţi ai acelei 
biserici: unii dintre ei fiind acum sfinţi ai bisericii. 

Oamenii a căror predicare a cauzat Reforma ar fi putut spune tot ce-au dorit vreodată, mai mult, 
să denunţe fărădelegile bisericii şi crimele mari ale papilor; şi totuşi, ar fi putut rămâne într-o 
poziţie bună în acea biserică toate zilele lor dacă ar fi susţinut în continuare că acea biserică este 
singura şi adevărata biserică şi, în consecinţă, s-ar fi menţinut pe ei înşişi în conformitate cu ea. 

Toţi oamenii au văzut practicându-se fărădelegile. De fapt, le-au simţit în orice privinţă. Nobili, 
regi, împăraţi, preoţi, episcopi, cardinali şi concilii cereau reformă. Chiar papii au mărturisit nevoia 
dureroasă după o reformă. 

Prinţii şi oamenii o doreau pentru uşurare. Cei mai atenţi dintre clerici o doreau de teama că fără 
ea s-ar produce o aşa răscoală universală a oamenilor printr-o revanşă furioasă încât în mod literal 
ar fi măturat întreaga ordine a clerului. 

Dar oricare ar fi fost motivul reformei dorite, mereu a fost încercată fără neprihănire. Era numai 
de la oameni şi nu de la Dumnezeu. Şi în acest fel era chiar de la oamenii care reprezentau motivul 
cererii pentru reformă şi care aparţineau lucrului care trebuia reformat şi anume, biserica. 

Inevitabil, astfel de încercări trebuie să fie eşecuri absolute. Cât de sumbru a fost efortul – 
eşecul – Conciliului de la Constanţa pentru Reformă, când ceea ce a considerat a fi cel mai bun 
lucru care putea fi făcut pentru a salva biserica – arderea lui Hus şi a lui Ieronim – a fost cel mai rău 
lucru pe care îl putea face, indiferent de cauză sau motiv! 

Explicaţia pentru această lipsă de armonie şi cheia întregului cerc vicios al contradicţiilor 
implicate, este faptul că toţi acei oameni care denunţau papii şi practicile lor rele, jafurile şi 
opresiunile clerului, susţineau că această biserică, a cărei expresie era tocmai aceste răutăţi, era 
singura şi adevărata biserică! 

Chiar şi atunci când au fost constrânşi să recunoască faptul că biserica era amestecată în toate 
fără posibilitate de ieşire, când au fost somaţi să reflecteze aspra bisericii, acest lucru era 
întotdeauna făcut cu reţinere şi cu scuzele că în ciuda a toate acestea, ea era singura şi adevărata 
biserică. 

Au denunţat oamenii şi acţiunile oamenilor, chiar ale papei şi ale curţii papale, dar în continuare 
îşi cereau iertare şi pledau pentru acel sistem. 

                                                
5 Sursele citatelor, faptelor şi datelor din acest capitol sunt: 
„Istoria protestantismului” de Wylie, Book III, cap. XIII-XIX; 
„Istoria Reformei”, de D’Aubigne, Book III, cap. IV, Book VII, cap. IV, VIII. 
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Condamnau practicile rele, dar justificau sistemul prin care era posibil ca acele practici nu 
numai să se perpetueze, dar şi să existe. 

Timpurile erau rele, dar „biserica”, cea care a făcut ca timpurile să fie ce erau, era „dreaptă”! 
Oamenii bisericii erau răi, dar „biserica”, a cărei membri şi expresie erau în primul rând acei 

oameni, era „bună”! 
Obiceiurile erau vătămătoare, dar „biserica”, ale cărei obiceiuri erau, era „sălaşul sfinţeniei”! 
Practicile erau abominabile, dar „biserica”, cea care a inventat multe şi a profitat de pe urma 

acestor practici, era „sfântă”! 
Papii erau demonici, dar „biserica”, al cărei cap era papa – voinţa activă, mintea călăuzitoare – 

era „divină”! 
Priviţi marile biserici şi grandioasele catedrale! Ascultaţi muzica „cerească” a cântecelor 

„divine”! Prindeţi mireasma impresionantă a tămâiei „sfinte”! Simţiţi veneraţia serviciilor 
„solemne” în timp ce ecleziasticii somptuos înveşmântaţi oficiază la „altar”, îngenunchează în faţa 
hostiei şi se mişcă în procesiune „sfântă”! Gândiţi-vă la „misiunea” ei largă! Priviţi „organizaţia ei 
perfectă”, prin care execută ca un singur om cererile voinţei sale, menţine împăraţii în veneraţie şi 
guvernează lumea! Nu este aceasta singura biserică adevărată şi sfântă? 

Biserica era „arca lui Dumnezeu”, „corabia salvării”. Pilotul, căpitanul şi echipajul pot fi toţi 
piraţi şi pot folosi orice mişcare a corăbiei doar pentru scopuri piratereşti, o pot încărca până la 
scufundare cu prada piraterească şi o pot conduce direct la pierzare, totuşi „marea şi bătrâna 
corabie” era în totalitate dreaptă şi va ajunge în siguranţă în port. Aşadar, „agăţaţi-vă de arcă” şi veţi 
fi salvaţi, debarcând în final pe ţărmul ceresc. 

În esenţă, aşa a fost menţinută concepţia şi întipărită de-a lungul veacurilor. Bunăoară, chiar în 
pasajul citat la pagina 68 de cardinalul Baronius, în care descrie condiţiile înspăimântătoare ale 
acelei biserici în secolul al IX-lea, iată cuvintele cardinalului: 

„Hristos dormea cu siguranţă un somn adânc la capătul corăbiei în timp ce vânturile Îl loveau 
din toate părţile şi Îl acopereau cu valurile mării. Şi, ce era mai nefericit, ucenicii Săi dormeau mai 
adânc decât El şi nu L-au putut trezi nici prin strigătele, nici prin protestele lor zgomotoase”. 

Iar la Conciliul General de la Basle, 1432, legatul papal a predicat celor din Boemia că „în 
timpul potopului lui Noe, cei care nu aveau arcă au pierit”. 

Atâta timp cât această înşelătorie era întipărită, orbeşte primită şi în mod naiv îmbrăţişată, 
bineînţeles că Reforma era imposibilă. 

Dar de îndată ce s-au ridicat oameni cu curajul convingerii şi siguranţa adevărului şi au vorbit 
clar şi categoric că sistemul roman nu este deloc Biserica în nici o privinţă, atunci a început 
Reforma. 

Aşa a luat naştere Reforma. Şi fără aceasta, Reforma nu ar fi putut apărea niciodată. 
Reforma din secolul al şaisprezecelea, din timpul lui Luther, nu este de fapt începutul Reformei. 

Aceea a fost mai degrabă redeşteptarea ei. 
Într-adevăr, Reforma a început pe la mijlocul secolului al paisprezecelea. Şi a fost nevoie de 

ambele secole, paisprezece şi şaisprezece pentru a realiza Reforma cu adevărat. 
Reforma s-a ridicat practic în acelaşi timp în Anglia şi în Boemia: în Anglia prin Wicklif (1360-

1384), în Austria şi Boemia prin Conrad de Waldhausen (1350-1369), în Boemia prin Militz (1360-
1374), prin Matthias de Ianov (1370-1394); toţi aceştia s-au găsit, pe scurt, în Ioan Huss din Boemia 
(6 iulie 1398 – 1415) şi Ieronim de Praga în cea mai mare parte a Europei (1374 – mai, 1416). 

Aceşti oameni au văzut Biserica Romană aşa cum era. Au fost obligaţi să privească scena 
deplorabilă a încasărilor abuzive de impozite, a opresiunilor şi devastărilor realizate de biserică şi 
anarhia papalităţii. Erau chiar înaintea ochilor lor. 

Ei au luat în considerare această mare universală şi adâncă de răutăţi a cărei cauză principală, 
mai mult decât orice altceva, era Biserica Romană. Ei au avut în vedere Biserica însăşi, în ceea ce 
pretindea ea că este şi în ceea ce dovedea ea însăşi că este. Şi, după o reflectare profundă şi o 
examinare serioasă a ei, au fost constrânşi să întrebe: 

„Este aceasta, poate fi aceasta adevărata Biserică? 
Este aceasta Biserica pe care Isus a trimis-o în lume ca să binecuvânteze şi să salveze lumea? 
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Acesta este cel mai bun lucru pe care îl putea face Domnul Hristos pentru a salva lumea, să 
pună în lume un sistem şi o putere care s-a dovedit el însuşi doar un blestem amar şi adânc pentru 
lume?” 

Apoi au studiat din nou Scripturile să vadă ce este Biserica în conformitate cu Cuvântul, cu 
gândul şi scopul lui Dumnezeu. 

Ei L-au rugat pe Hristos Cel viu şi personal să le facă limpede adevărul Său cu privire la ce este 
Biserica Sa. 

Ei au cerut ca Spiritul Sfânt promis să îi conducă în acest adevăr: ca în aceasta, El să ia lucrurile 
lui Hristos şi ale lui Dumnezeu şi să le arate. 

Iată o rugăciune a lui Militz, care este bună pentru orice persoană din lume pentru toate 
timpurile: 

„M-am rugat deseori ca Dumnezeul Cel Atotputernic să îmi dea Spiritul Sfânt şi să mă ungă cu 
alifia Sa pentru a nu cădea în nici o greşeală şi pentru a mă putea bucura de gustul şi parfumul 
înţelepciunii adevărate, ca să nu înşel pe nimeni şi să nu fiu înşelat de nimeni, nedorind să ştiu 
nimic altceva în afară de ce este necesar pentru mine şi sfânta Biserică.” 

Şi iată o picătură din experienţa lui Matthias care este întâlnită cu un răspuns ce arde în inima 
fiecărui creştin: 

„Odată, mintea mea era înconjurată de un zid gros. Nu m-am gândit la nimic altceva, decât la ce 
delecta ochiul şi urechea, până când a binevoit Domnul Isus să mă scoată ca pe un tăciune din foc. 
Şi în timp ce eu, cel mai rău sclav al pasiunilor mele, Îi rezistam în toate felurile, m-a scăpat din 
flăcările Sodomei şi m-a adus în locul suferinţei, al marilor împotriviri şi al dispreţului. 

La început am devenit sărac şi plin de căinţă şi am căutat tremurând Cuvântul lui Dumnezeu. 
Am început să admir adevărul din Sfintele Scripturi, să văd cum, în toate lucrurile, el trebuie 
împlinit. Apoi am început să mă mir de vicleniile adânci ale lui Satan: să văd cum a întunecat 
minţile tuturor, chiar ale acelora care credeau despre ei că sunt cei mai înţelepţi. 

Şi aşa a intrat în mine, adică în inima mea, un oarecare foc neobişnuit, nou şi plin de putere, dar 
un foc binecuvântat şi care continuă să ardă în mine şi este aprins mai mult pe măsură ce îmi înalţ 
sufletul în rugăciune la Dumnezeu şi la Domnul nostru Isus răstignit. Şi niciodată nu se domoleşte, 
nici nu mă părăseşte, decât atunci când Îl uit pe Domnul Isus Hristos şi eşuez în a băga de seamă 
disciplina corectă în mâncare şi băutură! Atunci sunt învelit în nori şi nepotrivit pentru toate 
lucrările bune, până când, cu toată inima şi cu durere adâncă, mă întorc la Hristos, adevăratul 
Medic, severul Judecător, Acela care pedepseşte toate păcatele, chiar şi cuvintele nefolositoare şi 
gândurile nechibzuite.” 

Aceste serioase cuvinte creştine cu desăvârşire indică spiritul şi sursa Reformei. Acestea provin 
doar de la Spiritul şi Cuvântul lui Dumnezeu, manifestat în regenerarea oamenilor: nu în cârpirea 
unui sistem, nici în renovarea moravurilor. 

Wicklif a predat la Universitatea din Oxford. Regele Angliei s-a căsătorit cu Ana, o soră a 
regelui Boemiei. Regina Ana a primit Evanghelia. Ea a citit Biblia lui Wicklif şi a recomandat-o 
celor mai înalţi de la curtea sa. 

Universitatea din Oxford, Universitatea din Paris şi Universitatea din Praga erau, la acea vreme, 
cele trei mari Universităţi ale Europei. Ana de Boemia, fiind regina Angliei, a format o verigă de 
legătură între Praga şi Oxford. 

Tinerii din Boemia au mers la Oxford pentru a studia „şi s-au prins cu entuziasm de doctrina lui 
Wicklif”; tinerii teologi englezi au mers de la Oxford la Praga şi au răspândit adevărurile pe care le-
au învăţat de la Wicklif. Scrierile lui Wicklif erau păstrate şi studiate de profesorii Universităţii din 
Praga. 

De asemenea, studenţii englezi care au mers la Praga au întâlnit acolo predicarea şi scrierile 
reformatorilor din Boemia, iar studenţii care au mers la Oxford din Boemia au luat cu ei aceste 
scrieri şi învăţături. Astfel au devenit Reforma din Anglia şi Boemia una. Ieronim a studiat la 
Oxford. Huss a studiat scrierile lui Wicklif la Universitatea din Praga. 

Învăţăturile lui Wicklif se centrau pe păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. 
Învăţătura reformatorilor din Boemia le includea pe acestea, dar se centrau mai mult pe profeţiile lui 
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Daniel şi Apocalipsa, Matei 24, 2 Tesaloniceni şi alte pasaje din Scripturi referitoare la cea de-a 
doua venire a Domnului şi la Biserică: Biserica adevărată şi cea falsă. 

Prin lucrarea lui Militz, Conrad, Matthias şi a discipolilor lor, adevărul evanghelic s-a răspândit 
prin toată Boemia, pregătindu-se în acest fel terenul pentru scrierile lui Wicklif. 

Amestecul studenţilor din cele două ţări a reprezentat mijlocul prin care s-a produs amestecul 
principalelor trăsături ale învăţăturilor respective: fiecare devenind complementul celeilalte. 

Astfel, învăţăturile celor două ţări, Anglia şi Boemia, au devenit un întreg simetric în solia 
evanghelică ce a răsunat în toată Europa şi care a reprezentat originea Reformei. 

Atunci s-a ridicat papalitatea în mânia ei pentru a o nimici. 
Arderea lui Huss a aprins o flacără care s-a răspândit rapid prin toată Boemia. 
„În patru ani de la moartea lui Huss, majoritatea naţiunii a îmbrăţişat credinţa pentru care el a 

murit.” Papalitatea a încercat prin forţa armatelor imperiale să o înăbuşe, dar de fiecare dată era în 
mod miraculos înfrântă. 

„Miraculos” este cuvântul ce trebuie folosit. Altul nu ar spune întregul adevăr. 
Cruciadă după cruciadă au fost trimise împotriva devotatei Boemia. Armatele de 70.000, 

80.000, 100.000, 130.000, 180.000 erau formate din veteranii Europei. Erau conduşi de împărat şi 
legatul papal. Erau cârmuiţi de electori, duci, conţi şi prinţi. Erau direcţionaţi de cei mai buni şi mai 
mulţi generali pe care îi putea cunoaşte Europa. 

Boemienii erau în cea mai mare parte ţărani nevinovaţi înarmaţi cu îmblăcie şi alte unelte pe 
care le puteau strânge – până când erau aprovizionaţi cu arme de la cruciaţii înfrânţi. Generalul lor 
era un om pe deplin orb – John Ziska. Şi totuşi, după multe încăierări şi asedii, în şaisprezece bătălii 
stabilite, cel orb şi ţăranii lui au învins armatele imperiale. Nu au pierdut nici o bătălie, asediu sau 
încăierare. 

Ziska a murit de ciumă în 1424. El l-a numit pe Procopius ca succesor. Victoriile au continuat 
şi, într-un oarecare sens, chiar mai miraculos. 

În 1427 armata cruciată de 180.000 era la râul ce curge prin Meiss, pregătită să atace oraşul. 
Husiţii au mărşăluit spre râu până pe partea opusă şi au stat acolo. „Doar pentru un moment 
armatele invadatorilor au contemplat rândurile husite. O panică bruscă a pus stăpânire pe ei. S-au 
întors şi au fugit în cea mai mare confuzie.” 

În 1431, armata cruciată de 130.000 mărşăluind dinspre Nuremberg, a invadat Boemia. Au 
campat la un punct lângă Reisenberg. Husiţii nu se vedeau încă, dar sunetul carelor lor şi cântecul 
oştirii lor erau auzite. Legatul papal a stat pe o colină să vadă marea bătălia care era iminentă. Dar 
în locul aşteptatei bătălii a văzut o învălmăşeală a propriei armate. 

A fost surprins de o mişcare bruscă şi ciudată a oştirii. Ca şi cum ar fi fost lovită de o putere 
invizibilă, deodată s-a împrăştiat toată. Soldaţii şi-au aruncat armura şi au fugit, unii într-o parte, 
alţii într-alta, iar căruţaşii, golind căruţele de încărcătură, au plecat în plin galop. 

„Panica s-a extins asupra oficialilor şi a ofiţerilor în egală măsură. Ducele de Bavaria a fost 
printre primii care a fugit. Şi-a lăsat în urmă trăsura cu speranţa că prădarea acesteia ar ispiti 
inamicul să-şi amâne urmărirea. În spatele lui, de asemenea cu o retragere neglorioasă, venea 
Electorul de Brandenberg, urmat îndeaproape de alţii de categorie mai joasă, alungaţi de pe teren de 
teroarea nevăzută.” 

„Urma armata: dacă putea fi numită armată aceea care fusese atât de recent o oştire aşezată în 
ordine cu stindard, iar acum nu era decât o gloată dezordonată care fugea fără să existe cineva care 
să o urmărească.” 

Legatul papal a încercat să stăvilească fluxul. S-a aruncat în cărarea retragerii, îndemnându-i să 
stea şi să lupte „pentru Hristos şi salvarea sufletelor”, susţinând că au „o şansă mai mare de a-şi 
salva vieţile” luptând decât retrăgându-se. 

A reuşit să regrupeze câţiva. „Dar aceasta decât pentru câteva minute. Au stat numai până când 
boemienii erau la o scurtă distanţă de ei. Atunci, din nou teroarea ciudată cădea asupra lor şi 
debandada devenea atât de necontrolabilă încât legatul însuşi a fost tras în curentul oamenilor 
dezorientaţi şi grăbiţi … 

Şi-a lăsat în urmă pălăria, crucea, clopoţelul şi bula papei ce proclamase cruciada, cruciadă ce 
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ajunsese la un sfârşit atât de ridicol. 
Aceasta este a doua oară când ciudatul fenomen de panică s-a repetat în războaiele husite … 

Aici este atingerea unui deget divin – sugestia unei groaze supranaturale. 
Atât de mare a fost stupefacţia cu care cruciaţii au fost bătuţi, încât mulţi dintre ei, în loc să-şi 

continue fuga până în ţara lor, s-au abătut înapoi în Boemia. În timp ce unii dintre ei au ajuns la 
casele lor din Nuremberg, nu şi-au recunoscut oraşul natal când au intrat în el şi au început să ceară 
locuinţe ca şi cum ar fi fost printre străini”. 

Atunci papalitatea s-a întors spre alte tactici. A propus negocieri. Iar boemienii s-au lăsat 
ademeniţi de înşelătoriile ei şi duşi în plasa ei! 

Conciliul de la Basle era în sesiune, 1432. Boemienii au fost invitaţi să vină la Conciliu pentru 
conferinţă. Trei sute dintre ei s-au dus şi în discuţii ce s-au continuat de-a lungul a trei luni şi-au 
menţinut poziţia. Apoi, au plecat acasă. 

Apoi, Conciliul a trimis „o propunere pentru a reînnoi la Praga negocierile care au fost 
întrerupte la Basle”. „Conducătorii boemieni au dat răspuns Conciliului, rugându-i să-şi trimită 
delegaţii înainte la Praga”. 

Dieta din Boemia a fost convocată în 1434, cu referinţe specifice la această chestiune. 
Rezultatul întâlnirii a fost că boemienii au fost de acord cu un compromis. Şi dintre toate aceste 
lucruri, un compromis ca acela a revelat faptul că ei au uitat deja Reforma şi că acum le păsa mai 
mult de pacea cu Roma decât de adevărul divin şi pacea cu Dumnezeu, pentru care reformatorii 
boemieni luptaseră atât de nobil şi pentru care Huss şi Ieronim muriseră pe rug. 

Compromisul consta în faptul că cele patru articole asupra cărora insistaseră boemienii au fost 
acceptate de Consiliu, iar dreptul de a le explica aparţinea Conciliului!6 

Aceasta s-a întâmplat pentru a da totul Romei. Roma ştia acest lucru şi asta şi intenţiona. 
Secretarul Conciliului, care schiţase documentul, spune: 

„Această formulă a Conciliului este mică, dar există mai mult în înţelesul ei decât în cuvinte. Ea 
alungă toate opiniile şi ceremoniile care sunt străine de credinţă şi îi obligă pe boemieni să creadă şi 
să susţină tot ceea Biserica Catolică crede şi susţine”. 

Şi când acelaşi bărbat a devenit papă – Pius al II-lea – „a repudiat propria lucrare manuală şi a 
lansat excomunicarea asupra lui Podiebrad (regele Boemiei) pentru încercarea de a guverna pe 
principiile ei”. 

De ce nu au putut boemienii să vadă că acel compromis nu era altceva decât o predare completă 
Romei? – S-au întors de la lumină la întuneric, de la Dumnezeu la Roma. 

Dumnezeu putea să lupte pentru ei să-i elibereze într-un mod nemaipomenit de toată puterea şi 
speranţa Romei. El a arătat cu prisosinţă întregii lumi că va face aceasta – cât timp ei stăteau 
împreună cu El împotriva Romei. 

Dar când au permis să fie ademeniţi de la El prin înşelătoriile Romei şi traşi în negocieri pentru 
„pace” cu Roma, nu putea să lupte împreună cu ei. Nu mai putea decât să îi lase să meargă pe 
drumul ales de ei – şi anume pe cel al Romei! 

Reforma care începuse atât de nobil şi fusese menţinută într-un mod atât de miraculos în 
Boemia, a fost dată înapoi pe degeaba. Nu a fost vândută pe vreun preţ. Nici măcar nu a fost dată la 
schimb pentru despăgubire. A fost în mod nepăsător dată degeaba. 

Această predare a fost făcută de aceia care pretindeau că aparţin Reformei, dar care nu 
cunoşteau Reforma în spirit şi în adevăr; aceia care au sprijinit „cauza” Reformei, dar nu Reforma 
însăşi; aceia care nu au primit niciodată principiul divin şi adevărul despre Biserica viului 
Dumnezeu, dar în ale căror minţi şi inimi încă se ascundeau eroarea superstiţioasă că Biserica 
Romană este singura şi adevărata biserică; aceia care erau bucuroşi să fie eliberaţi de încasările 
                                                
6 Cele patru articole erau: 
„I. Predicarea liberă a Cuvântului. 
II. Dreptul laicilor la potir şi folosirea limbajului comun. 
III. Ineligibilitatea clerului în slujbe seculare. 
      Indicator în toate părţile a închinării divine. 
IV. Aplicarea legilor în cazurile tuturor crimelor, fără a ţine seama de persoană.” 
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abuzive de impozite şi opresiunile Romei, dar cărora nu le păsa deloc să fie eliberaţi de Roma 
însăşi. 

Când aceştia au întâlnit ceea ce părea că le promite şi privilegiul de a se bucura de beneficiile 
Reformei şi de asemenea de prietenie cu Roma, bineînţeles că l-au acceptat, pentru că era chiar 
lucrul pe care îl doriseră din totdeauna. 

Totuşi, existau cei care erau credincioşi. Aceştia au respins în mod absolut contractul în care 
totul era predat Romei. Despre aceia care au acceptat acest contract, ei au spus: „în acest fel, ei s-au 
îndepărtat de urmele paşilor lui Huss şi s-au întors în tabăra lui Antihrist”. 

Aceştia, care au rămas loiali Reformei, au devenit obiectul atacului înverşunat şi al persecuţiei 
din toate părţile. Aceia care pretinseseră că sunt cu ei, dar care s-au predat pe ei înşişi Romei, au 
fost primii care se războiau cu ei. 

Din cauza persecuţiilor crude ce se revărsau asupra lor, „au fost împrăştiaţi prin păduri şi munţi. 
Au locuit în vizuini şi peşteri. Şi în aceste locuinţe erau atenţi să-şi pregătească hrana noaptea, ca nu 
cumva fumul ce se ridica să le trădeze ascunzătorile 

Strângându-se în jurul focului pe care îl aprindeau în aceste adăposturi subterane în frigul iernii, 
citeau Cuvântul lui Dumnezeu şi se uneau în închinare”. Pe măsură ce citeau şi se închinau şi trecea 
an după an; pe măsură ce numărul lor se micşora, persecuţia devenea mai persistentă, iar stăpânirea 
Romei devenea universală, au fost conduşi să se întrebe cum le mergea altor creştini sau dacă 
existau alţii. 

„Doar ei erau martorii adevărului pe pământ? Sau existau şi alţii: camarazi împreună cu ei în 
credinţa şi răbdarea împărăţiei lui Isus Hristos? Au trimis soli în diverse ţări ale creştinătăţii pentru 
a se interesa în secret şi pentru a le aduce veşti. 

Aceşti soli s-au întors spunând că întunericul acoperă toată faţa pământului şi totuşi, aici şi 
acolo au găsit mărturisitori izolaţi ai adevărului – câţiva într-un oraş, câţiva într-altul – obiectul 
persecuţiei ca şi ei.” 

Pe deasupra, ei şi-au amintit cuvintele făgăduinţei venirii zilei, care le-au mai rămas. 
Wicklif scrisese că printre călugări, „câţiva fraţi pe care Dumnezeu binevoieşte să-i înveţe, vor 

fi cu sinceritate convertiţi la religia timpurie a lui Hristos şi, abandonând falsele lor interpretări 
despre creştinismul autentic, după ce vor cere permisiunea de la Antihrist sau o vor obţine prin ei 
înşişi, se vor întoarce cu sinceritate la religia originală a lui Hristos şi vor zidi Biserica precum 
Pavel”. 

Matthias de Ianov, în timp ce era pe moarte, a spus prietenilor săi îndureraţi: „Furia vrăjmaşilor 
adevărului ne domină acum, dar aceasta nu va dura pentru totdeauna. Se va ridica unul din poporul 
obişnuit, fără sabie sau autoritate, şi pe acesta nu vor fi capabili să-l domine”. 

Huss, în închisoare, în lanţuri, chiar înainte de moartea sa, a visat că anumite persoane s-au 
hotărât să distrugă noaptea toate tablourile lui Hristos ce erau pe pereţii capelei Betleem din Praga, 
unde obişnuia să predice el, şi într-adevăr, le-au distrus. 

Dar ziua următoare au fost angajaţi mulţi pictori pentru a realiza mai multe tablouri, chiar mai 
frumoase decât erau cele de dinainte, pe care Huss le contempla cu încântare. Când pictorii au 
terminat, s-au întors la compania poporului care privea şi au zis: ‚Acum să vină episcopii şi preoţii 
şi să distrugă aceste tablouri’. 

Şi o mare mulţime de oameni s-au bucurat, Huss înveselindu-se împreună cu ei. Şi în mijlocul 
râsului şi al bucuriei, s-a trezit. 

Nu existau tablouri reale ale lui Hristos pe pereţii capelei Betleem. Erau înscrise numai cele 
zece porunci, rugăciunea Domnului şi versete din Scriptura preţioasă. 

Despre vis, Huss a spus: „Nădăjduiesc că viaţa lui Hristos, care, prin predicarea mea, în 
Betleem, a fost transcrisă în inimile oamenilor şi pe care au avut de gând să o distrugă – întâi prin 
interzicerea predicării în capele şi în Betleem, apoi chiar prin distrugerea capelei Betleem – această 
viaţă a lui Hristos să fie mai bine transcrisă de către un număr mai mare de predicatori mai buni 
decât mine, spre bucuria oamenilor care iubesc viaţa lui Hristos, de care mă voi bucura şi eu când 
mă voi trezi, adică atunci când voi învia”. 

Şi în timp ce stătea pe rug, legat strâns de el cu un lanţ, a spus: „Astfel aduceţi gâsca la tăcere, 
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dar într-o sută de ani se va ridica o lebădă al cărei cântec nu-l veţi putea opri”.7 
Cei o sută de ani au trecut. Şi atunci a venit dintre călugări „fratele” lui Wicklif, cel din rândul 

„poporului obişnuit” al lui Matthias şi „lebăda” lui Huss – Martin Luther. 
Într-o dimineaţă, la 31 octombrie 1517, Electorul Frederick de Saxonia, în castelul său din 

Schweinitz, la optsprezece mile de Wittemberg, povestea fratelui său, ducele John şi cancelarului 
să, următoarea experienţă: 

Electorul: „Frate, trebuie să îţi povestesc un vis pe care l-am avut noaptea trecută, înţelesul 
căruia aş vrea foarte mult să-l cunosc. Este atât de imprimat în mintea mea, încât nu-l voi uita nici 
dacă aş trăi o mie de ani, pentru că l-am visat de trei ori şi de fiecare dată în împrejurări noi.” 

Ducele John: „Este un vis frumos sau un coşmar?” 
Electorul: „Nu ştiu. Dumnezeu ştie.” 
Ducele John: „Nu fii neliniştit, dar fii bun şi spune-mi-l”. 
Electorul: „Ducându-mă la culcare noaptea trecută, obosit şi fără dispoziţie, am adormit 

numaidecât după rugăciune şi am dormit liniştit în jur de două ore şi jumătate. Apoi m-am trezit şi 
am continuat să mă tot trezesc până la miezul nopţii – tot felul de gânduri trecându-mi prin minte. 
Printre alte gânduri, m-am gândit cum urma să păstrez toate sărbătorile tuturor sfinţilor. M-am rugat 
pentru sărmanele suflete din purgatoriu şi l-am implorat pe Dumnezeu să mă călăuzească, pe mine, 
pe sfătuitorii şi oamenii mei, în conformitate cu adevărul. 

Din nou am adormit şi atunci am visat că Atotputernicul Dumnezeu mi-a trimis un călugăr care 
era un adevărat fiu al apostolului Pavel. Toţi sfinţii îl însoţeau prin porunca lui Dumnezeu, cu 
scopul de a aduce mărturie în faţa mea şi de a declara că nu a venit să pună la cale un complot, ci că 
tot ce făcea era în concordanţă cu voinţa lui Dumnezeu. M-au rugat să am bunătatea de a-i îngădui 
să scrie ceva pe uşa bisericii castelului din Wittemberg. Am aprobat acest lucru prin cancelarul 
meu. 

Prin urmare, călugărul a mers la biserică şi a început să scrie cu caractere aşa de mari încât 
puteam să citesc scrierea de la Schweinitz. Stiloul cu care scria era atât de mare încât capătul lui 
atingea Roma, unde a străpuns urechile unui leu8 care se ghemuia acolo şi a făcut ca tripla coroană 
de pe capul papei să se clatine. Toţi cardinalii şi prinţii, alergând în pripă, au încercat să o oprească 
de la cădere. Eu şi cu tine, frate, ne doream de asemenea să ajutăm, iar eu mi-am întins mâna – dar 
în acel moment m-am trezit, cu mâna în aer, cât se poate de uimit şi foarte furios pe călugăr că nu-şi 
foloseşte stiloul mai bine. Îmi amintesc puţin, era doar un vis. 

Eram pe jumătate adormit şi am închis încă o dată ochii. Visul s-a întors. Leul, tot deranjat de 
stilou, a început să rage atât de tare, cu toată puterea, încât întregul oraş al Romei şi toate Statele 
sfântului imperiu au alergat să vadă care era problema. Papa le-a cerut să se opună călugărului şi 
mi-a cerut în special mie socoteală de existenţa lui în ţara mea. M-am trezi din nou, am repetat 
rugăciunea Domnului, L-am implorat pe Dumnezeu să-Şi apere sfinţenia şi încă o dată am adormit. 

Apoi am visat că toţi prinţii din imperiu, şi noi împreună cu ei, ne grăbeam la Roma, şi ne 
străduiam unul după altul să rupem stiloul. Dar cu cât încercam mai mult, cu atât devenea mai 
rezistent – sunând ca şi cum ar fi fost făcut din fier. În cele din urmă, noi am încetat. L-am întrebat 
atunci pe călugăr (pentru că eram uneori la Roma, alteori la Wittemberg) de unde are stiloul şi de ce 
este atât de puternic. ‚Stiloul’ a răspuns el, ‚aparţine unei gâşte bătrâne a Boemiei – bătrână de o 
sută de ani. L-am luat de la unul dintre profesorii mei. Cât despre tăria lui, aceasta se datorează 
imposibilităţii de a-l deposeda de vigoarea şi puterea lui; eu însumi sunt uimit de ea’. 

Brusc, am auzit un sunet tare – un mare număr de alte stilouri au ieşit din stiloul lung al 
călugărului. M-am trezit a treia oară – erau zorile zilei.” 

Ducele John: „Cancelar, care este părerea ta? Avem un Iosif sau un Daniel iluminat de 
Dumnezeu.” 

Cancelarul: „Înălţimea voastră ştie proverbul comun că visurile cu fete tinere, bărbaţi învăţaţi şi 
lorzi au de obicei un înţeles ascuns. Înţelesul acestui vis, oricum, nu îl vom putea descoperi pentru 

                                                
7 Cuvântul „Huss” în limbajul boemian este echivalent cu gâscă. 
8 Leo al X-lea era atunci papă. 
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câtva timp – nu până când lucrurile la care el face referire nu vor avea loc. De aceea, lăsaţi 
împlinirea acestuia lui Dumnezeu şi aşezaţi-l în întregime în mâna Lui”. 

Ducele John: „Sunt de acord cu tine, cancelar. Nu este potrivit pentru noi să ne necăjim în 
încercarea de a descoperi înţelesul. Dumnezeu va conduce totul spre gloria Lui.” 

Electorul: „Fie ca Dumnezeul nostru credincios să facă aşa. Totuşi, nu voi uita niciodată acest 
vis. Este adevărat că la drept vorbind m-am gândit la o interpretare, dar o păstrez numai pentru 
mine. Timpul, probabil, va arăta dacă am fost un bun ghicitor.” 

Chiar la mijlocul acelei zile începea interpretarea visului şi înţelesul lui se făcea clar. Căci în 
acea oră, fără să facă nimănui cunoscut intenţiile sale, călugărul, Martin Luther, a fixat în cuie pe 
uşa bisericii din Wittemberg cele nouăzeci şi cinci de teze împotriva Romei. 

Reforma se ridicase din nou. 
Şi se ridicase pentru a nu mai fi doborâtă niciodată. Luther în Germania, Zwingli în Elveţia şi în 

curând alţii împreună cu aceştia, spre bucuria unei mari mulţimi, s-au angajat în restaurarea imaginii 
lui Hristos în vieţile oamenilor. 

Şi printre oamenii care se bucurau şi se veseleau existau două sute de adunări ale creştinilor 
reformatori din Boemia care coborau din noaptea cea lungă şi priviseră cu sete ziua promisă. 

Ce a însemnat pentru toţi este rezumat în cuvintele cântate de vocea unui individ îmbrăcat într-
un veşmânt curios, ţinând în sus o cruce mare, cântând pe un ton care părea potrivit să facă morţii să 
audă, în timp ce Luther intra în oraşul Worms: 

„Tu ai venit, oh, cel dorit! Tu, pentru care am aşteptat cu nerăbdare în întuneric!”9 
În timpul celor o sută de ani, Biserica Romană a demonstrat că faţă de Reformă, faţă de Biserică 

şi faţă de creştinismul revelat de Reformă, ea nu are decât o duşmănie perpetuă. Pe acest teren 
adiţional – teren strict spiritual – Biserica Romană a demonstrat mai mult întregii lumi adevărul pe 
care reformatorii l-au predicat, că ea nu este adevărata biserică în nici o privinţă. 

Condiţiile din Europa erau acum cu greu mai puţin deplorabile decât atunci când s-au ridicat 
reformatorii pentru prima dată. Cei o sută de ani dintre ei, nu au reprezentat decât o sută de ani în 
plus pentru ca Biserica Romană să poată arăta ce este. 

Promisiunea şi efortul Conciliului din Constanţa de a „reforma biserica de la cap la membri” nu 
a dus la nimic altceva decât la sfârşitul anarhiei deschise a bisericii şi aducerea pontificatului înapoi 
la un singur papă. Toate celelalte rele ale bisericii s-au menţinut mai departe. 

Discursul ţinut de ducele George la Dieta din Worms, fiind scris prin acţiunea Dietei, este o 
dovadă suficientă aici că biserica rămăsese aceeaşi – pur şi simplu incorigibilă: şi aceasta pentru că 
biserica fiind „infailibilă” este „nereformabilă”. Ducele George a spus: 

„Dieta nu trebuie să uite nedreptăţile de care se plânge împotriva curţii romane. 
Ce abuzuri s-au furişat în Statele noastre! 
Legile eclesiastice pe care împăratul le-a acordat gratuit pentru binele creştinismului, acum 

cerute ca datorie; curtenii romani inventând în fiecare zi noi decrete cu scopul de a absorbi, a vinde 
şi a concesiona beneficiile ecleziastice; la o mulţime de infracţiuni ei fac cu ochiul; răufăcătorii 
bogaţi sunt toleraţi pe nedrept, în timp ce aceia care nu au mijloace pentru răscumpărare sunt 
pedepsiţi fără milă; fără încetare papii acordă speranţe şi reversii celor din palatele lor, în 
defavoarea celor cărora aparţin beneficiile; beneficiile de a păstra abaţiile şi mănăstirile sunt 
acordate cardinalilor, episcopilor şi prelaţilor, care îşi însuşesc veniturile, aşa încât nu există nici un 
călugăr în mănăstire căruia i se cuvine să aibă douăzeci sau treizeci; staţiile înmulţite fără sfârşit, 
magazinele de indulgenţe stabilite pe toate străzile şi unghiurile oraşului – magazine ale Sf. 
Antoniu, ale Spiritului Sfânt, ale Sf. Hubert, ale Sf. Corneliu, ale Sf. Vincent şi ale multora pe lângă 
aceştia; societăţi care cumpărau de la Roma dreptul de a deţine astfel de pieţe, apoi care cumpărau 
de la episcopi dreptul de a le expune mărfurile, cu scopul de a obţine toţi aceşti bani, storcând şi 
golind buzunarele săracilor; indulgenţele, care se cuvenea să fie acordate doar pentru salvarea 
sufletelor şi pe care oamenii le meritau numai prin rugăciuni şi posturi, vândute la un preţ obişnuit; 
oficialii episcopilor asuprind pe aceia cu o viaţă umilă prin penitenţe pentru blasfemie, adulter, 

                                                
9 “Advenisti, O desideribilis! Quem expectabamus in tenebris!” 
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beţie, violarea vreunei sărbători, în vreme ce, în acelaşi timp, nici măcar nu îi cenzurau pe 
ecleziastici care erau vinovaţi de aceleaşi crime; penitenţe impuse penitentului şi atât de dibaci 
aranjate încât recade curând în aceeaşi greşeală şi plăteşte mai mulţi bani – acestea sunt câteva din 
abuzurile Romei. 

Orice simţ al ruşinii a fost lăsat la o parte şi un singur lucru era urmărit – banii, banii! 
Prin urmare, predicatorii care trebuiau să predice adevărul, nu fac decât să spună minciuni – 

minciuni care nu numai că sunt tolerate, dar şi recompensate, deoarece cu cât mint mai mult, cu atât 
câştigă mai mult. 

De la acest izvor poluat provine toată această apă poluată. 
Depravarea merge mână în mână cu avariţia. 
Oficialii le-au determinat pe femei să vină în casele lor şi au încercat să le seducă, uneori prin 

ameninţări, alteori prin cadouri, iar dacă nu reuşeau, le jigneau reputaţia. 
Defăimările clerului au aruncat mulţimea sufletelor sărace în condamnarea veşnică! 
Trebuie să aibă loc o reformă universală şi această reformă trebuie împlinită prin adunarea unui 

Conciliu General. 
Prin urmare, excelenţi prinţi şi lorzi, cu supunere vă implor să nu mai pierdeţi nici un timp 

pentru a lua în considerare această chestiune!” 
Că ar trebui să retracteze ceea ce a scris în denunţarea Bisericii Romane în toate acestea, a fost o 

parte a cererii făcute lui Luther la dieta din Worms: 
El a replicat: „Am scris cărţi împotriva papalităţii – cărţi în care i-am atacat pe aceia care, prin 

falsa lor doctrină, viaţa lor rea şi exemplul ruşinos mâhnesc lumea creştină şi distrug atât trupul, cât 
şi sufletul. Nu este adevărul dovedit de toţi aceia care se tem de Dumnezeu? Nu este clar că legile 
omeneşti şi doctrinele papilor zăpăcesc, torturează şi martirizează conştiinţa celui credincios, în 
timp ce jafurile reclamante şi nesfârşite ale Romei scufundă averea şi bogăţiile creştinismului şi în 
mod special ale acestei împărăţii ilustre? 

Să retractez ce am scris despre acest subiect, ce să fac? Ce ar însemna dacă nu fortificarea acelei 
tiranii şi deschiderea unei uşi largi pentru aceste răutăţi mari şi multe? Atunci, izbucnind cu o furie 
mai mare ca niciodată, aceşti aroganţi oameni vor fi văzuţi crescând, uzurpând, turbând, tot mai 
mult. 

Iar jugul care apasă pe creştini, prin retractarea mea nu numai că ar fi mai sever, dar ar deveni, 
să-i spun aşa, mai legal, deoarece chiar prin această retractare, ar fi primit confirmarea majestăţii 
voastre şi a tuturor Statelor din acest sfânt imperiu. 

Oh, Doamne! În felul acesta aş fi o manta infamă, destinată să ascundă şi să acopere toate 
soiurile de răutate şi tiranie!” 

Şi pentru că nu a retractat, şi astfel a confirmat că papalitatea este ceea ce este, asupra lui a fost 
emis edictul din Worms, care a adus, în opoziţie, protestul ce a introdus în lume cuvântul protestant 
pe care Consiliul Federal al Bisericilor l-a retractat. 

Iar retractarea cuvântului protestant de către Consiliul Federal al Bisericilor, a conţinut în sine 
sancţionarea a tot ceea ce ar fi sancţionat retractarea lui Luther în acea zi. Aceasta înseamnă acelaşi 
lucru care ar fi însemnat atunci. 

Înseamnă a alege Roma nu doar în locul, ci împotriva Reformei. 
Şi aceasta creează situaţia în care fiecare persoană din America trebuie să aleagă acum între 
 
REFORMĂ SAU ROMA. 
 
Iar stimulentul dat direcţiei romane şi încurajarea Romei înseşi în această naţiune, prin 

retractarea cuvântului protestant – această alegere a Romei împotriva Reformei – de către Consiliul 
Federal, va dezvolta în curând situaţia în care fiecare persoană va fi constrânsă să aleagă între 

 
ROMA SAU REFORMĂ. 
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CAPITOLUL VI 
BISERICA REFORMATOARE 

 
Bărbaţii care au realizat Reforma nu au fost oameni care au început cu ambiţia de a fi 

reformatori sau eretici. 
Singura lor ambiţie şi scopul suprem erau acelea de a fi creştini: creştini în conformitate cu 

adevărul lui Dumnezeu aşa cum se găseşte în Cuvântul şi Spiritul Său. 
Acest lucru a devenit viaţa fiecăruia dintre ei. Şi aceasta i-a făcut să devină atât reformatori, cât 

şi eretici: mai întâi de toate eretici, în tot timpul zilelor lor şi chiar după acea perioadă, dar mai 
târziu şi acum – reformatori. 

Biserica Romană pretindea că „biserica” este pe drept definită astfel: 
„Societatea credincioşilor botezaţi uniţi într-un singur trup prin mărturisirea aceleiaşi credinţe, 

prin participarea la aceleaşi sacramente şi prin supunerea faţă de aceeaşi autoritate, Hristos, Capul 
invizibil din cer şi suveranul pontif roman, succesorul Sf. Petru, reprezentantul vizibil al lui Hristos 
şi vicerege pe pământ.” – „Apologii creştine”, Secţiunea 300. 

Condiţiile tiraniei şi ale mizeriei care au fost aduse asupra lumii de Biserica Romană, ai cărei 
membri erau aceşti bărbaţi, i-au determinat să fie, mai presus de orice, creştini în concordanţă cu 
Cuvântul şi Spiritul lui Dumnezeu, întrebând pe Dumnezeu în Cuvântul Său şi prin Spiritul Său: 

„În adevărul lui Dumnezeu, ce este Biserica lui Dumnezeu?” 
Şi în Cuvântul lui Dumnezeu, prin Spiritul Său, au aflat răspunsul.  
Au găsit răspunsul atât de amplu şi de complet şi de o aşa sublimă glorie, încât i-a purtat cu 

calm şi bucurie îndrăzneaţă prin toată cruzimea persecuţiei şi a flăcării pe care Roma şi spiritul ei le 
putea aprinde. 

Şi care este răspunsul? Ce au descoperit ei că este adevărata Biserică a lui Dumnezeu? 
Wicklif a spus10: „Sfânta Biserică este congregaţia oamenilor drepţi pentru care Hristos Şi-a 

vărsat sângele”. 
„Toţi aceia care vor fi salvaţi în fericirea cerului sunt membrii sfintei Biserici şi nimic mai 

mult.” 
Matthias de Ionaov a spus: „Toţi creştinii care au Spiritul lui Hristos cel răstignit şi care sunt 

îndemnaţi de acelaşi Spirit şi care nu s-au îndepărtat singuri de la Dumnezeul lor reprezintă singura 
Biserică a lui Hristos: frumoasa Lui mireasă, trupul Său”. 

„Biserica este trupul lui Hristos, comunitatea celor aleşi.” 
„Toţi aceia care au fost sfinţiţi, au fost sfinţiţi prin ungerea harului şi stropirea sângelui lui Isus. 

Prin urmare, fiecare creştin este un sfânt şi fiecare sfânt un creştin. Deci cineva nu poate fi creştin şi 
să nu fie şi sfânt în acelaşi timp.” 

„Nu-mi contestaţi mie pe creştinii care şi-au pierdut primul har din cauza întrebuinţării abuzive 
a lui, pentru că aceştia nu sunt creştini”. 

Huss a spus: „Biserica este comunitatea celor aleşi. ‚Acolo unde s-au adunat doi sau trei în 
Numele Meu, Eu sunt în mijlocul lor.’ Deci, va fi o biserică adevărată specială şi, în consecinţă, 
acolo unde trei sau patru sunt adunaţi, până la întregul număr al celor aleşi. În acest sens termenul 
‚Biserică’ este folosit deseori în Noul Testament. 

Astfel, toţi cei neprihăniţi care sunt acum în episcopia din Praga şi trăiesc sub domnia lui 
Hristos, sunt adevărata Biserică din Praga. Dar Biserica Catolică este predestinată din toate 
timpurile.” 

„Adevărata Biserică nu constă în nimic altceva decât în totalitatea celor aleşi.” 
Luther nu a început cu acest adevăr. Dar adevărul fundamental al îndreptăţirii numai prin 

credinţă – neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţă – cu care a început, inevitabil l-a 
condus numaidecât la el. Şi în discuţia sa cu Eck, înainte să fie excomunicat de Roma, Luther a 

                                                
10 De aici până la sfârşitul cărţii toate citatele care conţin cuvintele lui Wicklif şi ale reformatorilor boemieni 
sunt din „Istoria Bisericii şi religiei creştine” de Neander, Vol. V, iar ale lui Luther şi Zwingli din „Istoria 
Reformei” de D’Aubigne. 
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spus: 
„Anumite doctrine ale lui John Huss şi ale boemienilor sunt perfect ortodoxe. Mai mult, sunt 

sigure. Bunăoară, că ‚există o singură Biserică universală’ şi din nou ‚că nu este necesar pentru 
mântuire să crezi că Biserica Romană este superioară celorlalte’. Dacă Wicklif sau Huss au spus 
astfel, nu mă interesează. Este adevărul.” 

Mai târziu a spus: 
„Papa, episcopii, călugării şi preoţii trebuie să-şi exprime sentimentele de aprobare. Noi suntem 

Biserica. Nu există altă Biserică decât adunarea celor care au Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt 
curăţaţi de el.” 

Şi Zwingli a spus: „Biserica universală este răspândită în întreaga lume, oriunde este credinţă în 
Isus Hristos – în Indii la fel de mult ca în Zurich. 

La fel despre bisericile particulare, le avem la Berna, Schaffhausen, aici de asemenea. 
Dar papii, cardinalii şi conciliile lor nu sunt nici Biserica universală, nici cea particulară.” 
„În orice naţiune, omul care crede din inimă în Domnul Isus Hristos este salvat. Aceasta este 

Biserica în afara căreia nici un om nu poate fi salvat.” 
Aceşti oameni n-au făcut aceste afirmaţii în înţelegere secretă. Ultimele două au fost făcute la 

sute de mile depărtare şi nu au avut nici o comunicare între ele; şi amândouă au fost făcute la o sută 
de ani după primele trei. 

Despre cele trei – în timp ce Matthias şi Wicklif trăiau în aceeaşi perioadă, s-au aflat la distanţa 
mare dintre Oxford şi Praga şi au lucrat cu totul independent. Huss a fost un student din timpul 
ultimilor ani din viaţa lui Matthias şi a ajuns la acelaşi adevăr prin studiu personal. 

Totuşi, toţi au găsit în Biblie acelaşi adevăr despre Biserică. Aceasta este o dovadă puternică a 
faptului că aceasta este viziunea Scripturii despre Biserică. 

Dar noi avem Scripturile şi putem testa noi înşine acest lucru. Este deci acesta adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu referitor la Biserică? Să vedem. 

Afirmaţia clară a Inspiraţiei referitoare la ce este Biserica este aceasta: „Biserica, ce este trupul 
Său, plinătatea Celui ce umple totul în toţi” Efeseni 1:22,23. 

Aceasta este chiar definiţia Domnului despre propria Lui expresie „Biserica”. Este o definiţie 
dublă. 

În primul rând, defineşte Biserica drept „trupul Său”.  
În al doilea rând, defineşte expresia „trupul Lui” ca fiind „plinătatea Celui ce umple totul în 

toţi”. 
Cine este Cel care umple totul în toţi? – Clar, Dumnezeu. 
Care este atunci întinderea „plinătăţii Lui”? – Clar, nimic mai puţin decât infinitul. 
Iar Biserica este aceasta – „plinătatea Celui ce umple totul în toţi”. Este clar atunci că Biserica 

nu este nimic mai puţin decât un lucru infinit. 
Prin urmare, orice pretinde în lume că este Biserica, dar este orice mai puţin decât infinit, este o 

fraudă şi o impostură. Este o fraudă în pretenţie şi o impostură pentru cei care acceptă pretenţia. 
Despre această „plinătate a Lui” este scris: „Nu umplu Eu cerul şi pământul, spune Domnul?” 

Ieremia 23:24. 
El umple cerul şi pământul. Biserica este „plinătatea” Lui. Este clar atunci că Biserica umple 

cerul şi pământul. 
Atunci orice se pretinde a fi Biserica şi nu ajunge într-o mică măsură să umple cerul şi 

pământul, ajunge la fel de îndepărtată de ce este Biserica în adevăr. 
Acum, biserica Romană nu a umplut niciodată pământul, cu atât mai puţin cerul şi pământul. 

Când Reforma s-a ridicat, acea biserică a umplut Europa. Dar Europa este o foarte mică parte a 
pământului. 

Şi când acea biserică a fost plinătatea chiar a Europei, era plinătatea numai a depăşirii răutăţii. 
Dar plinătatea care este Biserica, este o plinătate în neprihănire, nu în răutate. Este plinătatea lui 
Dumnezeu, nu a diavolului. 

Dar mai sunt şi alţii în lume ce pretind că sunt Biserica. Este vreunul dintre aceştia plinătatea 
cerului şi a pământului? Este acelaşi lucru, din nou: nici unul dintre ei nu umple nici măcar 
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pământul, cu atât mai puţin cerul şi pământul. Toţi laolaltă nu umplu nici măcar pământul. 
De aceea, nici unul dintre ei nu este Biserica. Nici toţi laolaltă nu compun Biserica. Şi fiecare 

dintre ei ori toţi laolaltă ca unul singur sunt atât de departe de a fi Biserica după cum fiecare ori toţi 
laolaltă sunt departe de a umple cerul şi pământul: aceasta înseamnă infinit de departe. 

Chiar dacă toate denominaţiile din lume ar fi în mod desăvârşit una şi acea una în mod 
desăvârşit creştină, totuşi şi aceasta este departe de a fi Biserica ce este „plinătatea Celui ce umple 
totul în toţi”. 

Aceasta ar fi din Biserică, dar nu ar fi Biserica. Biserica este ceva mai mare decât ar putea fi 
aceea. 

Chiar mai mult: chiar dacă toţi oamenii din lume ar fi creştini precum Ioan şi Pavel şi ar fi toţi 
uniţi în tovărăşie adevărată, aceasta nu ar umple pământul şi, în continuare, mai puţin ar umple 
cerul şi pământul. Nici măcar aceasta nu ar fi Biserica. 

Biserica este plinătatea lui Dumnezeu. El umple cerul şi pământul. Ce este plinătatea Lui? Citiţi: 
„Iată, naţiunile sunt ca o picătură în vadră şi sunt socotite ca un mic praf de pe o cumpănă… Toate 
naţiunile înaintea Lui sunt ca nimic; şi sunt socotite mai puţin decât nimic, deşertăciune.” 

„Înaintea Lui” – faţă de El, faţă de plinătatea Lui – toate naţiunile sunt ca o picătură de apă din 
vadră. Gândiţi-vă la cea mai mare vadră. Să fie umplută până la refuz. Apoi luaţi din ea o picătură. 
Ce proporţie va fi acea picătură faţă se plinătatea vedrei? Totuşi, aceea ilustrează ce sunt naţiunile 
faţă de „plinătatea Celui ce umple totul în toţi”. 

Deci, dacă toţi din toate naţiunile ar fi la fel de buni creştini ca şi Ioan şi Pavel şi nici un suflet 
n-ar fi altfel, totuşi aceasta ar fi la fel de departe de a fi Biserica precum o picătură de apă este 
departe de a fi plinătatea vedrei sau la fel cum „praful de pe o cumpănă” este departe de a fi 
plinătatea prafului de pe pământ. 

Cuvântul spune că „faţă de El” şi nu că de către El toate naţiunile sunt socotite ca nimic şi chiar 
„mai puţin decât nimic”. Socotit de către Dumnezeu, un om este mai preţios decât aurul şi înseamnă 
mai mult decât o lume. Dar socotit „faţă de El”, faţă de plinătatea Lui, toate naţiunile sunt „mai 
puţin decât nimic”. 

Iar Biserica este „plinătatea Lui”. Doar aceea este Biserica. Orice este mai puţin decât aceasta 
nu poate fi Biserica. 

Ce infinită înşelăciune este deci aceea cu care Roma a umplut lumea pretins creştină – că o 
structură de 7 x 9 sau 2 x 4 sau concepţia capacităţii atât de reduse a minţii finite, a omului păcătos 
ar putea fi Biserica Dumnezeului infinit! 

Nu, nu. Biserica este concepţia glorioasă a infinitului şi viului Dumnezeu. 
Structura ei este expresia „scopului etern pe care l-a propus El în Hristos Isus, Domnul nostru”. 
Este înţeleasă doar prin „Spiritul înţelepciunii şi descoperirii în cunoştinţa Lui”. 
Nici un ochi nu a văzut vreodată, nici o ureche nu a auzit vreodată, nu a intrat în inima unui om 

pentru a pricepe ce este Biserica sau ce a pregătit Dumnezeu în Biserică pentru cei care Îl iubesc. 1 
Corinteni 2:9-12. 

„Dar nouă Dumnezeu ni le-a revelat prin Spiritul Său”. Cunoaşterea Bisericii înseşi, cunoaşterea 
structurii Bisericii şi cunoaşterea lucrurilor Bisericii este găsită numai găsind gândul lui Dumnezeu 
în Cuvântul Său. Iar acesta este găsit numai prin Spiritul revelaţiei în cunoaşterea Lui. Efeseni 1:16-
23. 

A primi acest Spirit, a fi învăţat de acest Spirit, a fi condus de acest Spirit a reprezentat 
rugăciunea care a condus la Reformă şi în Reformă. Şi aceasta este rugăciunea care trebuie să 
conducă acum, în acest timp, când toată lumea este forţată să aleagă între Reformă şi Roma. 

În această rugăciune să înaintăm în studiul Cuvântului, pentru a cunoaşte în Spirit şi în Adevăr 
ce este Biserica. 

Primul paragraf din Scriptură pe care îl vom analiza este începutul unei rugăciuni. Iar 
rugăciunea, având în vedere această trăsătură, această trăsătură neobişnuită, este referitoare la Taina 
lui Dumnezeu. Rugăciunea începe cu aceste cuvinte: „Şi din acest motiv”. 

Şi „motivul” rugăciunii este acesta: „Mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii mi-a 
fost dat harul acesta, de a predica printre neamuri bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos şi de a-i face 
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pe toţi să vadă care este părtăşia Tainei care de la începutul lumii a fost ascunsă în Dumnezeu care a 
creat toate lucrurile prin Isus Hristos”. 

Şi această predicare este „după planul ca acum, domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să 
poată cunoaşte prin Biserică” – adică prin intermediul Bisericii, prin Biserică, faţă de acestea să fie 
cunoscută – „înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu, în concordanţă cu scopul veşnic pe care l-a avut 
în Hristos Isus Domnul nostru”. 

„Şi din acest motiv îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos din care îşi trage numele întreaga familia din cer şi de pe pământ.” Efeseni 3:8-11, 14. 

Notaţi că nu vorbeşte despre familiile din cer şi de pe pământ, ca şi cum ar fi două sau mai 
multe. Acest termen se află într-un mod specific la singular – „întreaga familie” – ca una în cer şi pe 
pământ. Aceasta înseamnă că toţi copiii lui Dumnezeu, toate creaturile care sunt ale Lui, din cer şi 
de pe pământ, compun o singură familie – familia lui Dumnezeu. Iar familia este Biserica – Biserica 
lui Dumnezeu. 

O familie pământească poate că nu este toată acasă, la locul de naştere – una acolo, alta în Ohio, 
alta în California, alta în Florida. Totuşi, ei sunt familia unui singur tată, de la un singur loc de 
naştere. Iar tatăl poate pe drept să vorbească despre ei ca întreaga lui familie acasă, în Ohio, 
California şi Florida. 

Deci, copiii Tatălui nostru ceresc sunt toţi aceeaşi familie. Unii dintre ei nu sunt acasă: suntem 
pe un pământ străin, printre străini şi chiar duşmani. Dar binecuvântat să fie Domnul, toţi suntem 
membrii aceleiaşi familii a Tatălui nostru ceresc. 

Şi, oh, ce bucurie, cu toţii vom merge acasă într-una din zilele acestea. Va fi o mare întoarcere 
acasă, o reuniune veşnică, când va veni El să ia la El ce-I aparţine. Şi când vine astfel să-Şi ia copiii 
acasă, atunci Îşi prezintă El Sieşi „Biserica glorioasă… sfântă şi fără pată”. Efeseni 5:27. 

Din nou, este scris: „Voi nu mai sunteţi străini şi călători, ci împreună cetăţeni cu sfinţii din casa 
lui Dumnezeu” Efeseni 2:19. 

O casă înseamnă o familie organizată, aceia care sunt acasă în aceeaşi locuinţă. Şi chiar dacă 
unii din copiii lui Dumnezeu sunt într-o ţară străină şi sunt străini aici, nu suntem străini în ţara 
făgăduinţei, nu suntem străini de comunitatea prinţilor lui Dumnezeu, nu suntem străini în „casa lui 
Dumnezeu care este Biserica viului Dumnezeu”. „Şi cei sădiţi în casa Domnului vor înflori în 
curţile Dumnezeului nostru” Psalmul 92:13. 

Braţele crucii lui Isus cel răstignit îmbrăţişează cerul şi pământul. „Pentru că I-a plăcut Tatălui 
ca toată plinătatea să locuiască în El. Şi să facă pace prin sângele crucii Lui, prin El, pentru a 
împăca toate lucrurile în El Însuşi. Prin El, spun, indiferent că sunt lucruri de pe pământ sau în cer.” 
Coloseni 1:19, 20. 

Toţi de pe pământ care sunt împăcaţi cu Dumnezeu prin sângele crucii Lui sunt din Biserică. Şi 
toţi din cer care sunt împăcaţi prin sângele aceleiaşi cruci sunt în mod egal şi cu adevărat din 
aceeaşi Biserică. Şi toţi aceştia atât din cer, cât şi de pe pământ compun Biserica: una, singură, 
adevărată şi întotdeauna aceeaşi Biserică, „crescând într-un singur templu în Domnul, pentru a fi o 
locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul”. Efeseni 2:22. 

Nu numai că Biserica însăşi, ca întreg, îmbrăţişează cerul şi pământul. Chiar şi atunci când este 
legată doar de pământ, Biserica este descoperită numai în cer şi pe pământ. Pentru că sunt unii care 
au fost ai Bisericii pe pământ şi care acum sunt vii de partea cealaltă şi sunt din Biserică în cer. 

Unii ca aceştia, precum Enoh sau Ilie, au plecat vii de aici acolo fără nici o atingere a morţii. 
Moise, cei douăzeci şi patru de bătrâni şi mulţimea celor care au ieşit din morminte după învierea 
lui Hristos şi au format convoiul în înălţarea Sa triumfală, au mers în partea cealaltă printr-o înviere 
din moarte. Iuda 9, Apocalipsa 5:9, Matei 27:52,53, Efeseni 4:8, Col 2:15. 

Toţi aceştia au fost membri ai Biserici când au fost de această parte. Şi când s-au dus în partea 
cealaltă, nu a fost necesar pentru nici unul dintre ei să-şi schimbe calitatea de membru al Bisericii, 
nici relaţia sa cu Biserica. 

Fiecare dintre cei care fac parte din numărul glorios era la fel de mult un membru al Bisericii pe 
timpul când era aici ca şi atunci când a mers acolo. Ilie a fost un membru al Bisericii când era de 
această parte, a fost un membru al Bisericii în momentul transferării, a fost un membru al Bisericii 
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în fiecare moment de atunci încolo şi va fi acelaşi pentru totdeauna, mereu acelaşi membru al 
aceleiaşi Biserici. Şi la fel se întâmplă cu toţi ceilalţi din acea glorioasă companie: pentru că 
Biserica este una şi aceeaşi oriunde în univers. 

Acum, să presupunem că Ilie s-ar întoarce aici pentru a trăi ultimele zile cu aceia care vor fi 
transferaţi aşa cum a fost el de mânia „acelei femei, Izabela” Apocalipsa 2:21. La ce „biserică” ar 
trebui să se ataşeze, la care denominaţiune ar trebui să fie membru pentru a fi membrul „Bisericii 
adevărate”? 

Este clar că la nici una dintre ele: pentru motivul simplu şi suficient că el este deja pentru 
totdeauna un membru al singurei Biserici adevărate. Oricând va merge în largul univers, va fi 
totdeauna un membru al acelei singure Biserici. Şi totuşi aceea nu este decât Biserica al cărei 
membru era când a fost aici. 

Astfel, prin fiecare dovadă şi consideraţie a Scripturii este sigur faptul că Biserica este ceva mai 
înalt, mai nobil şi mai mare – într-adevăr, este un lucru cu totul diferit – decât a fost vreodată gândit 
despre Biserică de către preoţii întregii lumi. 

Şi astfel este scris că Hristos este „Capul Bisericii, pentru ca” – astfel încât, cu scopul de a – „în 
toate lucrurile să aibă întâietatea” Coloseni 1:18. Aceasta înseamnă că dacă Hristos ar fi Capul 
oricărui lucru din univers cu excepţia Bisericii, El nu ar avea în toate lucrurile întâietatea. Dar prin 
singurul faptul că El este Capul Bisericii, acest singur lucru Îi dă „în toate lucrurile întâietatea”. 

Acea singură expresie din Scriptură descoperă adevărul că Biserica este cel mai mare lucru din 
univers. Este universul fiinţelor inteligente care trăiesc cu Dumnezeu şi în Dumnezeu. 

Acel singur gând descoperă Biserica drept plinătatea universului – „plinătatea Celui ce umple 
totul în toţi”. Într-adevăr, chiar următorul cuvânt al Scripturii este acesta: „pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietatea. Pentru că I-a plăcut Tatălui ca în El să locuiască toată plinătatea”. 

De asemenea, în altă parte, este scris că Dumnezeu „ne-a făcut cunoscută taina voii Sale, în 
concordanţă cu buna Sa plăcere, pe care Şi-a propus-o în El”. Şi acest scop este „ca la împlinirea 
plinătăţii vremii să poată strânge laolaltă toate lucrurile într-unul în Hristos, atât cele din cer, cât şi 
cele de pe pământ” Efeseni 1:9, 10. 

Aceasta spune că: în şi prin Hristos prin Spiritul Sfânt, Dumnezeu uneşte universul. 
Şi acel univers unit este „Biserica”, „întreaga familie”, „Casa” viului Dumnezeu. 
Şi aceasta este împlinirea scopului etern pe care Şi l-a propus în Hristos Isus Domnul nostru 

înainte să existe vreo creatură sau creaţie. 
Şi când această unire a universului va fi fost împlinită în Hristos, „atunci şi Fiul Se va supune 

Celui ce I-a supus toate lucrurile”. Şi toate acestea pentru ca „Dumnezeu să fie totul în toţi”. 1 
Corinteni 15:28. 

Şi aceasta este Biserica în care – pentru ale cărei părtăşii şi beneficii infinite şi eterne – toţi 
oamenii sunt cu bunătate chemaţi şi cu îndurare invitaţi în cele mai tandre tonuri ale rugăminţilor 
miloase ale iubirii divine. 

Şi priviţi minunatele asociaţii şi membri care sunt găsiţi în această Biserică de toţi cei ce vin. 
„Voi v-aţi apropiat de 

Muntele Sion, de 
Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de 
Adunarea generală şi Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în cer, de 
Dumnezeu, judecătorul tuturor, de 
Duhurile oamenilor drepţi făcuţi perfecţi, de 
Isus, Mijlocitorul noului legământ, de 
Sângele stropirii care vorbeşte lucruri mai bune decât cel al lui Abel.” Evrei 12:22, 23. 
Toate aceste asociaţii şi membri sunt cereşti şi nimic altceva decât cereşti. Oricine este din 

Biserica Bibliei aparţine acestei adunări cereşti şi toate aceste asociaţii sunt ale lui, pentru a-l şi 
încuraja pe cale, şi pentru el pentru a-l bucura în timp ce merge. 

„Şi Spiritul şi Mireasa zic ‚Vino!’. Şi cel ce aude, să vină. Şi cel ce aude să spună Vino. Şi 
oricine vrea” să vină.” 

Aceasta este Biserica pe care a iubit-o Hristos şi pentru care S-a dat pe El Însuşi „pentru ca să-i 
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poată sfinţi şi curăţa cu botezul cu apă prin Cuvânt, pentru ca să poată înfăţişa înaintea Lui o 
Biserică glorioasă” Efeseni 5:25-27. 

Aceasta este Biserica despre care Hristos a vorbit lui Dumnezeu când I-a spus „în mijlocul 
Bisericii Îţi voi cânta laude” Evrei 2:12. 

Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Capul Bisericii, nu a avut încă şansa să fie în mijlocul 
Bisericii. 

În Biserica ce era în cer, mândria şi înălţarea de sine a lui Lucifer a produs diviziune şi confuzie. 
De îndată ce El a început Biserica pe pământ, aceeaşi mândrie şi înălţare de sine a produs 

aceeaşi confuzie şi aici. 
În Biserica scăpată de la potop, cei răi au produs din nou confuzie. 
În „Biserica din pustie” şi în ţara Canaan, aceeaşi fiinţă a produs în continuare diviziune şi 

confuzie. 
În Biserica adusă înapoi din Babilon, acelaşi intrigant răutăcios şi întotdeauna vrăjmaş al 

Bisericii a produs acelaşi sfârşit (Zaharia 3) şi aşa a continuat că, atunci când Domnul Isus „a venit 
la ai Săi”, a fost respins chiar de pretinsa Sa Biserică şi a fost crucificat afară din lume. 

În Biserica pe care Hristos a reînnoit-o pe pământ, acelaşi arhivrăjmaş al Bisericii a lucrat mai 
şiret decât oricând, de data aceasta până la marea „cădere” şi descoperirea „omului păcatului, fiul 
pierzării”, „taina fărădelegii”, opunându-se şi ridicându-se mai presus de Dumnezeu. Galateni 2:12, 
13; Fapte 21:18-24; Fapte 20:17, 19, 30; Apocalipsa 2:1, 4, 5; 3 Ioan 9, 10; 2 Tesaloniceni 2:3, 4. 

Şi în Biserica reînnoită de Reformă, acelaşi vrăjmaş original al Bisericii din nou a lucrat în aşa 
fel încât până la urmă i-a convins chiar şi pe aceia care mărturiseau numele şi principiile 
protestantismului să renunţe chiar la acel cuvânt, şi aceasta cu scopul de a nu părea că sunt în 
opoziţie cu Biserica Romană – cel mai învederat vrăjmaş al Reformei protestante! 

Dar mulţumim Domnului, din nou El Îşi înnoieşte Biserica de pe pământ; şi de data aceasta, 
împotriva tuturor şiretlicurilor şi puterii diavolului, pentru a o păstra pură şi curată până la sfârşit. 
Pentru că este scris: „În zilele când îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, Taina lui Dumnezeu 
se va sfârşi.” Apocalipsa 10:7. 

Şi acum în acest ultim efort al arhivrăjmaşului împotriva Bisericii, în această perioadă a 
încheierii Tainei lui Dumnezeu, ea urmează să se ridice şi să strălucească cu slava Domnului 
înălţată asupra ei până la încheierea Tainei în amestecul slavei sale cu cea a Regelui slavei la 
glorioasa arătare în slavă a Tatălui Său şi a Sa însăşi, a îngerilor şi a celor slăviţi împreună cu El. 
Isaia 59:19; 2 Tesaloniceni 2:9, 10; Isaia 60:1, 2; Matei 16:27. 

Pentru că atunci Îşi va prezenta El glorioasa Sa Biserică. 
Şi atunci, împreună cu toţi cei din cer, cu toţi cei care sunt ai Lui din morminte, care aud vocea 

Sa şi ies afară şi cu toţi cei ce sunt vii „răpiţi împreună pentru a-L întâlni” – atunci El va fi „în 
mijlocul Bisericii” 1 Tesaloniceni 4:16, 17. 

Şi atunci, în infinita bucurie a „muncii sufletului Său”, satisfăcut de scopul etern al lui 
Dumnezeu îndeplinit acum în El, sufletul Său divin izbucneşte în acel mult aşteptat cântec de laudă 
la adresa lui Dumnezeu. 

Nimeni în afară de El nu poate cânta acel cântec, de aceea cuvintele lui nu sunt nicăieri date. 
Doar El are experienţa, doar El cunoaşte preţul grozav şi doar El poate cunoaşte bucuria. Evrei 
12:2. 

Nimeni în afară de El nu poate cânta cântecul, dar toţi ceilalţi pot răspunde. 
Şi atunci va răsuna vocea acelei „mari mulţimi care se teme de El, atât mici cât şi mari, ca 

sunetul unor ape multe şi ca sunetul unor tunete puternice”, 
„Tare ca şi când ar veni de la fiinţe fără număr, 
Melodios ca de la voci binecuvântate care-şi exprimă bucuria, 
Cerurile cerurilor răsună cu jubileu, 
Şi strigăte puternice de Osana umplu regiunile eterne.” 
„Aleluia, slavă, glorie, onoare şi putere Domnului Dumnezeului nostru 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
Pentru că Domnul Cel Atotputernic împărăţeşte. 
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Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a venit, iar mireasa 
Lui s-a pregătit.” Apocalipsa 19:1-7. 

Iar tuturor Dumnezeul cel veşnic le răspunde – cu bucurie cântând. Pentru că El spune: 
„Domnul Dumnezeul tău… Se va bucura de tine cu mare bucurie 
Se va odihni în dragostea Sa 
Se va bucura de tine cântând”. 
„Casa lui Dumnezeu” este toată strânsă. „Întreaga familie din cer şi de pe pământ” este toată 

acasă. Biserica este ea însăşi. Universul cântă. 
 
„Hristos este totul în toţi.” 
 
Iar 
 
„Dumnezeu este totul în toţi.” 
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CAPITOLUL VII 
CAPUL REFORMATOR AL BISERICII 

 
O dată ce reformatorii au văzut Biserica, a fost uşor pentru ei să vadă Capul Bisericii. 
Când Wicklif, Militz, Matthias, Huss şi Ieronim au văzut Biserica Scripturilor, nu a fost greu 

pentru ei să vadă că Biserica Catolică este impostura infinită a ei. 
Apoi, de asemenea a fost chiar mai puţin greu pentru ei să vadă că este infinit imposibil pentru 

oricine altcineva să fie Capul Bisericii în afară de Hristos Însuşi în Persoană. De aceea, Wicklif a 
spus:  

„Biserica nu are nevoie de un cap vizibil.” 
„Atât timp cât Hristos este în cer, Biserica are în El cel mai bun papă. Şi acea distanţă nu Îl 

împiedică să lucreze: pentru că a promis că va fi cu ai Săi până la sfârşitul lumii.” 
„Nu îndrăznim să punem doi capi, ca nu cumva Biserica să devină un monstru. De aceea, doar 

Capul de sus este demn de încredere.” 
Huss a spus: „Hristos este Capul atotsuficient al Bisericii, aşa cum a dovedit vreme de trei sute 

de ani în experienţa Bisericii şi chiar mai mult, perioadă în care Biserica a fost cea mai prosperă şi 
fericită”. 

„De ce să nu fie Hristos mai prezent în Biserică decât papa care, locuind la o distanţă de mai 
bine de opt sute de mile faţă de Boemia, nu ar putea acţiona direct asupra sentimentelor şi 
mişcărilor credincioşilor din Boemia, aşa cum este obligatoriu pentru Cap să facă?” 

„Hristos, care stă la dreapta Tatălui, trebuie în mod necesar să-Şi guverneze Biserica luptătoare 
în postura de Cap al ei. Hristos poate să-Şi guverneze Biserica mai bine … fără asemenea monştri 
de capi supremi.” 

„El singur este refugiul de neclintit, sigur şi atotsuficient pentru Biserica Sa, pentru a o călăuzi 
şi ilumina.” 

Nu păgubeşte Biserica, ci îi aduce beneficii faptul că Hristos nu mai este prezent într-o formă 
vizibilă de vreme ce El Însuşi a spus ucenicilor Săi şi tuturor urmaşilor lor (Ioan 16:7): „Vă este de 
folos să Mă duc, căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimite.” 

Este evident deci, aşa cum adevărul însuşi mărturiseşte, că a fost un lucru binevenit pentru 
Biserica luptătoare ca Hristos să Se ridice la cer, astfel ca prezenţa Sa trupească şi vizibilă 
prelungită să nu fie vătămătoare pentru ea. 

În disputa de la Leipsic s-au întâmplat următoarele: 
Dr. Eck: „Biserica luptătoare este o imagine a Bisericii triumfătoare. Dar ultima este o ierarhie 

monarhică ce se ridică pas cu pas până la singurul Cap care este Dumnezeu. 
În consecinţă, Hristos a stabilit aceeaşi gradaţie pe pământ. 
Ce fel de monstru ar fi Biserica dacă ea ar fi fără cap?” 
Luther: „Doctorul are dreptate atunci când spune că Biserica trebuie să aibă un Cap. Dacă este 

cineva aici care susţine contrariul, să se ridice! Remarca nu mi se aplică deloc.” 
Dr. Eck: „Dacă biserica luptătoare nu a fost niciodată fără un monarh, aş vrea să ştiu cine este 

acel monarh dacă nu pontiful roman?” 
Luther: „Capul Bisericii luptătoare nu este un om, ci Hristos Însuşi. Acest lucru îl cred pe baza 

mărturiei lui Dumnezeu. Hristos trebuie să domnească până ce va pune sub picioarele Sale pe toţi 
duşmanii Săi. 

De aceea, nu putem să-i ascultăm pe aceia care L-ar reţine pe Hristos de la Biserica triumfătoare 
în cer. Împărăţia Lui este o împărăţie a credinţei. Nu ne putem vedea Capul şi totuşi Îl avem.” 

După învierea Sa, Domnul Isus a fost personal şi în trup aici pe pământ patruzeci de zile 
împreună cu ucenicii Săi, „văzut de toţi”. 

În aceste patruzeci de zile a umblat cu ucenicii Săi, a mâncat cu ei, a vorbit cu ei. A vorbit cu ei 
„despre lucrurile privitoare la împărăţia lui Dumnezeu”, adică despre lucrurile privitoare la Biserică. 

Atunci, indiscutabil, în acea perioadă de patruzeci de zile, Biserica de pe pământ a avut un „Cap 
vizibil”. Şi acel Cap vizibil a fost propriul ei Cap, singurul adevărat, vizibil cu ea şi în ea, învăţând 
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şi sfătuind. 
De ce nu a rămas El astfel cu Biserica Sa până acum? De ce nu a rămas în continuare drept 

Capul vizibil al Bisericii? 
Dacă vreodată ar fi necesar un cap vizibil, atunci El ar fi continuat în postura de Cap vizibil în 

timp ce era aşa şi nu ar fi făcut ceea ce în mod clar ar fi deposedat Biserica de ceea ce are nevoie. 
În postura de Cap vizibil, nu ar fi putut El să-Şi călăuzească Biserica din lume în toate 

chestiunile ei? Nu putea să facă aceasta de la Ierusalim în timp ce Ierusalimul era centrul religios al 
lumii şi apoi de la Roma când Roma a devenit centrul religios? 

Şi nu ar fi putut El să facă aceasta infinit mai bine decât ar fi făcut-o orice papă, rege, 
preşedinte, comitet sau minister care a stat vreodată în Ierusalim, Roma, Londra, Washington, Salt 
Lake City sau Chicago? 

Cu toate acestea, El nu a stat în lume în postura de Cap vizibil al Bisericii de aici. 
Dar a plecat El, a încetat să fie Cap vizibil al Bisericii de aici ca să dea acest loc şi această 

oportunitate oamenilor, papilor, regilor, preşedinţilor, administraţilor, comitetelor sau miniştrilor, 
pentru a-şi face treburile lor lumeşti, politice, capricioase, lipsite de importanţă şi imorale? 

Atât de puţin să-I pese Lui de Biserica pe care a iubit-o până acolo încât S-a dat pe El Însuşi 
pentru ea? 

I-a păsat Lui atât de puţin de fiecare individ al Bisericii, când pe fiecare dintre aceşti indivizi i-a 
iubit până acolo că S-a dat pe El Însuşi agoniilor crucii? 

Nu, nu, nu. „Fiindcă i-a iubit pe ai Săi, i-a iubit până la capăt.” „Te-am iubit cu o iubire eternă”, 
„aceeaşi ieri, azi şi în veci”. 

În această iubire a lăsat cerul şi toată gloria şi bucuria lui ca să fie cu oamenii de pe pământ 
pentru că aveau nevoie de El. 

În această iubire a stat cu oamenii pe pământ, atât timp cât ei I-au permis să stea. 
Şi când oamenii nu I-au mai permis să stea, ci L-au crucificat afară din lume – după toate 

acestea, în doar trei zile El S-a întors: înapoi la ai Săi pentru că aveau nevoie de El. 
Şi a stat cu ei patruzeci de zile, când în orice moment ar fi putut să Se ducă direct la cer şi să 

stea acolo în toată frumuseţea, gloria şi bucuria. 
Toate acestea dovedesc că prin propria Lui alegere deliberată, Domnul Isus ar fi stat mai 

degrabă pe pământ cu oamenii care au nevoie decât să fie în cer cu Dumnezeul desăvârşit. 
Totuşi, împotriva la toate acestea El nu a mai fost Capul vizibil al Bisericii Sale de aici. Şi 

aceasta dovedeşte mai presus de orice posibilitate de îndoială că indiferent cât de mare ar putea fi 
nevoia oamenilor – chiar a oamenilor Săi din Biserica Sa – nu va fi niciodată nevoie de El în 
postura de Cap vizibil al Bisericii Sale de aici. 

Şi de vreme ce nu este nevoie de El în postura de Cap vizibil, atunci mai presus de orice 
înţelegere, nu va fi niciodată nevoie de un altul. 

Şi El nu S-a dus pentru a fi dus, căci a spus: „Nu vă voi lăsa nemângâiaţi. Voi veni la voi.” Ioan 
14:18. 

Deci, plecarea Lui pentru a nu mai fi Cap al Bisericii de aici era tocmai pentru nevoia poporului 
şi Bisericii Sale de aici. Aceasta certifică din nou că în loc ca poporul şi Biserica Sa să aibă nevoie 
de El în postura de Cap vizibil, nevoia lor constantă era tocmai ca El să nu fie aşa. 

Şi această nevoie a Bisericii ca El să nu fie Cap vizibil era atât de mare încât a putut învinge 
dorinţa Lui copleşitor demonstrată de a fi aici cu poporul şi Biserica Sa. 

El nu a spus, Îmi este de folos să plec. 
El nu a spus, este de folos ca Eu să plec. 
Ci a spus: „Vă este de folos vouă ca Eu să plec”. 
De aceea, plecarea Lui pentru a nu mai fi Capul vizibil al Bisericii Sale sau al oricărui individ a 

fost cu desăvârşire în folosul nostru. 
Şi aşa a şi spus: „Vă este de folos să Mă duc. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la 

voi. Dar dacă plec, vi-L voi trimite.” Ioan 16:7. 
Şi iată de ce: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, pentru ca El să rămână cu 

voi pe veci. 
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Chiar Spiritul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu L-a văzut, nici nu-L 
cunoaşte. 

Dar voi Îl cunoaşteţi, pentru că locuieşte cu voi şi va fi în voi. 
Nu vă voi lăsa nemângâiaţi, voi veni la voi.” 
Aceasta spune: când Mângâietorul, Spiritul Adevărului, vine la voi, prin El, Eu Însumi voi veni 

la voi. 
Spiritul Sfânt nu vine pentru a fi aici separat de Hristos, ci ca să ne aducă prezenţa personală a 

lui Hristos cel viu Însuşi. Căci este scris: 
„Să vă întăriţi cu putere prin Spiritul Său în omul dinăuntru.” 
Toate acestea cu scopul ca „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă”. 
Şi toate acestea cu scopul ca „voi să fiţi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu”. 
Astfel, Spiritul Sfânt, este trimis, nu pentru a fi aici de Unul singur, ci pentru ca prin El atât 

Tatăl, cât şi Fiul să poată fi cu fiecare credincios şi cu Biserica. 
Atât de complet este acest lucru încât Spiritul nu vorbeşte niciodată ca de la El însuşi sau de la 

El însuşi, ci spune doar ceea ce aude prin Hristos de la Dumnezeu, după cum este scris: „El nu va 
vorbi de la El însuşi, ci va vorbi ceea ce va auzi”. 

„El Mă va proslăvi, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va arăta vouă. Tot ce are Tatăl 
este al Meu. De aceea am spus că va lua din ce este al Meu şi vă va arăta vouă.” Ioan 16:13-15. 

Când Isus era în lume, El nu era aici în locul lui Dumnezeu, ci pentru ca Dumnezeu să poată fi 
aici El Însuşi, în propriul Său loc. 

Isus S-a golit pe El Însuşi, pentru ca Dumnezeu să poată apărea oamenilor. Şi aşa „Dumnezeu 
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” Filipeni 2:5-7; 2 Corinteni 5:19. 

Isus S-a golit pe El Însuşi şi a devenit în toate lucrurile una cu noi, pentru ca Dumnezeu cu El să 
fie „Dumnezeu cu noi”. Evrei 2:11, 14, 17; Matei 1:23. 

În consecinţă, El a spus: „Nu vin ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis”. „Cuvintele pe 
care vi le spun, nu le spun de la Mine.” 

„Tatăl care M-a trimis, El Mi-a dat poruncă ce să spun, ce să vorbesc. De aceea, ce Mi-a spus 
Tatăl, aceea vorbesc.” Ioan 6:38; 14:10; 12:49, 50. 

Exact aşa este cu Spiritul Adevărului acum. El este aici nu pentru a face voia Lui, ci voia Celui 
ce L-a trimis. Cuvintele pe care le spune nu sunt ale Lui, ci ale Celui ce L-a trimis. Învăţându-ne pe 
noi toate lucrurile, o face numai aducându-ne aminte de toate lucrurile pe care Hristos ni le-a spus. 
Ioan 14:26. 

Aşa cum Dumnezeu era cu Hristos în lume, aşa este Hristos în Spiritul în lume. Aşa cum Hristos 
a venit la noi pentru ca Dumnezeu cu El să poată fi Dumnezeu cu noi, la fel Spiritul vine la noi şi 
este în noi pentru ca Hristos să fie cu noi şi în noi, şi în Biserică. 

Şi când la Rusalii, Hristos a venit în felul acesta la ucenicii Săi şi Şi-a făcut locuinţa cu ei şi în 
Biserică, El era atunci Capul Bisericii nu mai puţin, nici mai puţin personal decât fusese în cele 
patruzeci de zile când era vizibil cu ei. Da, nu numai că nu era mai puţin, ci era mult mai mult. 

Şi era la fel de mult Capul vizibil acum după cum a fost în acele patruzeci de zile. 
Nu este decât eroarea oamenilor orbi spiritual să dezbată de la Rusalii încoace despre Capul 

„vizibil” şi „invizibil” al Bisericii sau despre Biserica „vizibilă” şi „invizibilă”. 
În acea perioadă de patruzeci de zile era Capul vizibil al Bisericii în sensul că era vizibil pentru 

ochii lor naturali şi perceptibil prin simţurile lor naturale. 
Şi a fost aşa numai pentru că ei nu erau capabili încă să vadă cu ochi spirituali şi să perceapă cu 

simţurile spirituale. 
Dar botezul de la Rusalii i-au transportat de la ceea ce este natural la ceea ce este spiritual. Şi 

ceea ce înainte era invizibil, acum era vizibil. Acum puteau vedea ceea ce era invizibil. 
Astfel, pentru ei Hristos era mai vizibil şi mai real vizibil decât a fost vreodată înainte. Şi ei nu 

au vorbit niciodată despre vreun Cap „invizibil” al Bisericii, nici despre vreo Biserică „invizibilă”. 
Nu era aşa ceva pentru ei. Iar acum, pentru cei care cunosc acel botez şi aşa cunosc Biserica, nu 
există un asemenea lucru. 

Isus a spus că „lumea nu poate primi” Spiritul Adevărului „pentru că nu Îl vede, nici nu-L 
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cunoaşte”. Şi lumea nu L-a cunoscut, pentru că nu L-a văzut. „Lumea” trebuie să vadă – trebuie să 
vadă cu ochii lumii şi în felul lumii – sau altfel ea nu va cunoaşte. 

Şi oamenii lumeşti împreună cu biserica lumească – biserica „lumii” – trebuie să vadă ceva: 
trebuie să vadă o „biserică vizibilă” şi un „cap vizibil al unei biserici vizibile” sau, altfel, nu pot 
cunoaşte nimic despre biserică. 

Dar mulţumim Domnului, către toţi cei ce sunt ai Lui, Domnul Isus spune: „Dar voi Îl 
cunoaşteţi, pentru că locuieşte în voi şi va fi în voi”. 

Şi primindu-L pe El, locuind El în noi, fiind în noi, vedem. 
De aceea, către toţi oamenii cuvântul binevoitor este rostit: „Primiţi Duhul Sfânt”. „Dacă un om 

nu se naşte din nou nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.” 
Dar oricine primeşte Spiritul Sfânt în botezul ceresc, în puterea care dă naştere la o nouă 

creatură – acela cunoaşte şi vede. 
El poate vedea lucruri spirituale. Poate vedea Biserica. Poate vedea Capul Bisericii. Deoarece 

Capul Bisericii spune clar: „Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Dar voi Mă vedeţi.” 
Ioan 14:19. 

Pentru creştin – om spiritual – nu există nici Biserică invizibilă, nici Cap invizibil al Bisericii, 
pentru că el poate vedea ceea ce este invizibil. Pentru el, invizibilul este vizibil. 

Dar pentru omul natural, omul „lumii”, tot ce este real şi trainic este invizibil, pentru că el nu 
poate să vadă. Pentru toţi aceştia trebuie să fie o „biserică vizibilă” şi apoi un „cap vizibil” al 
„bisericii vizibile” şi apoi un reprezentant „vizibil” al capului „vizibil” al acelei biserici „vizibile”. 
Şi în rotirea ameţitoare a acestui lucru greşit, capul, biserica, totul devine invizibil, iar el nu poate 
niciodată vedea ceva. 

Pentru că dintre toate şiretlicurile stupide ale „şireteniei oamenilor” în „amăgirea lor vicleană”, 
acesta al unei biserici „vizibile” este cel mai înşelător şi mai viclean. 

Nimeni n-a văzut vreodată o „biserică vizibilă”. Nimeni n-a văzut vreodată Biserica Romană, 
nimeni n-a văzut vreodată Biserica Episcopală, nimeni n-a văzut vreodată Biserica Metodistă sau 
orice alt lucru de acest fel care se numeşte biserică. 

Când este coborât de la conceptul eteric la realitatea cercetării serioase şi a judecăţii sănătoase, 
imperceptibilul este mereu invizibil. 

Orice persoană poate să testeze aceasta pentru sine în orice moment. Este o aşa sărăcie încât 
pentru acel motiv ar fi greu să vezi unul. Sunt treizeci şi unu în Consiliul Federal. 

Fiecare persoană să se uite numai la unu dintre aceştia – la cel mai mare sau la cel mai mic. Să 
ceară ajutor de la unul dintre cei care aparţin „bisericii vizibile”: Vă rog, domnule, aş vrea să văd 
„biserica vizibilă”. Mi-o puteţi arăta? Sau mă puteţi îndrepta spre locul în care o pot vedea? 

Nu ar şti nici ce să spună, nici ce să facă. 
E posibil să îţi spună să aştepţi până la întâlnirea Consiliului General, a Sinodului General, a 

Întrunirii Generale, a Conferinţei Generale sau a Adunării Generale. „Atunci reprezentanţii bisericii 
din toate părţile lumii se vor aduna” şi tu o poţi vedea. 

Te duci la una din aceste adunări ale bisericii „vizibile”. O analizezi. Întrebi: 
„Este aceasta… biserica?” 
„A, nu! Nu este biserica însăşi, este o foarte mică parte a bisericii. Dar aceasta reprezintă 

biserica.” 
„Eu nu vreau să văd nici un delegat, nici un reprezentant al bisericii. Am văzut asta de multe ori. 

Ceea ce vreau să văd acum este… biserica însăşi.” 
„Dar, frate, nu poţi face aceasta. În acel sens biserica nu poate fi văzută. Este în toată lumea.” 
„Este biserica ta una vizibilă?” 
„Bine, bineînţeles că orice denominaţiune şi ‚biserică organizată’ este o biserică vizibilă.” 
„Dar tocmai mi-ai spus că ceea ce de fapt este biserica ta nu se poate vedea. Este vizibilă, 

atunci? Acel lucru vizibil despre care mărturiseşti nu poate fi văzut?” 
„Dar, corpul oficial, organizat, reprezentativ – acela poate fi văzut.” 
„Dar acela este biserica reală? Acela este biserica vizibilă?” 
„Nu, nu – nu este chiar acela.” 
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„Atunci biserica ta nu este o biserică vizibilă, nu-i aşa?” 
„Bine, aşa pare.” 
Şi acesta este adevărul despre orice a pretins vreodată în lume că este o „biserică vizibilă”. 
Nu există aşa ceva. Este o curată înşelătorie. 
Dar sub masca vicleniei înşelătoare a ecleziasticilor şireţi, Biserica Romană a sărbătorit cu 

sunete de clopot asupra oamenilor şi în lume acel cap vizibil care înseamnă papalitatea în tot ce a 
fost ea vreodată. 

Şi sub aceeaşi mască a aceleiaşi viclenii continuate din aceeaşi sursă, orice altă denominaţiune a 
putut să-şi sărbătorească asupra oamenilor într-o formă sau alta acelaşi lucru în principiu – capul 
vizibil aproape identic cu originalul roman, aşa cum s-a putut lua fără o revoltă generală. 

Nu există un lucru precum „biserica vizibilă”. Orice pretinde că este biserica, este invizibil. 
Biserica în adevăr, este în realitate şi pe bună dreptate invizibilă pentru că este pe de-a-ntregul 

spirituală. Este trupul lui Hristos, iar trupul Său este invizibil. 
Dar această adevărată şi dreaptă Biserică invizibilă este invizibilă doar pentru cei care nu sunt 

spirituali, cei care nu pot vedea invizibilul. 
Totuşi, singurul Cap adevărat al acestei adevărate şi drepte Biserici invizibile a turnat gratuit 

asupra tuturor oamenilor Spiritul Său şi invită în mod amabil pe toţi să primească Spiritul divin ca 
să cunoască lucrurile Spiritului, lucrurile lui Dumnezeu. 

Astfel, orice suflet din lume este adus în faţa singurei alternative, de a fi al  
bisericii invizibile care este o înşelătorie şi o impostură sau al 
adevăratei şi dreptei Biserici invizibile care este o perfecţiune eternă şi al cărei Cap este Cel a 

Cărui obârşie este din zilele veşniciei, care oferă inestimabilul dar al vieţii veşnice şi răsplăteşte cu 
glorie eternă acceptarea lui. 
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CAPITOLUL VIII 
CONSTRUIREA REFORMATOARE A BISERICII 

 
Reformatorii au cunoscut Biserica. 
Au cunoscut Capul Bisericii. 
Au cunoscut de asemenea temelia Bisericii. 
Matthis a spus despre Hristos: „Nimeni nu poate pune o altă Temelie decât cea care este pusă”. 
Huss a spus: „M-am aşezat pe mine însumi pe Temelia de neschimbat, Piatra din capul 

unghiului, care este Adevărul, Calea şi Viaţa – Domnul nostru Isus Hristos”. 
„Hristos Însuşi este Piatra despre care mărturisea Petru şi pe care Hristos Şi-a întemeiat Biserica 

ce va ieşi triumfătoare în toate conflictele”. 
Luther a spus: „Este de netăgăduit că Sf. Augustin a spus, din nou şi din nou, că piatra este 

Hristos; şi posibil să fi spus o dată că este Petru însuşi. 
Dar chiar dacă Sf. Augustin sau toţi părinţii ar spune că apostolul este piatra despre care Hristos 

a vorbit, le voi combate viziunea cu autoritatea unui apostol – cu alte cuvinte, cu autoritatea divină, 
pentru că este scris: nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, adică Isus 
Hristos. 

Petru însuşi Îl numeşte pe Hristos piatra din capul unghiului, pe care noi suntem zidiţi o casă 
spirituală.” 

Zwingli a spus: „Temelia Bisericii este acea Piatră, acel Hristos care i-a dat lui Petru numele 
pentru că L-a mărturisit cu credincioşie”. 

Cu mult înainte ca Pavel sau Petru să scrie, marele profet evanghelic a scris: „Aşa vorbeşte 
Domnul Dumnezeu: ‚Iată, pun în Sion ca temelie o piatră, o piatră încercată, preţioasă, piatra din 
capul unghiului, o temelie sigură: cel care crede nu se va grăbi’” Isaia 28:16. 

Petru însuşi citează acest profet ca referindu-se la Hristos şi în nici un caz la el însuşi. El spune: 
„Din acest motiv este de asemenea scris în Scriptură: ‚Iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, 
aleasă, preţioasă, cel care crede în El nu va fi distrus.’” 1 Petru 2:6. 

Iată Temelia Bisericii. Şi fiecare membru al Bisericii este zidit pe această temelie. Pentru că 
astfel spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Petru: „Prin Cel care vine ca o Piatră vie, lepădată într-
adevăr de oameni, dar aleasă de Dumnezeu şi preţioasă, voi de asemenea, ca pietre vii, sunteţi zidiţi 
o casă spirituală”. 

Oricine dezaprobă pe Hristos ca Temelie este dintre aceia care „se poticnesc în Cuvânt, fiind 
neascultători”. Dar aceia care cred Cuvântul, ei cred în El ca Temelia pe care Dumnezeu a ales-o şi 
a aşezat-o „pentru temelie”. 

Aceştia care se apropie de El, Piatra vie, şi sunt vii datorită lui Dumnezeu, sunt vii prin El şi 
trăiesc în El, sunt zidiţi o casă spirituală care este „Biserica viului Dumnezeu”. 1 Timotei 3:15. 

Şi toţi aceştia, zidiţi pe Hristos care este Temelia apostolilor, profeţilor şi tuturor, cresc într-un 
templu sfânt în Domnul, în care toţi sunt zidiţi laolaltă pentru a fi locuinţa lui Dumnezeu prin 
Spiritul. Efeseni 2:20-22. 

Şi o altă temelie nu poate fi pusă de nici un om. Oricine se gândeşte la oricare altă temelie şi 
acceptă altă temelie este dintre acei orbi care se poticnesc în Cuvânt, fiind neascultători. 1 Petru 2:8. 

Întreaga construcţie a Bisericii provine doar de la Hristos. „Eu Îmi voi zidi Biserica.” Fiecare 
piatră a clădirii este una care mai întâi a venit la El, Piatra vie, datorită căreia şi prin care a devenit o 
piatră vie.  

Acelaşi gând este exprimat în legătură cu El în postura de Cap: „De la care, tot trupul în mod 
corespunzător împreunat laolaltă prin încheieturi şi ligamente, hrănindu-se şi legându-se împreună, 
creşte cu creşterea lui Dumnezeu.” 

Şi consecinţa acceptării oricărei alte temelii sau cap nu înseamnă decât „umilire voită”, 
„închinare la îngeri”, „veneraţie”, „ordine, porunci şi doctrine de-ale oamenilor”, „neglijând şi 
pedepsind trupul”. Coloseni 2:20-23. 

Domnul Isus „a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat 
puterea să devină copii ai lui Dumnezeu, adică celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi 
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nu din sânge, nici din voia cărnii, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:11-13. 
Notaţi că acelora care Îl primesc pe El – nu acelora care primesc crezurile sau doctrinele 

oamenilor despre El – le-a dat puterea de a deveni copiii lui Dumnezeu. 
Nu sunt nici măcar aceia care primesc Scripturile ce vorbesc despre El, ci aceia care Îl primesc 

pe El – pe acel Hristos personal. 
Aceia la care a venit El aveau Scripturile ce vorbesc despre El. S-au lăudat mult că ei sunt 

posesorii Scripturilor şi „poporul Cărţii”. Dar L-au respins şi L-au crucificat. 
El le-a spus: „Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, şi nu vreţi să 

veniţi la Mine ca să aveţi viaţă”. 
„Cercetaţi Scripturile, dar ele mărturisesc despre Mine; şi nu vreţi să veniţi la Mine.” Ioan 

5:39,40. 
Ei au primit Scripturile, în loc ca prin Scriptură să Îl primească pe El. Au pus Scripturile în locul 

Lui, iar apoi, împotriva Scripturilor, L-au respins. 
Nu există calitate de fiu al lui Dumnezeu, nu există creştinism într-un astfel de mod, chiar dacă 

acest lucru se face cu Scripturile. Cu atât mai puţin cu ordinele, doctrinele şi poruncile oamenilor! 
Nu. Acelora care Îl primesc pe El, Hristos cel viu şi personal, acelora care Îl primesc în propria 

Sa prezenţă personală prin Spiritul Sfânt: doar acestora le-a dat puterea, doar acestora El le poate da 
puterea, dreptul şi privilegiul de a deveni copiii lui Dumnezeu. Şi acestora le-a dat El acea putere. 
„Primiţi Spiritul Sfânt.” 

El, Temelia şi Capul, vine la noi; credinciosul vine la El; şi astfel fiecare venind la celălalt în 
plinătatea Spiritului, uniunea este împlinită în ceea ce reprezintă clădirea Bisericii. 

Şi de aceea este scris că în predicarea şi slujba Evangheliei pe care o realizau apostolii 
„credincioşii erau adăugaţi Domnului”. Fapte 5:14. 

Notaţi că ei erau adăugaţi Domnului, nu Bisericii. Nu printr-un om, nici prin slujba vreunui om 
este cineva adăugat la Biserică. 

Prin predicarea Cuvântului oamenii sunt aduşi să creadă în Hristos şi să Îl primească. Apoi, prin 
botezul cu apă credinciosul este unit cu Hristos prin unirea spirituală simbolizată în gândul 
căsătoriei. 

„Voi aţi devenit morţi faţă de lege prin trupul lui Hristos, ca să vă puteţi căsători cu un Altul: cu 
Acela care a fost înviat din moarte.” Romani 7:4. 

Botezul este ceremonia de căsătorie prin care credinciosul şi Hristos sunt uniţi, pentru ca ei să 
poată trăi împreună şi să aducă roade pentru Dumnezeu. „Toţi câţi aţi fost botezaţi în Hristos, v-aţi 
îmbrăcat cu Hristos.” Galateni 3:27; Romani 6:4, 5, 8. 

Credinciosul fiind astfel „adăugat Domnului”, apoi „Domnul adăuga în fiecare zi la Biserică 
pentru a fi salvaţi” – „pe cei ce erau salvaţi”. Pentru că „Dumnezeu a aşezat pe fiecare membru în 
trup” – Biserica – „după cum I-a plăcut Lui.” Fapte 2:47; 1 Corinteni 12:18. 

Şi, după cum prin credinţa în Hristos şi botezul cu apă, credincioşii erau „adăugaţi Domnului”, 
tot la fel, prin credinţa în Hristos şi botezul cu Spiritul Sfânt, Domnul îi adaugă la Biserică. 

„Pentru că printr-un singur Spirit suntem toţi botezaţi într-un singur trup” – Biserica. Şi 
„adevărat, adevărat vă spun, că dacă un om nu se naşte din apă şi din Spirit nu poate să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 12:13; Ioan 3:5. 

Nici un om, nici o coaliţie sau asociaţie de oameni nu ar putea vreodată să adauge pe cineva la 
Biserica ce este trupul lui Hristos, plinătatea Celui ce umple totul în toţi. Acest lucru este împlinit 
numai prin botezul Spiritului Sfânt şi nimeni în afară de Domnul nu poate boteza cu Spiritul Sfânt. 

Nimeni nu poate adăuga pe cineva la Biserică şi mulţumim Domnului că nici un om sau 
asociaţie de oameni nu ar putea vreodată să excludă, „să excomunice” sau să dea afară pe cineva din 
Biserică. 

Este Biserica lui Dumnezeu, este trupul lui Hristos, este locuinţa Spiritului Sfânt; şi doar 
Dumnezeu, Hristos şi Spiritul guvernează acolo. Iar Aceştia guvernează numai în neprihănire şi 
sfinţenie, în gingăşia iubirii infinite şi în compasiune. 

Oamenii adaugă oameni la ceea ce ei numesc „biserica” după cum le place lor. Şi oamenii dau 
afară din asemenea „biserici” pe aceia de care nu le place. Astfel, asemenea lucruri nu aparţin decât 
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„bisericilor” oamenilor şi este mai bine să fii afară din toate acestea decât în ele. 
Nu aşa se întâmplă în Biserica viului Dumnezeu. Deoarece El Însuşi spune: „Pe cel ce vine la 

Mine, nicidecum nu-l voi da afară”. Iar trupului Său, „Capul nu poate spune picioarelor” sau altui 
membru „nu am nevoie de tine”. Ioan 6:37; 1 Corinteni 12:21. 

El are atât de mare nevoie de fiecare suflet încât S-a dat pe El Însuşi crucii pentru fiecare în 
parte. Şi El nu poate niciodată spune cuiva: „Nu am nevoie de tine”. 

Dar oamenii – cruzi, nemiloşi, oficiali ai bisericii – o pot spune cu volubilitate şi uşurinţă. Ei 
niciodată nu au murit pentru cineva şi niciodată nu o vor face. Aceştia se pasc pe ei înşişi, dar nu 
pasc turmele. 

Aceştia mănâncă pe cea grasă şi se îmbracă cu lâna, ucid pe cea grasă, dar nu pasc turma. 
Aceştia nu întăresc pe cea slabă, nu vindecă pe cea bolnavă, nici nu o leagă pe cea rănită, nici nu 

o aduc înapoi pe cea rătăcită, nici pe cea pierdută; dar cu forţă şi cruzime stăpânesc peste ele. 
Aceştia lovesc cu coasta şi cu umărul şi împing pe cele slabe cu coarnele, până ce le-au risipit. 

Ezechiel 34. 
Dar Domnul îndurător nu este aşa. Când unul dintre aceştia este dat afară sau exclus de oameni, 

imediat El merge să îl caute. Şi când l-a găsit, El i se revelează şi îl învaţă cum să se încreadă în El 
şi cum să I se închine aşa cum n-a mai făcut-o înainte. Ioan 9:34-38. 

Şi către astfel de persoane, îndurătoarea Lui solie este: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi care 
tremuraţi la Cuvântul Lui: fraţii voştri care vă urăsc şi vă izgonesc datorită Numelui Meu spun: ‚Să 
fie Domnul slăvit!’, dar El va apărea spre bucuria voastră, iar ei vor fi daţi de ruşine.” Isaia 66:5. 

Fericiţi sunteţi voi când oamenii vă vor urî, vă vor separa de asociaţia lor, vă vor reproşa şi vor 
alunga numele vostru ca rău, din pricina Fiului omului. 

„Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că iată, răsplata voastră este mare în cer: 
pentru că tot aşa făceau părinţii lor cu profeţii.” Luca 6:22, 23. 

În Biserica Domnului, când după tot ce s-a putut face ca să îl păstreze în Biserică s-a realizat, şi 
totuşi, împotriva la toate acestea el alege să plece – doar atunci separarea pe care el a făcut-o este cu 
durere recunoscută de adunare şi în Biserică. Matei 18:10-20; Galateni 6:1; Tit 3:10, 11; 2 Corinteni 
13:1. 

Iată deci, pe individul credincios: prin lucrarea Evangheliei este „adăugat Domnului” şi de către 
„Domnul este adăugat la Biserică”. Oriunde ar fi un astfel de individ, el este un membru al Bisericii. 

Oriunde doi sau trei din aceştia sunt laolaltă, El, Capul lor, este în mijlocul lor; şi iată o biserică, 
biserica din acel loc. 

De patru ori în Noul testament se vorbeşte de „biserica din casa lor”, „biserica din casa lui”, 
„biserica din casa ta”. Romani 16:3, 5; 1 Corinteni 16:19; Coloseni 4:15; Filimon 2. 

Nu biserica ce se întâlneşte în casa lor, în casa lui sau în casa ta – nicidecum. De fiecare dată 
este vorba de „biserica din casa lor, din casa lui sau a ta”. 

Aceasta înseamnă că credincioşii ce locuiesc împreună într-o casă compun biserica din acea 
casă. 

Se vede că acesta este în mod sigur adevărul când îl legăm de câteva afirmaţii. 
1. Prima scrisoare către corinteni a fost scrisă de la Efes. Cap. 16:8, 9. Exista o biserică în Efes. 

Aquila şi Priscila erau în Efes şi erau membrii acelei biserici. Şi pe deasupra la aceasta, exista o 
biserică „în casa lor” în Efes. 

2. Când a fost scrisă scrisoarea către romani, Aquila şi Priscila erau în Roma. Exista o biserică 
în Roma. Aquila şi Priscila erau membri ai bisericii din Roma. Totuşi, pe deasupra la aceasta exista 
o biserică „în casa lor” la Roma. 

3. În Laodicea era biserica laodiceenilor. În Laodicea, Nimfa era un membru al acelei biserici. 
Totuşi, pe deasupra la aceasta, exista o biserică „în casa lui”. 

Aceste fapte dovedesc mai presus de orice îndoială adevărul că potrivit Scripturii, creştinii ce 
locuiesc împreună în aceeaşi casă compun o biserică şi reprezintă biserica din acea casă. 

Următoarea reprezintă adunarea mai mare a creştinilor într-un loc: în loc de doi sau trei, pot fi 
două sau trei duzini, sau două sau treizeci. Aceştia compun biserica din acel loc: precum „biserica 
lui Dumnezeu care este în Corint”, „biserica din Tesalonic”, „biserica din Antiohia”. 
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Şi acum urmează un adevăr remarcabil. Şi deşi este susţinut peste tot în Noul Testament fără 
nici o excepţie, cu greu este recunoscut printre toţi creştinii şi toate denominaţiunile. 

Acesta este adevărul că în Noul Testament, despre creştinii din case particulare, adunările sau 
asocierile din oraşe ori din alte părţi, nu se vorbeşte niciodată de o colectivitate precum biserica: ci 
întotdeauna precum „bisericile”. Nu există excepţie. 

„Atunci se odihneau bisericile.” Fapte 9:31. 
„Aşa am rânduit în toate bisericile.” 1 Corinteni 7:17. 
„Noi nu avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 11:16. 
„Dumnezeu nu este autorul confuziei, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.” 1 Corinteni 

14:33. 
„Grija pentru toate bisericile.” 2 Corinteni 11:28. 
„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Spiritul.”, a spus Domnul Isus de şapte ori în 

capitolele doi şi trei din Apocalipsa. 
Nu este o întâmplare, nu este o greşeală provenită din neatenţie, ci este un model, modelul 

Inspiraţiei, că despre toate adunările şi asocierile de creştini din lume se vorbeşte de colectivitate 
folosind termenul „bisericile”. 

Acesta fiind termenul folosit, chiar şi acolo unde, dacă exista aşa ceva, ar fi fost potrivit să se 
folosească expresia „biserica”, dovedeşte mai presus de orice îndoială în vigoare, că în adevăr, toţi 
creştinii şi toate congregaţiile din lume nu formează Biserica. Biserica înseamnă mult mai mult 
decât aceasta. 

Prin urmare, în adevărul Bibliei toţi creştinii şi toate adunările şi asocierile de creştini din lume 
nu formează Biserica Scripturilor şi nu se poate vorbi despre ele ca fiind Biserica, ci doar 
„bisericile”. 

Aceasta stabileşte individualitatea şi integritatea unei adunări unice, chiar dacă este formată din 
„doi sau trei” sau mai mulţi, ca fiind ordinea divină. Şi această adunare unică, congregaţie în 
ordinea divină nu are o organizaţie ecleziastică pământească deasupra ei. 

Şi orice persoană sau orice lucru care în vreun sens sau sub un pretext se pune între „bisericile” 
şi „Biserica ce este trupul plinătăţii Lui” şi le trece drept „biserica”, „administraţia” sau 
„organizaţia” este un intrus nedrept, este o fraudă şi o impostură. 

Aceasta distruge ordinea divină. Desparte „bisericile” şi creştinii de Capul lor şi de Biserică. 
Aşază oamenii între Hristos şi bisericile Sale, între El şi proprii Săi membri. Aceasta pune omul în 
locul lui Hristos şi al lui Dumnezeu. Aceasta este de la Satana, nu de la Hristos pe care Dumnezeu 
L-a dat ca să fie Cap peste toate lucrurile Bisericii. 

În ordinea divină, următorul pas peste adunările unice care sunt bisericile se află: 
„Biserica ce este trupul Lui”; 
„Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în cer”; 
„Biserica viului Dumnezeu”. 
Biserica în care Hristos este Cap, Temelie, totul în toţi, în care fiecare individ este un membru – 

aşezat în trup de către Domnul Însuşi după cum I-a plăcut Lui. 
Şi la fel cum despre adunările unice de creştini în mod invariabil se vorbeşte de către Spiritul 

Inspiraţiei ca fiind „bisericile”, la fel, expresia „biserica”, referitoare la biserică în general, este 
invariabil folosită cu singura referire la „Biserica ce este trupul Lui, plinătatea Celui ce umple totul 
în toţi”. 

Prin urmare, ordinea divină a construcţiei Bisericii lui Dumnezeu este aceasta: 
1. Piatra de temelie – Hristos. 
2. Credincioşii individuali care vin la acea Temelie şi sunt „pietre vii” sunt zidiţi deasupra Lui. 
3. Biserica dintr-o casă particulară. 
4. Biserica dintr-un oraş sau alte locuri. 
5. Bisericile lui Dumnezeu. 
6. Biserica ce este trupul Lui, plinătatea Celui ce umple totul în toţi. 
7. Capul – Hristos. 
Hristos este temelia; Hristos este Capul; întreaga clădire este zidită pe El şi în El; şi astfel ea 
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„creşte într-un templu sfânt în Domnul”. 
Trupul natural al omului este ilustraţia aleasă în mod divin a structurii trupului spiritual al lui 

Hristos, care este Biserica. 
Trupul natural al omului este „extraordinar şi minunat făcut”. Este o taină a lui Dumnezeu. 

Psalmul 139:13-16. 
Trupul spiritual al lui Hristos este mai minunat făcut. Este „Taina lui Dumnezeu”. 
Doar Dumnezeu prin Hristos, prin Spiritul Sfânt a construit trupul natural al omului. Doar El o 

poate face. Geneza 1:26; Iov 33:4. 
Doar Dumnezeu, prin Hristos, prin Spiritul Sfânt construieşte Trupul spiritual al lui Hristos, care 

este Biserica. Doar El o poate face. Efeseni 4:12-16. 
Toţi ecleziasticii, episcopii, preşedinţii, papii, miniştrii, comitetele, conciliile nu au putut lua în 

nici o perioadă primul gând adevărat cu scopul de a construi trupul natural al omului. 
Infinit mai puţin au putut ei lua primul gând adevărat cu scopul de a construi Trupul spiritual al 

lui Hristos, care este Biserica. Isaia 55:8,9. 
Trupul natural al omului este coroana creaţiei naturale a lui Dumnezeu. 
Trupul spiritual al lui Hristos, care este Biserica, este coroana creaţiei spirituale a lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL IX 
CĂLĂUZIREA REFORMATOARE A BISERICII 

 
Reformatorii au cunoscut călăuzirea lui Hristos a Bisericii la fel de real după cum au cunoscut 

conducerea Sa a Bisericii. 
Ei ştiau că prin Spiritul Sfânt, Domnul Isus Îşi călăuzeşte Biserica personal şi pe fiecare individ 

al Bisericii personal. 
Astfel, ei ştiau că Spiritul Sfânt este dat fiecărui creştin în parte şi că prin Spiritul, Domnul Isus 

Se dă pe El Însuşi personal fiecărui creştin în parte. 
Doctrina romană este aceea că Spiritul Sfânt este dat „bisericii” şi „biserica” acordă Spiritul 

individului prin ceremonia „confirmării”. 
Prin puterea şi lumina adevărului lui Dumnezeu, reformatorii au fost eliberaţi de superstiţia şi 

monopolul roman. 
Wicklif a spus: „Hristos trăieşte pururi lângă Tatăl şi este gata de a mijloci pentru noi, oferindu-

Se pe El Însuşi sufletului fiecărui pelerin care Îl iubeşte”. 
Matthias a spus: „Este Isus Hristos Însuşi Cel care împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt 

locuieşte în Biserica Sa şi în fiecare, chiar şi în cea mai nesemnificativă parte a ei, susţinându-le pe 
toate, susţinând şi vitalizând întregul şi toate părţile lui, în mod direct şi dinăuntru, dând creşterea 
exterioară întregului şi fiecărei părţi, chiar celei mai nesemnificative părţi. 

El Însuşi este, deci, spiritul şi viaţa Bisericii Sale, trupul Său tainic.” 
Huss a spus: „Doar Hristos, asupra Căruia a coborât porumbelul ceresc ca un simbol al 

Spiritului Sfânt poate să ofere botezul Spiritului”. 
„Spiritul Sfânt, în absenţa unui papă vizibil, a inspirat pe profeţi să prezică viitorul Mirelui 

Bisericii, a întărit apostolii să răspândească Evanghelia lui Hristos în toată lumea, a condus pe 
idolatrii la veneraţia singurului Dumnezeu şi nu încetează, nici până acum, să instruiască Mireasa şi 
pe toţi fiii ei pentru a-i face siguri de toate lucrurile şi a-i călăuzi în toate lucrurile necesare 
salvării.” 

„Biserica are tot ce îi trebuie în călăuzirea Spiritului Sfânt şi se cuvine să nu ceară nimic altceva. 
Nimic altceva nu o poate înlocui”. 

„În consecinţă, Biserica este întreţinută cu tot ce îi trebuie prin călăuzirea invizibilă şi nu are 
nevoie de o călăuzire vizibilă de care să fie dependentă.” 

Haideţi să vedem în Scriptură cât de precis şi de complet aveau ei adevărul lui Dumnezeu în 
aceasta. 

La Rusalii, în prezenţa marii revărsări a Spiritului, Petru a spus mulţimii: „Făgăduinţa este 
pentru voi şi pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, pe oricât de mulţi ar chema 
Domnul Dumnezeu.” Fapte 2:38, 39. 

Şi mai departe este scris: „Manifestarea Spiritului este dată fiecărui om spre folosul altuia… 
fiind împărţită fiecărui om în mod individual, după cum doreşte El. Toţi am băut din acelaşi Spirit.” 
1 Corinteni 12:7, 11, 13. 

„Dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult va da Tatăl 
vostru ceresc Spiritul Sfânt celor care Îl cer!” Luca 11:13. 

Tot ce este Hristos pentru Biserică este pentru fiecare individ ce aparţine Bisericii. 
El este Capul Bisericii. Este El de asemenea Capul fiecărui individ din Biserică? „Vreau să ştiţi 

– Capul fiecărui om este Hristos.” 1 Corinteni 11:3. 
„El este Capul trupului.” Şi chiar în natura lucrurilor El este Capul fiecărui membru în parte al 

trupului. 
„Acum voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare din voi membre.” „Pentru că noi suntem 

membrele trupului Său, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” 1 Corinteni 12:27; Efeseni 5:30. 
Când Hristos a revărsat Spiritul la Rusalii, El L-a dat tuturor – fiecărui individ personal, la fel 

cum L-a dat Bisericii ca întreg. 
Când El prin Spiritul vine la Biserica de aici, El vine la fiecare individ la fel de real cum a venit 

la Biserică şi devine Capul fiecărui individ la fel de real cum este Capul Bisericii. 
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Într-adevăr, El este Capul Bisericii prin faptul că este Capul fiecărui individ din Biserică. În 
primul rând, Capul individului, apoi Capul adunării acelora cărora le este deja Cap în mod 
individual. 

„Capul fiecărui om este Hristos.” „Acolo unde doi sau trei s-au adunat în Numele Meu, sunt în 
mijlocul lor.” „Suntem zidiţi laolaltă pentru o locuinţă a lui Dumnezeu prin Spiritul.” Iar El este 
Capul trupului – Biserica, plinătatea Celui ce umple totul în toţi. Matei 18:20; Efeseni 2:22; 
1:22,23. 

Astfel Hristos nu este Capul Bisericii doar într-un sens general, ci şi într-unul cât se poate de 
particular. 

El nu este Cap prin faptul că ocupă poziţia de şef şi Se ocupă de „chestiunile mari” ale Bisericii, 
lăsând celorlalţi „detaliile”. 

El este Capul Bisericii în cel mai larg şi complex sens; pentru că Dumnezeu „L-a făcut Cap 
peste toate lucrurile Bisericii”. Efeseni 1:22. El este Capul a tot ceea ce ar aparţine vreodată 
Bisericii. 

Orice care nu îl are pe El drept Cap în sensul şi în modul direct şi deplin în care este al bisericii 
– acel lucru nu atinge Biserica. 

Chiar dacă este făcut în numele bisericii şi pentru biserică, dacă nu este El Capul acelui lucru, 
aparţine altcuiva, a apărut de la altcineva şi este departe de a fi al Bisericii sau de a aparţine 
Bisericii. 

Şi aceasta este drept pentru eternitate. În scopul veşnic, Biserica urma să fie expresia plinătăţii 
întregii perfecţiuni a lui Dumnezeu. Biserica este exprimată şi poate fi exprimată numai prin Hristos 
în care locuieşte toată plinătatea. 

Pentru că orice care nu Îl are pe El drept Cap caută să ajungă în Biserică sau pentru a fi al 
Bisericii, nu va face decât să deterioreze şi să păteze perfecţiunea divină a Bisericii. Iar acum 
Hristos este angajat în lucrarea de sfinţire şi curăţire a Bisericii de toate aceste lucruri „prin spălarea 
cu apă prin Cuvânt, pentru ca să-Şi poată prezenta o Biserică glorioasă, fără pată sau zbârcitură sau 
altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără cusur”. 

Domnul Isus a început binecuvântata lucrare de pregătire a Bisericii pentru această glorioasă 
prezentare cu începutul Reformei şi acum o va încheia. Pentru că noi suntem acum în timpul 
încheierii Tainei lui Dumnezeu. El a început-o în conformitate cu standardul original din Cuvântul 
Său şi aşa o va încheia. 

Şi prin acel Cuvânt, toată lucrarea din Biserică, toată administraţia Bisericii, toate chestiunile şi 
interesele care aparţin Bisericii – „toate lucrurile Bisericii” – aparţin lui Hristos de la Dumnezeu 
prin Spiritul, căci este scris: 

„Sunt diferite daruri, dar acelaşi Spirit. 
Sunt diferite administrări, dar acelaşi Domn. 
Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează totul în toţi”. 
Prin darurile milostive de la Dumnezeu prin Spiritul, Hristos Însuşi, personal şi direct, Îşi 

păstrează propria minte şi mână divină „peste toate lucrurile Bisericii”. 
De aceea, în Biserica Scripturilor, fiecare responsabilitate este darul lui Hristos direct prin 

Spiritul; şi este aşezat personal în Biserică de Dumnezeu însuşi: 
„Iată de ce când S-a înălţat, a dat daruri oamenilor. Şi i-a dat pe unii 
Apostoli, pe alţii 
Profeţi, pe alţii 
Evanghelişti, pe alţii 
Pastori şi 
Învăţători” Efeseni 4:8, 11. 
Şi astfel, „Dumnezeu a pus în Biserică în primul rând  
Apostolii, în al doilea rând 
Profeţii, în al treilea rând 
Învăţătorii, după aceea 
Pe cei ce au darul minunilor, apoi 
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Pe cei ce au darul vindecării, 
Ajutoarelor, 
Conducerii, 
Feluritelor limbi.” 1 Corinteni 12:28. 
„Pentru că unuia îi este dat prin Spiritul cuvântul  
Înţelepciunii, altuia cuvântul 
Cunoştinţei, prin acelaşi Spirit; altuia 
Credinţa prin acelaşi Spirit, altuia facerea 
Minunilor, altuia 
Profeţia, altuia 
Deosebirea duhurilor, altuia diverse 
Limbi, altuia 
Interpretarea limbilor. 
Dar toate aceste le lucrează unul şi acelaşi Spirit, împărţind fiecărui om în mod individual după 

cum doreşte El.” 1 Corinteni 12:8-11. 
Responsabilitatea „bătrânilor” sau a „episcopilor” este inclusă în darul „conducerii”, deoarece 

cuvântul înseamnă cârmaci sau pilot care conduce o barcă. Pe deasupra la toate acestea ni se spune 
clar că această responsabilitate, ca şi celelalte, este darul Spiritului. Vorbind doar bătrânilor, Pavel a 
spus: „Luaţi seama la voi înşivă şi la toată turma peste care Spiritul Sfânt v-a pus supraveghetori.” 
Fapte 20:17, 28. 

Responsabilitatea de „diacon” este inclus în darul „ajutoarelor”, deoarece cuvântul „diacon” 
înseamnă „servitor”. Romani 16:1. 

Şi toată această grijă a lui Hristos în aceste daruri minunate este pentru un scop dublu. În primul 
rând –  

„pentru desăvârşirea sfinţilor, 
Pentru desăvârşirea lucrării 
Pentru zidirea trupului lui Hristos”. 
Şi acesta: „până vom ajunge cu toţii, în unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 

omul perfect, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos”. 
Iar al doilea scop, consecinţa primului, este „pentru ca să nu mai fiţi copii, azvârliţi încoace şi 

încolo şi purtaţi de orice vânt de doctrină prin şiretenia şi viclenia oamenilor, prin care mint ca să 
înşele”. Efeseni 4:12-14. 

Astfel, Hristos oferă tot ceea ce este necesar pentru a aduce Biserica la perfecţiune şi în acest fel 
să o protejeze de toate puterile de înşelare, pregătind-o în acest fel pentru glorioasa prezentare. 

Ar trebui repetat, ca să nu fie uitat, că orice responsabilitate din Biserică este darul direct al lui 
Dumnezeu prin Isus Hristos, prin Spiritul Sfânt. 

Iar membrii Bisericii, prin Spiritul, vor fi capabili să recunoască darul asupra individului şi în 
continuare, să-l recunoască pe acel individ în locul şi lucrarea din Biserică pentru care a fost 
pregătit darul. Fapte 13:2-4; 6:3-5. 

Pentru că Biserica este trupul lui Hristos. Şi voinţa Capului poate fi cu adevărat manifestată aşa 
cum este în El doar prin răspunsul membrilor trupului în spirit şi în Spiritul. Matei 6; 10; Psalmul 
103:20; Ezechiel 1:20. 

Eşecul lui Iacov şi al bisericii din Ierusalim de a recunoaşte darul lui Hristos asupra lui Pavel şi 
în Pavel pentru Biserică, l-a băgat pe Pavel în închisorile romane până în ziua morţii sale „cu 
excepţia unui foarte scurt interval aproape de sfârşit”, a jefuit bisericile de revelaţiile minunate ale 
lui Hristos în Taina lui Dumnezeu şi a grăbit înălţarea tainei fărădelegii. Galateni 2:13; Fapte 21:18; 
2 Timotei 1:15; 4:16; Galateni 1:15, 16; Efeseni 3:2-5; Coloseni 1:26-29; 2 Tesaloniceni 2:3-10. 

Şi eşecul pretinşilor creştini de a recunoaşte darurile spirituale ale lui Hristos întotdeauna 
provine din taina fărădelegii. Pentru că nu este altceva decât manifestarea a ceea ce este natural 
împotriva a ceea ce este spiritual, manifestarea voinţei omului împotriva voinţei lui Hristos şi a 
omului împotriva lui Hristos – a omului în locul lui Dumnezeu – în Biserică. 

De aceea, să fie spus din nou: în Scripturi şi în concordanţă cu ordinea lui Dumnezeu, fiecare 
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responsabilitate din Biserică reprezintă darul direct al lui Dumnezeu prin Isus Hristos, prin Spiritul 
Sfânt. 

În Scripturi nu există ceva de tipul numirii sau alegerii de către oamenii din Biserică sau din 
biserici. Există hirotonisire, dar nu alegere. 

Iar hirotonisirea este actul prin care membrii trupului răspund la voinţa Capului lor şi nu 
aprobarea sau certificarea lui. 

Alegerile au venit de la greci, prin acei greci care în timpul „căderii” nu au avut Spiritul şi astfel 
şi-au pierdut Capul. 

Numirile au venit de la Roma, când sistemul politic grecesc a fost instalat în chestiunile 
bisericii, iar episcopul Romei a devenit cap. 

Reforma a aruncat naturalismul greco-roman politic păgân şi a restaurat principiul spiritual al 
ordinii divine. 

Dar a avut loc o altă cădere. Din nou principiul spiritual a fost pierdut. În orice denominaţiune a 
protestanţilor declaraţi domină principiul naturalist greco-roman al alegerii şi numirii omeneşti. 

Totuşi, nu sunt consecvenţi nici măcar în această inconsecvenţă. Doar unele responsabilităţi care 
aparţin de drept Bisericii sunt supuse alegerii sau numirii, ca diaconii, bătrânii şi alte „ajutoare” sau 
„poziţii de conducere”. 

Evangheliştii, pastorii şi învăţătorii rămân într-un fel de „zonă obscură” – ca un dar de la 
Dumnezeu într-un sens – dar fără stabilitate până nu este „autorizat” prin numirea sau votul 
oamenilor. 

Apostolii, profeţii, cei cu darul minunilor, al limbilor şi restul sunt lăsaţi cu totul lui Dumnezeu 
ca daruri ale Sale sau Îi sunt chiar refuzate şi excluse, deoarece aparţin doar creştinilor din timpurile 
străvechi. 

Dar când oamenii pot alege sau numi unele din darurile lui Dumnezeu, de ce nu poate să facă la 
fel cu toate? Dacă oamenii au totuşi vreo autoritate, indiferent de motiv sau pretext, de a alege sau 
numi pe unele dintre acestea, au aceeaşi autoritate de a alege sau numi pe toate. 

Când orice responsabilitate cunoscută de Scriptură care aparţine Bisericii reprezintă darul direct 
al lui Dumnezeu prin Spiritul însuşi în propria Sa administraţie şi cunoaştere, atunci ce drept sau 
înţelepciune superioară pot avea oamenii deasupra lui Dumnezeu de a face deosebire între ele? 

Dar mai mult decât atât, ce drept au oamenii indiferent de pretext, de a-şi asuma vreo autoritate 
sau control în această chestiune? Aceasta aparţine cu desăvârşire domeniului lui Dumnezeu. Totul 
are legătură exclusiv cu împărăţia lui Dumnezeu. În toate aceste lucruri, Hristos conduce treburile 
din propria Sa Casă. 

Ce aroganţă colosală este atunci pentru oamenii finiţi, efemeri de a-şi asuma exercitarea 
domniei şi a autorităţii! 

În timp ce Isus era cu Biserica Sa aici în acele patruzeci de zile după învierea Sa, „vorbind 
despre lucrurile ce aparţin împărăţiei lui Dumnezeu”, ce lucru arogant, nerespectuos şi înfumurat ar 
fi fost ca ucenicii, cu El prezent, să ia asupra lor conducerea treburilor împărăţiei Sale – şi 
bineînţeles, în concordanţă cu ideea lor despre împărăţie! 

Şi cu cât mai arogant, nerespectuos şi înfumurat ar fi fost din partea lor să facă aşa ceva după 
Rusalii, când El era mai prezent decât atunci când era cu ei în acele patruzeci de zile! 

Şi mereu are numai această semnificaţie. Nu a caracterizat Dumnezeu suficient de mult prima 
apariţie în lume a acestui lucru – în marca îngrozitoare pe care i-a dat-o: „taina fărădelegii”, „omul 
păcatului”, „fiul pierzării”, „acel nelegiuit”, „care se opune şi se înalţă pe sine mai presus de tot ce 
se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, aşa că se va aşeza în templul lui 
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”? 

Nu, nu, nu. „Biserica este supusă lui Hristos în toate lucrurile”, nu Îi este superioară, nici egală 
în nici un lucru. Efeseni 5:24. 

Totuşi, Dumnezeu va avea în lume acea Biserică ce va fi „supusă lui Hristos în toate”. 
Afară din confuzia babilonică a celor două mari căderi combinate Hristos îi cheamă pe toţi ai 

Săi la Sine, în propria Sa Biserică pe care acum o sfinţeşte şi o curăţă prin spălarea cu apă prin 
Cuvânt, în vederea glorioasei sale prezentări. Apocalipsa 17:5; 18:4. 
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CAPITOLUL X 
UNITATEA CREŞTINĂ REFORMATOARE 

 
În Scripturi, reformatorii au găsit principiul divin şi adevărul creştin al unităţii creştine. 
Matthias a spus: „Trupul atotputernicului şi cu desăvârşire indivizibilului Isus Hristos, 

comunitatea sfinţilor, nu este divizat, nici nu poate fi divizat la drept vorbind. 
Acea Biserică, în virtutea unităţii sale eterne şi de neschimbat, depinde în întregime de unitatea 

lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos şi a Spiritului Sfânt.” 
„Isus Hristos Însuşi este Acela care, împreună cu Tatăl şi Spiritul Sfânt, locuieşte totdeauna în 

Biserica Sa şi în cea mai nesemnificativă porţiune a ei, menţinându-le laolaltă, vitalizând, susţinând 
întregul şi toate părţile lui,” 

„Legaţi unul de altul în unitatea vieţii lui Isus, mulţi se vor uni şi vor fi menţinuţi în unire prin 
funiile iubirii vii”. 

Huss a spus: „Hristos singur este Capul atotsuficient al Bisericii. Biserica nu are nevoie de un 
altul. Şi în aceasta constă unitatea ei”. 

„Întreaga unitate adevărată trebuie să îşi aibă temelia în Hristos.” 
Când acest adevăr creştin fundamental a fost anunţat, pentru clerici a fost cu totul nou, străin şi 

odios. Şi când a fost proclamat în toate direcţiile către toţi oamenii în propria lor limbă, a fost mai 
mult decât atât. 

Cât de străin era pentru tot regatul de orizontul lor poate fi văzut într-o oarecare măsură în 
următoarea definiţie standard a „semnului unităţii” Bisericii Romane: 

„Această unitate este dublă; ea cuprinde: 
1. Unitatea doctrinei şi a credinţei, care constă în acordul comun al tuturor credincioşilor, 

admiţând şi crezând tot ceea ce învăţătura bisericească le propune după cum este revelat şi 
confirmat de Isus Hristos. 

2. Unitatea conducerii, care produce unitatea comunităţii şi care constă în supunerea tuturor 
credincioşilor episcopilor respectivi şi în special pontifului roman, capul suprem al Bisericii. 

A frânge unitatea credinţei prin respingerea unui singur punct al doctrinei, înseamnă erezie; a 
frânge unitatea conducerii prin respingerea autorităţii capilor legitimi, produce schisme.” – 
„Apologii creştine”, Secţiunea 313. 

Unitatea creştină, singura unitate adevărată care poate exista vreodată, este cu totul diferită de 
aceasta. Este atât de îndepărtată de aceasta precum este cerul faţă de pământ. Şi este mult mai 
adevărată decât aceasta după cum precizia Spiritului Adevărului este dincolo de devierile minţii 
carnale. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unitate de doctrină printre creştini; şi este mult 
deasupra ei. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unitate de supunere faţă de conducerea 
bisericească; şi este mult deasupra ei. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unire a creştinilor sau printre creştini; şi este 
mult mai înaltă decât aceasta. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unitate în scop a creştinilor; şi este mult mai 
înaltă decât aceasta. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unitate în eforturi a creştinilor de a promova o 
cauză; şi este mult mai înaltă decât aceasta. 

Unitatea creştină este mult mai mult decât orice unire sau toate unirile în asociaţie, confrerie, 
denominaţiune sau federaţie, chiar a tuturor creştinilor care sunt în lume, indiferent pentru ce scop 
sau pe baza cărei platforme, indiferent pentru ce cauză sau supunere faţă de conducerea bisericii. 

Unitatea creştină nu este nimic altceva decât unitatea divină însăşi: „unitatea Spiritului”. 
Notaţi că nu este vorba de unitatea de la Spirit. Aceasta înseamnă că nu este o unitate a 

oamenilor, derivată din Spirit. 
Nici nu este în primul rând o unitate între oameni cauzată de posesia Spiritului. 
Este „unitatea Spiritului” însuşi. 
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Unitatea creştină este atunci doar unitatea divină, după cum acea unitate este în Divinitate şi a 
Divinităţii înseşi. 

Priviţi aceasta în Scripturile Adevărului, unde au găsit-o şi reformatorii, deoarece este afirmat 
clar şi de repetate ori. 

În primul rând, în făgăduinţa Salvatorului despre Mângâietor: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va 
da un alt Mângâietor pentru ca El să rămână cu voi pentru totdeauna… 

Nu vă voi lăsa nemângâiaţi: Eu voi veni la voi… 
În ziua aceea veţi şti că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.” Ioan 14:16, 18, 20. 
Există unitate creştină. Există „unitatea Spiritului”. Aceasta este unitatea creştinului individual 

cu şi în Tatăl şi Fiul: această unitate fiind îndeplinită de măreţul har al „Mângâietorului, care este 
Spiritul Sfânt”. 

Şi tocmai pentru a îndeplini unitatea divină este scopul principal şi marele obiectiv în darul 
Spiritului Sfânt. 

Acest lucru este clar în Scriptura deja citată; dar priviţi-l din nou aşa cum apare în rugăciunea 
din Efeseni 3:14-19: „Pentru ca El să vă facă… să vă întăriţi cu putere prin Spiritul Său în omul 
dinăuntru, pentru ca” – „aşa încât, cu scopul de ca” – „Hristos să locuiască în inimile voastre prin 
credinţă;… pentru ca voi să fiţi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu”.  

Apoi, citiţi rugăciunea Salvatorului pentru unitatea creştină: şi vedeţi acest lucru exprimat de 
trei ori: 

„Nu Mă rog numai pentru aceştia, ci pentru toţi cei ce vor crede în Numele Meu prin cuvântul 
lor: pentru ca toţi să fie una”. 

Aceasta este rugăciunea. Cum va fi împlinită această rugăciune? Cum va fi această unitate 
îndeplinită? Care este adevărata ei cheie? Iat-o: 

„Pentru ca ei toţi să fie una: 
(1) după cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, PENTRU CA – aşa încât, astfel încât – ei să 

fie una ÎN NOI; 
(2) şi slava pe care Mi-ai dat-o Mie, le-am dat-o lor, PENTRU CA – aşa încât, astfel încât – ei 

să fie una DUPĂ CUM Noi suntem una; 
(3) Eu în ei şi Tu în Mine PENTRU CA – aşa încât, astfel încât – ei să fie făcuţi desăvârşiţi într-

Unul”. Ioan 17:21-23. 
Astfel, de trei ori în legătură directă, iată, exprimat de Domnul Isus, propriul Lui gând despre 

unitatea creştină. 
De trei ori El spune cum să fie găsită şi de fiecare dată, fără o umbră de variaţie, această unitate 

creştină pe care El a definit-o şi pentru care S-a rugat pentru noi, îşi găseşte cheia, sursa, ideea doar 
în unitate cu Tatăl şi cu Fiul, chiar în unitatea Tatălui şi a Fiului. 

Aceasta, şi doar aceasta este unitatea creştină. 
Unitatea creştină deci nu este nimic altceva decât unitatea divină însăşi, aşa cum este ea chiar în 

Dumnezeire. 
Unitatea Dumnezeirii este unitatea în Spirit, pentru că Dumnezeirea este numai Spirit. 
Şi toţi cei care „au fost făcuţi să bea din acest singur Spirit”, din acest „singur Domn”, printr-o 

„singură credinţă” a unui singur Hristos şi a „unui singur Dumnezeu şi Tată al tuturor”, şi care deţin 
acest „singur Spirit”, „trăiesc” şi „umblă” „în Spiritul” – toţi aceştia sunt una în El şi cu El chiar în 
„unitatea Spiritului”, care este unitatea divină însăşi. 

Apoi, priviţi aceste gânduri în cuvintele Scripturii când defineşte părtăşia creştină. 
„Ceea ce am văzut şi am auzit vă mărturisim vouă, pentru ca să aveţi părtăşie cu noi; şi într-

adevăr, părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos… 
Acesta este deci mesajul pe care l-am auzit de la El şi vi-l mărturisim vouă, că Dumnezeu este 

lumină şi că în El nu este deloc întuneric. 
Dacă spunem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu spunem adevărul: dar 

dacă umblăm în Lumină, după cum este El în lumină, avem părtăşie unul cu altul.” 1 Ioan 1:3-7. 
Din aceste texte ale Scripturii este clar că părtăşia nu este în primul rând părtăşia unul cu altul; 

ci mai întâi părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul şi apoi părtăşie unul cu altul, ca o consecinţă a acestei 
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părtăşii cu Tatăl şi cu Fiul. 
Doar când creştinii „umblă în lumină după cum este El în lumină”, doar când avem „părtăşie cu 

El” „avem părtăşie unul cu altul”. 
Acea lumină este Dumnezeu. A umbla în lumină înseamnă a umbla în Dumnezeu. Astfel avem 

părtăşie cu El: şi având-o cu el, o avem şi unul cu altul. 
Şi această Viaţă şi Lumină este „mărturisită” cu scopul ca, având Viaţa şi umblând în Lumină, 

să avem părtăşie cu El şi aceasta cu scopul ca noi să avem părtăşie cu aceia a căror părtăşie este cu 
adevărat şi în primul rând „cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos”. 

Apoi vedem gândul Spiritului referitor la acest subiect exprimat prin Pavel în Efeseni 2:11-18. 
Când Dumnezeu va pune capăt duşmăniilor, răutăţilor şi dezbinărilor dintre circumcişi şi 

necircumcişi, şi îi „va face pe amândoi una”, o face prin „împăcarea celor doi cu Dumnezeu într-un 
singur trup prin cruce”, astfel încât „prin Hristos, avem amândoi acces printr-un Spirit la Tatăl”. 

Astfel, din nou este zugrăvită unitatea creştină; şi din nou aceasta este doar unitate cu Tatăl, prin 
Fiul, prin Spirit, chiar în unitatea Dumnezeirii. 

Aceea şi doar aceea este unitatea creştină. Şi toate aşa-numitele unităţi de „conducere 
bisericească” a organizaţiei, asociaţiei, federaţiei, confederaţiei, împlinite chiar de creştini, nu 
reprezintă decât invenţie omenească, o prefăcătorie fără conţinut, o limpede imitare şi niciodată nu 
este unitate creştină. 

Toţi cei care aparţin acestei unităţi adevărate sunt una. Ei sunt deja una chiar în virtutea unităţii 
divine înseşi; şi nu au nevoie de „cârmuire bisericească”, federaţii, confederaţii, organizaţii sau 
asociaţii pentru a-i face una. 

Ei toţi sunt deja una; şi astfel de invenţii nu sunt decât mărturisirea deschisă că nu au adevărata 
unitate a Spiritului şi în Spirit – unitatea divină; şi trebuie să umble de acolo până acolo pentru a 
suplini lipsa, construind doar o „unitate” umană, politică şi lumească. 

Toţi cei care aparţin acestei unităţi adevărate, unităţii divine, sunt una. Rugăciunea lui Isus este 
împlinită în toţi. Nu trebuie să bâjbâie în căutarea ei pentru a vedea dacă aşa este. 

Este deja aşa, iar ei o ştiu; o ştiu prin Spiritul Aceluia singur în care se găseşte unitatea. 
Ei sunt una de la Dumnezeu şi în Dumnezeu. Iar unitatea lor fiind în Dumnezeu şi venind de la 

Dumnezeu, nimic care ar putea veni vreodată de la om n-ar putea să o afecteze câtuşi de puţin. 
Fiind a cerului şi din cer, nimic pământesc nu o poate distruge. În cer locuieşte dragostea; şi la 

fel chiar pe pământ. 
Şi între aceştia, „nu este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie”. „Nu 

este nici circumcis, nici necircumcis, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod.” 
Aplicată la condiţiile moderne, nu este nici evreu, nici neevreu, nici circumcis, nici necircumcis, 

nu este nici alb, nici negru, nici roşu, nici galben, nici american, european, asiatic sau african: 
„pentru că toţi suntem una în Hristos Isus”. 

„Hristos este totul în toţi”. „Singurul Dumnezeu şi Tată este mai presus de toţi, prin toţi şi în 
toţi”; cu „Fiul de asemenea supus” Tatălui, „pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi” 1 Corinteni 
15:28. 

Aceea este unitatea creştină; şi nimic altceva. 
Şi aceasta nu este decât descoperirea „tainei voii Lui, în conformitate cu buna Sa plăcere, pe 

care Şi-a propus-o în El Însuşi: ca la împlinirea vremii, să strângă laolaltă într-UNUL toate lucrurile 
în Hristos, atât cele din cer, cât şi cele de pe pământ, în El” Efeseni 1:9, 10. 

Isus S-a rugat pentru această unitate divină a credincioşilor, pentru ca un alt măreţ şi glorios 
lucru să urmeze; şi anume: 

„Ca lumea să ştie că Tu M-ai trimis”. 
Şi când această unitate creştină adevărată este găsită şi manifestată, acel măreţ şi glorios lucru o 

urmează, şi întotdeauna o va urma. 
Şi nu s-a manifestat suficient în lume greşita unitate a conducerilor bisericii, denominaţiunilor, 

crezurilor şi federaţiilor pentru a demonstra deşertăciunea ei totală? Şi toate acestea pentru 
rezultatul de a convinge lumea că Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos! 

Acum sunt mai multe „conduceri bisericeşti”, denominaţiuni, crezuri şi federaţii decât sunt 
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zilele într-un an. Conving toate acestea lumea că Dumnezeu L-a trimis pe Isus? – În loc de aceasta, 
efectul direct şi binecunoscut este mai degrabă de a face lumea să se îndoiască de faptul că 
Dumnezeu sau altcineva L-a trimis vreodată. 

Iar acum, „unitatea” naţională, internaţională şi federală mondială nu va convinge mai mult 
lumea de acel măreţ şi glorios lucru decât a făcut-o „unitatea” denominaţională sau cea a crezurilor. 

Doar unitatea creştină o poate îndeplini; iar „unitatea” federală nu este unitate creştină. 
Nu, nu, nu. Să fie pentru totdeauna abandonate greşitele şi falsele noţiuni despre „unitatea” 

conducerii bisericii, a denominaţiunilor, a crezurilor şi federaţiilor. Doar unitatea creştină adevărată 
să fie căutată de către fiecare suflet care se numeşte cu numele lui Hristos şi al lui Dumnezeu – 
unitatea credinciosului cu Tatăl şi cu Fiul, chiar în unitatea Tatălui şi Fiului. 

Apoi va fi împlinită rugăciunea lui Isus. Ei vor fi una după cum Tatăl este în Isus şi Isus în El; şi 
lumea va şti că Dumnezeu L-a trimis pe Isus şi că ne iubeşte după cum L-a iubit pe El. 

A venit timpul când unitatea creştină aşa cum este ea în adevăr – „unitatea Spiritului” – va fi 
cunoscută şi manifestată. Pentru că acum este timpul când „taina lui Dumnezeu va fi încheiată” 
Apocalipsa 10:7. 

Taina înseamnă „Dumnezeu manifestat” în carne păcătoasă, „Hristos în voi speranţa slavei”, 
prin Spiritul divin. Şi astfel Spiritul face să se manifeste unitatea divină în creştini, şi astfel, 
adevărata unitate creştină. 

Şi apogeul acestei unităţi creştine adevărate este acea „glorioasă Biserică” pe care Domnul „Şi-o 
va prezenta” fără „pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” la 
„apariţia ei glorioasă” în apropiata zi a glorioasei prezentări. 
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CAPITOLUL XI 
REFORMA ŞI BIBLIA 

 
Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este în Biblie a fost cel care a realizat Reforma. 
Doar în Biblie au găsit oamenii care au realizat Reforma lucrurile pe care le-au învăţat, iar în 

aceste lucruri, apelul lor era exclusiv la Biblie. 
Reforma a răsturnat cu totul locul Bibliei; iar apartenenţa unei persoane la Reformă sau nu 

depinde de locul ocupat de Biblie pentru el. 
Este Biblia deasupra „bisericii” sau este „biserica” deasupra Bibliei? 
Este Biblia standardul suprem în chestiunile religiei şi ale credinţei? Sau acel standard este 

Biblia şi altceva? 
Este Biblia standardul în ceea ce Cuvântul spune? Sau este standardul prin ceea ce altcineva 

spune ori prin ceea ce altcineva spune că Biblia spune sau înseamnă? 
Este el doar Biblia? Sau este Biblia şi tradiţia? 
Prin toate aceste teste au avut de trecut oamenii care au realizat Reforma. 
Şi doar prin faptul că ei au trecut prin fiecare test, susţinând Cuvântul ca fiind Cuvântul lui 

Dumnezeu mai presus şi independent de toate lucrurile oamenilor şi ale „bisericii” a fost realizată 
Reforma. Biserica Romană susţine: 

„Litera Cuvântului scris este moartă fără spiritul interpretării, singurul care dezvăluie înţelesul 
lui ascuns. Acum, acest spirit nu este acordat fiecărui creştin, ci bisericii. 

De aceea, Scripturile trebuie înţelese în sensul precizat de biserică, sub călăuzirea Spiritului 
Sfânt. 

Oricine nu rămâne la doctrina Bisericii Romane şi a pontifului roman ca singura regulă 
infailibilă de credinţă, din care chiar Sfintele Scripturi îşi primesc forţa şi autoritatea, este un 
eretic”. 

Wicklif „a făcut din Scripturi ultimul standard al legii” şi a mărturisit că este „marea problemă a 
evoluţiei Bisericii de a reforma totul în concordanţă cu principiile conţinute în ele”. 

Prin urmare, el a spus: „Sfintele Scripturi reprezintă cea mai înaltă şi singura sursă de 
cunoaştere cu privire la adevărurile credinţei. Este necesar ca fiecare doctrină şi hotărâre să fie 
examinate prin acest standard; şi suntem îndreptăţiţi să atacăm orice doctrină care nu poate fi 
derivată din el”. 

„Există blasfematori ai lui Dumnezeu care sfătuiesc încrezători lucruri de un caracter îndoielnic; 
lucruri care în Sfintele Scripturi nu sunt nici poruncite în mod expres, nici interzise.” 

Datorită acestei înalte consideraţii pentru Scripturi şi ştiind marea lor valoarea pentru individ, 
Wicklif a tradus Biblia în engleza oamenilor obişnuiţi. Aceasta i-a adus mânia clericilor. Henry 
Knighton a scris: 

„Profesorul John Wicklif a tradus din latină în engleză Evanghelia pe care Hristos a transmis-o 
clericilor şi doctorilor bisericii pentru a o administra laicilor şi persoanelor mai slabe, în 
conformitate cu condiţiile vremurilor şi dorinţelor oamenilor, în proporţie cu foamea sufletelor lor şi 
în modul cel mai atractiv pentru ei.” 

„Astfel, Evanghelia a fost expusă mai mult de el laicilor şi femeilor care ştiau să citească decât 
fusese mai înainte expusă de către cei mai învăţaţi clerici. Şi în acest fel perla Evangheliei a fost 
azvârlită afară şi călcată în picioare.” 

În aceasta, Knighton a exprimat „opinia predominantă” despre „cea mai bună categorie a 
clericilor, care s-au considerat totdeauna tutori asupra cunoştinţei laicilor şi au pretins că acest lucru 
este atât de sigur încât laicii trebuie să fie întotdeauna dependenţi pentru educaţia lor religioasă de 
preoţi”. 

Preoţii trebuiau să împartă laicilor „atât de mult din Biblie pe cât părea potrivit şi adecvat pentru 
ei”. Pentru preoţi „era un abuz al Bibliei să o înfăţişezi dintr-o dată pe toată laicilor, care erau 
incapabili de a o înţelege, fiind conduşi de aici înainte spre eroare”. 

Wicklif a răspuns: „Ei condamnă Spiritul Sfânt care i-a făcut pe apostoli să vorbească în limbi. 
Sunt eretici cei care afirmă că oamenii din lume şi lorzii nu au nevoie să cunoască legea lui Hristos 
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şi că este suficient pentru ei să cunoască doar ceea ce împărtăşesc preoţii pe cale orală”. 
„Deoarece Scripturile sunt credinţa Bisericii şi cu cât mai familiari vor deveni oamenii cu ele, 

într-un sens corect de credinţă, cu atât va fi mai bine. Toţi credincioşii trebuie să stea înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos pentru a da socoteală de talanţii încredinţaţi lor. De aceea, toţi ar 
trebui să cunoască aceşti talanţi şi utilizarea lor, pentru a şti cum să dea socoteală pentru ei. Pentru 
că atunci, nici un răspuns dat printr-un prelat sau intermediar nu poate fi de vreun folos, ci fiecare 
trebuie să răspundă în dreptul persoanei sale.” 

Clerul roman a pretins că pentru a înţelege Scriptura se cere „o pregătire specială care era 
posibilă doar ordinului preoţesc”. Într-adevăr, la Universitatea din Oxford în realitate s-a ordonat ca 
„preoţii şi parohii să nu citească Sfintele Scripturi până nu au petrecut acolo nouă sau zece ani”. 

Unul din ordinul Franciscanilor a scris: 
„Prelaţii nu trebuie să tolereze ca unui om să i se permită să citească Biblia tradusă în engleză în 

conformitate cu înclinaţia sa, deoarece aceasta s-a dovedit adesea o ocazie de a cădea în erezie. Nu 
este prudent ca orice om să se dedice studiului serios al Bibliei când şi unde vrea el”. 

Wicklif a răspuns: „Noul Testament este inteligibil pentru toţi laicii care nu fac decât ce scrie 
acolo pentru a ajunge la înţelegerea lui. Oricine respectă blândeţea şi dragostea, posedă adevărata 
înţelegere a Scripturilor”. 

Pentru Wicklif, toate acestea însemnau că Scripturile sunt atotsuficiente. El a declarat: „Este o 
erezie a afirma că Evanghelia, cu adevărul şi libertatea ei, nu este suficientă pentru salvarea 
creştinului, fără învăţăturile şi ceremoniile oamenilor păcătoşi şi ignoranţi”. 

Aceasta a însemnat de asemenea că Scripturile sunt supreme pe întreg tărâmul intelectului, ca şi 
pe tărâmul spiritualului; căci el a scris: „Nu există nici un gram de ingeniozitate în gramatică, nici în 
logică, nici în vreo altă ştiinţă, dar aceasta se găseşte într-un grad mult mai mare în Scripturi”. 

Matthias a scris: „Spiritul Sfânt şi Cuvântul sunt singura regulă pentru tot ce ţine de om”. 
„Cea mai înaltă regulă, prin care trebuie încercat orice lucru, este Hristos: acea singură regulă 

care este necesară şi suficientă pentru toţi apostolii şi pentru orice om care vine în lume, în toate 
privinţele, în orice loc şi în orice timp: nu doar pentru oameni, ci de asemenea pentru îngeri, pentru 
că El Însuşi este adevărul şi înţelepciunea care lucrează de la un om la altul.” 

Dumnezeu singur este Persoana infailibilă şi atotsuficientă, care nu are nevoie de reguli pentru 
guvernarea Sa. 

Propria Sa voinţă este regula Sa, iar înţelepciunea Sa este regula imuabilă pentru aceasta. 
Prin urmare, Tatăl este principiul model de la care provin toate lucrurile; Fiul este principiul 

model spre care ţintesc toate lucrurile; Spiritul Sfânt principiul în care se odihnesc toate lucrurile. Şi 
totuşi nu sunt trei reguli sau forme, ci una.” 

„Toate regulile sunt una. Provin dintr-un singur principiu şi ţintesc către un singur scop. Nu îşi 
obţin autoritatea de la ele însele, nici nu sunt păstrate în Biserica lui Dumnezeu pe socoteala lor, ci 
sunt inseparabil incluse în aceeaşi lege sfântă a lui Hristos, care este gravată de Spiritul Sfânt în 
inimile credincioşilor, care leagă naţiuni ce se află la mare depărtare una de alta în unire şi îi face pe 
toţi să locuiască cu un singur set de obiceiuri în Casa lui Isus Cel răstignit.” 

„Pentru a ilustra: cele zece porunci sunt clare pentru fiecare, chiar şi pentru cel inferior în 
înţelegere, aşa că nici un om nu poate spune că este pus în încurcătură de ele. Iar Isus Hristos, care 
este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, le-a rezumat într-un fel într-un singur principiu, 
cerându-ne să-L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Pentru că dragostea este împlinirea 
legii, iar dragostea este legea perfectă a libertăţii.” 

„Isus, care simplifică totul, a abolit mulţimea sacrificiilor şi ceremoniilor şi le-a înlocuit cu 
sacrificiul ceresc. Acest lucru a fost poruncit pentru a menţine unitatea în Biserică.” 

Având toate preceptele Scripturii rezumate în noua poruncă a iubirii lui Hristos, având toate 
ceremoniile rezumate într-un singur sacrificiu al lui Hristos şi întâlnind astfel tot gândul Scripturii 
în Hristos, esenţa întregii voinţe şi înţelepciuni a lui Dumnezeu – pe această bază, Matthias a 
proclamat eliberarea creştinului de toate preceptele, interzicerile şi tradiţiile oamenilor din Biserică. 

„În timp ce singura poruncă a lui Hristos şi singurul Său sacrificiu, păstrate în Biserică, 
promovează foarte mult unitatea, pe de altă parte, multitudinea prescripţiilor oamenilor 
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împovărează şi tulbură trupul colectiv al Bisericii lui Hristos.” 
„Cel neprihănit, cel care este mânat de Spiritul lui Isus cel răstignit, nu are nevoie de 

multiplicarea poruncilor şi interzicerilor omeneşti, pentru că Spiritul îl conduce şi îl învaţă, pentru 
că el practică virtuţile şi se supune adevărurilor lui Dumnezeu în mod spontan şi cu bucurie ca un 
pom bun care îşi aduce roadele sale bune, Dumnezeu oferind întotdeauna putere de sus.” 

„Făcuţi astfel prin locuirea interioară a Spiritului lui Hristos, se simt în general constrânşi şi 
reţinuţi de multitudinea poruncilor, chiar şi în îndeplinirea lucrărilor virtuoase.” 

„Nici un om nu poate inventa legi potrivite pentru fiecare împrejurare sau relaţie. Doar Spiritul 
lui Dumnezeu poate face aceasta, care cunoaşte toate lucrurile şi le menţine laolaltă. Şi având în 
vedere că Spiritul este prezent pretutindeni şi la fiecare om, de asemenea spiritul omului care este în 
el însuşi, împreună cu care Spiritul lui Hristos singur cunoaşte ce este în om, doar acesta poate da şi 
stabili legi potrivite pentru fiecare om.” 

„Atunci să nu fie multiplicate preceptele şi interzicerile în Biserică; deoarece prin intermediul 
lor diavolul a dobândit o mare putere în a-i implica pe oameni într-o vină mai mare: pe de-o parte 
pentru că se foloseşte de aceste porunci pentru a-i ispiti, iar pe de altă parte pentru că aceste porunci 
prind în cursă conştiinţele oamenilor şi fac păcatele celui nedrept mai grele. 

Şi dacă cineva acţionează diferit de ceea ce aceste porunci cer, ştie că atrage mânia lui 
Dumnezeu şi a sfinţilor Lui asupra sa ori anatema. Ele au robit conştiinţa oamenilor, declarând 
încălcarea regulilor lor păcat mortal. 

Pentru că în aceste zile ei accentuează mai mult eşecul în a păstra cu minuţiozitate porunca 
liturghiei decât păcatul de a minţi, indolenţa somnoroasă, lăcomia sau altceva de aceeaşi natură, 
omului din vremurile noastre îi este mai frică de a încălca una din aceste porunci omeneşti decât 
poruncile lui Dumnezeu Însuşi.” 

„Cu cât mai multe sunt poruncile, cu atât mai multe vor fi încălcările şi cu atât mai puternică 
ispita de a le încălca. 

Nici nu iau în considerare cum aceste porunci variate forţează mulţimea să le dispreţuiască şi pe 
ele şi poruncile lui Dumnezeu în acelaşi timp. 

Aceasta se întâmplă din cauza faptului că cel a cărui minte se învârte în multe lucruri, este atât 
de puţin potrivit pentru datoriile simple şi din cauza faptului că asemenea porunci, de vreme ce au 
legătură cu lucrurile perceptibile şi exterioare, apar comunităţilor într-o lumină clară, specială şi le 
inspiră reverenţă, în timp ce poruncile lui Dumnezeu sunt spirituale, iar Dumnezeu care le ordonă 
este o Fiinţă pe care ei nu o pot vedea. 

Prin urmare, astfel de porunci, datoare prezenţei constante a celui ce le-a dat, fac o impresie mai 
mare asupra mulţimii decât poruncile Dumnezeului invizibil. 

Atunci, din nou, poruncile lui Dumnezeu apar oamenilor fireşti asemenea unor chestiuni de zi 
cu zi, în timp ce acele porunci omeneşti, fiind ceva nou, fac o impresie mai mare asupra minţilor 
oamenilor. 

Din nou, oamenii caută salvarea mai degrabă în aceste lucruri perceptibile şi materiale care stau 
aproape de capacităţile lor şi pierd din vedere pe Hristos, care este singura salvare a sufletelor. Şi 
fixează repede în conştiinţele lor faptul că pot fi îndreptăţiţi prin asemenea lucruri vizibile, chiar 
dacă dragostea spirituală a lui Hristos poate lipsi din inimile lor. 

Aş vrea ca lucrurile să fie în aşa fel ordonate ca nici o altă frică sau pedeapsă să nu fie ţinută 
înaintea oamenilor decât în legătură cu poruncile şi cuvintele lui Isus Hristos. 

Legile oamenilor sunt de prisos şi inadecvate. Nu merită să fie numite tradiţii, ci superstiţii. 
Ar fi un lucru salvator şi calculat pentru a restaura pacea şi armonia creştinătăţii să 

dezrădăcinăm întreaga plantaţie şi să o rezumăm încă o dată în acel singur precept: să aducem 
înapoi Biserica creştină la acele începuturi simple şi sănătoase, din care avem nevoie să păstrăm 
doar câteva, şi anume legile apostolice.” 

„Oricum, invenţiile oamenilor ar trebui văzute pur şi simplu ca sfaturi. Astfel, legile umane 
trebuie recunoscute ca atare, iar poruncile lui Dumnezeu să rămână la demnitatea lor şi să fie 
respectate şi ascultate ca atare. 

Vorbesc tuturor. Cel care este capabil să primească aceste cuvinte, să le primească: aşa am tras 
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eu concluzia din Sfintele Scripturi şi cred că toate acele lucrări ale oamenilor mai sus numite, 
porunci şi ceremonii, vor fi pe deplin extirpate, tăiate din rădăcină şi vor înceta. Şi doar Dumnezeu 
va fi slăvit, iar Cuvântul Său va rămâne pentru totdeauna. 

Iar timpul când aceste porunci să fie abolite este aproape.” 
Huss a stabilit chiar o maximă: „Preceptele Scripturii, exprimate prin pricepere, trebuie să 

guverneze conştiinţa: cu alte cuvine, Dumnezeu care vorbeşte în Scriptură şi nu biserica ce vorbeşte 
prin preoţime, reprezintă singurul ghid infailibil al oamenilor”. 

„Slava lui Hristos şi a miresei Sale, Biserica, rezidă mai ales în imitaţia practică a vieţii lui 
Hristos în acest lucru: ca omul să alunge toate afecţiunile nechibzuite şi toate poruncile omeneşti 
care l-ar obstrucţiona în atingerea ţelului său.” 

Facultatea teologică a Universităţii din Praga a declarat: 
„A spune că hotărârile sfinţilor părinţi şi obiceiurile demne de laudă din biserică nu trebuie 

respectate pentru că nu sunt conţinute în Sfintele Scripturi este o greşeală”. 
Împreună cu acestea au mai numit multe alte „greşeli” şi apoi au declarat că toate aceste 

„greşeli” îşi au originea într-o „singură cauză” şi anume, că grupul lui Huss „nu a acceptat nici o 
altă autoritate decât a Sfintelor Scripturi, le-a explicat în propriul lor înţeles şi în contradicţie cu 
doctrina bisericii şi a întregii creştinătăţi”. 

Luther a spus: 
„Este cel mai imprudent lucru a afirma în Biserică şi printre creştini ceva ce Isus nu a învăţat. 
Credinciosul nu are altă autoritate decât Sfintele Scripturi – ele constituie lege divină.” 
Răspunzând la un atac papal, Luther a expus principiile fundamentale ale Reformei astfel: 
„Cuvântul lui Dumnezeu, întregul Cuvânt al lui Dumnezeu şi nimic altceva în afară de Cuvântul 

lui Dumnezeu”. 
Cât de adevărat este aceasta din Scriptură va fi văzut cu uşurinţă în doar câteva referinţe. 
În primul rând, despre Scriptură ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu: „Când aţi primit Cuvântul lui 

Dumnezeu pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum este în 
adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează de fapt şi în voi care credeţi.” 1 Tesaloniceni 2:13; 
Fapte 7:1-4. 

„Oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit mânaţi de Spiritul Sfânt.” 2 Petru 1:21. 
„Spiritul lui Dumnezeu mi-a vorbit.” 2 Samuel 23:2; Fapte 28:25; Evrei 3:7. 
Apoi, atotsuficienţa acelui Cuvânt: „Toată Scriptura este dată prin inspiraţia lui Dumnezeu şi 

este folositoare pentru doctrină, pentru a mustra, pentru corectare, pentru instruire în neprihănire: 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie perfect, cu totul destoinic pentru toate lucrările bune.”. 2 
Timotei 3:16, 17. 

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot în ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui 
care ne-a chemat la glorie şi virtute. 

Prin care ne sunt date făgăduinţele nespus de mari şi preţioase, pentru ca prin ele să fiţi părtaşi 
naturii divine, scăpaţi de stricăciunea care este în lume prin poftă.” 2 Petru 1:3, 4. 

„Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere… şi discerne gândurile şi intenţiile 
inimii.” Evrei 4:13. 

Apoi, despre excluderea oricărui alt lucru. În prezenţa acelui cuvânt, cel slab trebuie să îşi 
abandoneze calea, iar cel nedrept gândurile lui: 

„Căci pe cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ, aşa sunt căile Mele de ale voastre, şi 
gândurile Mele de gândurile voastre.” Isaia 55:7, 9. 

Şi Isus a spus: „După ce veţi fi făcut tot ce vi se porunceşte, spuneţi: ‚Suntem servitori 
nerentabili: am făcut ce era de datoria noastră să facem.” Luca 17:10. 

Toată acea datorie este poruncită. 
Oricine care îndeplineşte o sarcină ce nu este comandată de Dumnezeu, înseamnă să ia asupra sa 

mai mult decât îi este datoria. 
Dar Dumnezeu aste Autorul datoriei şi tot ce este datorie este poruncit. Atunci pentru orice om 

care gândeşte să facă mai mult decât datoria sa, înseamnă să se pună pe sine deasupra lui Dumnezeu 
şi mai presus de Dumnezeu. 
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De aceea, pentru oricine, a-şi face datoria ca o obligaţie, a face ceva care nu este comandat de 
Dumnezeu înseamnă să meargă mai departe de Dumnezeu şi să se pună pe sine la izvorul obligaţiei, 
înseamnă să pui omul mai presus de Dumnezeu. 

Şi tocmai aceasta este istoria Bisericii Romane: „biserica” are „autoritatea să poruncească 
oamenilor”; „biserica” are „autoritatea” să îi „constrângă pe oamenii de sub păcat”! Făcând 
lucrurile poruncite de biserică, dar care nu sunt poruncite de Dumnezeu, e posibil ca oamenii să 
înceteze, spre eşecul lor, să facă ce porunceşte Dumnezeu! 

În toate acestea, se poate da pe faţă o „înţelepciune în închinare” şi o închinare în „umilinţă” 
voluntară şi ostentativă, dar în toată această lucrare nu este nici un ajutor pentru om împotriva 
pasiunii naturii pământeşti. 

Păstrarea greşelii este cea care hrăneşte pasiunile în loc să sfinţească sufletul. 
Greşeala nu face decât să hrănească pasiunile. Doar adevărul sfinţeşte sufletul. 
Dumnezeu deţine adevărul Său sfinţitor aşa cum este acel adevăr în spirit şi în adevăr, pentru a 

ajunge la inima şi viaţa omului. 
Către acest scop a dat El cuvântul Său ce acoperă în detalii complete „toată datoria omului” – 

„toate lucrurile care aparţin vieţii şi evlaviei” şi a exclus cu atenţie tot ce nu este comandat în acel 
cuvânt. Apocalipsa 22:18, 19. 

Astfel, El va înlătura de la oameni toate lucrurile umane, stingheritoare, împovărătoare şi 
dăunătoare; şi va zăvorî omul cu Sine Însuşi, în sfânta Sa cameră de audienţă, pentru ca omul să 
poată auzi Cuvântul aşa cum este. 

Şi acolo, doar cu Cuvântul Adevărului Său şi cu Spiritul Adevărului care ia acel Cuvânt şi îl 
face clar pentru minte şi îl pecetluieşte în inimă, Dumnezeu sfinţeşte faţă de Sine Însuşi sufletul 
omului în conformitate cu măreţul destin pe care El l-a stabilit pentru el înainte să existe lumea. 

Prin acest Cuvânt sfinţitor al Adevărului divin, în Reformă, Hristos curăţă Biserica de tot ceea 
ce nu este al Lui, pregătind-o pentru apropiata ei prezentare glorioasă. 

Aceasta a însemnat Reforma în mintea oamenilor lui Dumnezeu care au început-o. 
Aceasta înseamnă Reforma acum, în timpul încheierii ei, la încheierea Tainei lui Dumnezeu. 
Şi iată de ce la începutul ei, în reînvierea sa şi până la sfârşitul ei în glorioasa prezentare a 

Bisericii, principiile fundamentale ale Reformei sunt doar acestea trei: 
1. Cuvântul lui Dumnezeu. 
2. Tot Cuvântul lui Dumnezeu. 
3. Nimic în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. 



73 
 

CAPITOLUL XII 
REFORMA ŞI EVANGHELIA 

 
Reforma nu a fost în nici un fel o discuţie sau o controversă despre crezuri, doctrinală sau 

teologică. 
A fost studiul direct şi sincer şi predicarea Evangheliei într-o experienţă spirituală, practică ce 

converteşte sufletul, regenerează omul şi transformă viaţa. 
În acesta a găsit Wicklif cele zece porunci ca fiind Legea lui Dumnezeu şi astfel, „temelia 

întregului trup al moralităţii creştine”. 
Una dintre primele publicaţii ale lui Wicklif în Reformă a fost „o expunere detaliată a celor zece 

porunci în care realizează un contrast între viaţa imorală predominantă printre toate rangurile în 
timpul lui şi cerinţele celor zece porunci”. 

Astfel, a adus în mintea oamenilor cunoştinţa păcatului şi a consecinţelor sale, a trezit conştiinţa 
şi a dat naştere la dorinţa după neprihănire care ar trebui să stăpânească împotriva întregii puteri a 
păcatului şi a păcătoşeniei. 

Acesta a fost principalul său scop direct. Al doilea era acela de a-i familiariza pe oameni cu 
Dumnezeu şi astfel să contracareze lucrările sistemului bisericesc care includea „grijă mai mare 
pentru opiniile oamenilor decât pentru Dumnezeu”. 

Din cuvintele lui Matthias din capitolul anterior al acestei cărţi, este foarte clar că pentru el cele 
zece porunci ocupau acelaşi loc şi erau folosite pentru acelaşi scop, exact ca în lucrarea lui Wicklif. 

Pentru Huss era de asemenea la fel. Aşa cum se afirmă la pagina 86, cele zece porunci împreună 
cu alte pasaje din Scriptură erau pictate pe pereţii capelei Betleem, locul predicării lui regulate, până 
a fost distrusă de Biserica Romană. 

„Huss era obişnuit să lase pentru gazde, oriunde se oprea să se adăpostească, o copie a celor 
zece porunci sau chiar să le scrie pe masă la fel cum le-a scris pe pereţii capelei Betleem.” 

Şi printre ultimele lucruri pe care le-a făcut în groaznica închisoare din Constanţa, aşteptând 
rugul, a fost să scrie „scurte pamflete despre cele zece porunci şi rugăciunea Domnului”. 

Printre primele scrieri ale lui Luther pe care le-a dat la tipar au fost „Discursuri despre cele zece 
porunci” şi pamflete „Despre rugăciunea Domnului”. 

Totuşi, pentru nici unul dintre aceşti oameni Legea lui Dumnezeu nu era calea neprihănirii. Erau 
folosite doar ca să indice şi să-i conducă pe oameni la Calea Neprihănirii – doar Hristos. 

În nici una din învăţăturile reformatorilor neprihănirea nu venea din Lege, nici nu era menţinută 
prin Lege. Ea venea şi rămânea doar prin credinţa lui Hristos fără Lege. 

Totuşi, când aceasta a venit în felul acesta şi a rămas, a fost mărturisită de Lege ca fiind chiar 
neprihănirea pe care Legea o cerea întotdeauna de la fiecare suflet, dar pe care Legea nu o putea 
oferi – neprihănirea lui Dumnezeu. 

Wicklif „leagă toate învăţăturile sale cu încrederea în Hristos ca singurul Salvator”, „totul 
derivând din divina părtăşie a vieţii cu Hristos”. „Înainte de orice avem obligaţia de a-L urma pe 
Hristos”, a spus el „şi toată supunerea ar trebui oferită doar lui Hristos”. 

„El atribuie întreaga lucrare de salvare doar lui Hristos”, declarând că „atunci când Dumnezeu 
răsplăteşte o lucrare bună, Îşi încoronează propriul dar”. 

Marele centru al predicării lui Militz a fost puterea lui Hristos de a salva oamenii din păcat şi de 
a-i feri de păcătuire. 

Un sector al oraşului Praga, atât de dedicat viciului încât purta numele de „Mica Veneţie”, a fost 
atât de transformat prin Evanghelia predicată de Militz, încât a primit numele de „Micul Ierusalim”. 

La fel a fost şi cu Conrad. Singura nota ieşită din comun a predicării lui era „harul transformator 
al lui Hristos”. Liderul celor mai nesăbuiţi tineri din Praga a fost convertit şi cursul vieţii lui s-a 
schimbat atât de mult încât a fost remarcat pentru evlavia şi blândeţea harului creştin. 

Cât despre Matthias, citatele din capitolul anterior sunt suficiente pentru a arăta cât de adevărat 
era că „pretutindeni scoate în evidenţă trimiterea imediată la cunoştinţa religiei lui Hristos”. “Isus 
răstignit” era expresia lui favorită; şi doar El trebuie să fie totul în toţi. 

De exemplu, „Hristos răstignit este Viţa; şi toate mlădiţele care provin din El şi rămân în El au, 
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şi se cuvine să aibă, veneraţie doar pentru El: şi o altă temelie nu poate fi pusă de nimeni”. 
„Toată Sfânta Scriptură, toată credinţa creştină, proclamă, predică şi mărturiseşte că Isus Hristos 

răstignit este singurul Salvator şi scopul legii pentru neprihănire pentru oricine crede; că doar El 
este toată puterea, înţelepciunea pentru fiecare creştin, El Însuşi este Alfa, începutul şi sfârşitul; şi 
că oricine îşi doreşte şi se străduieşte să fie un om drept şi virtuos trebuie mai întâi de toate şi 
imediat să se îmbrace cu Hristos Însuşi şi Spiritul Său, pentru că El Însuşi este Calea, Adevărul şi 
Viaţa.” 

„Pe El singur, mai întâi de toate şi cu toată inima, ar trebui să Îl căutăm, să începem să Îl slăvim 
şi să Îl purtăm în sufletele noastre, fiind singurul care ne-a răscumpărat pe acel mare preţ – preţiosul 
Său sânge.” 

„Domnul nostru oferă creştinilor începutul unei vieţi de har, după cum este scris: ‚Dreptul va 
trăi prin credinţă.’” 

Pentru Huss de asemenea Hristos era marele Centru al credinţei şi vieţii lui. Actul final al 
Conciliului din Constanţa în condamnarea lui a fost să îi pună pe cap o bonetă pictată peste tot cu 
diavoli şi să spună: 

„Acum îţi încredinţăm sufletul diavolului.” 
Huss, cu ochii ridicaţi spre cer, a spus calm şi bucuros: „Dar eu îmi încredinţez în mâinile Tale, 

Isus Hristos, sufletul meu răscumpărat de Tine”. 
Şi pe rug, în timp ce flăcările îi curmau viaţa, ultimele cuvinte care au ieşit de pe buzele lui 

muribunde, au fost: „Isuse, Fiul Dumnezeului celui viu, ai milă de mine”. 
Într-un cuvânt, întreaga credinţă şi învăţătură a tuturor acestor sfinţi ai lui Dumnezeu care au 

realizat Reforma este exprimat pe scurt în acea afirmaţie din Scriptură: „Aici sunt cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” Apocalipsa 14:12. 

Şi faţă de acesta, nimic nu poate fi mai adevărat în adevărul Bibliei. Deoarece, într-un mod clar 
şi deasupra tuturor cuvintelor Scripturii, cele zece porunci reprezintă Legea şi poruncile doar ale lui 
Dumnezeu. 

O dată cu venirea celor zece porunci în lume, nici o mână sau minte umană nu a avut altceva de 
făcut decât să le primească şi să le aşeze în Arca Testamentului Său după cum este direcţionată de 
El. 

În primul rând, cele zece porunci au fost rostite din cer de vocea lui Dumnezeu care a zguduit 
pământul. Ex. 20:1-17; Deuteronomul 5:22; Evrei 12:25, 26. 

Apoi au fost scrise „cu degetul lui Dumnezeu” pe cele două table de piatră. 
Apoi El i-a spus lui Moise, „Vino la Mine sus pe munte, rămâi acolo şi îţi voi da table de piatră, 

o Lege şi porunci pe care le-am scris.” Exodul 24:12. 
Moise a făcut aşa şi acolo „i-a dat lui Moise, când a sfârşit comuniunea cu el pe muntele Sinai, 

două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; şi tablele erau lucrarea lui 
Dumnezeu, iar scrisul era scrisul lui Dumnezeu, gravat pe table.” Exodul 31:18; 32:16. 

Când Moise a coborât de pe munte cu cele două table de piatră în mâini, din cauza idolatriei 
egiptene a poporului de la poalele muntelui, a aruncat la pământ tablele şi le-a spart. 

Atunci Domnul a spus lui Moise: „Taie două table din piatră ca primele şi voi scrie pe aceste 
table cuvintele care erau pe primele table pe care tu le-ai spart.” Exodul 32:19; 33:1. 

Moise a făcut aşa şi s-a urcat din nou pe munte cu tablele în mână. Şi acolo, pentru a doua oară 
„El a scris pe table, la fel cum scrisese pe primele, cele zece porunci.” Deuteronomul 10:4. 

Astfel, cele zece porunci sunt Legea şi poruncile lui Dumnezeu într-un sens şi într-un mod 
diferit şi deasupra oricărui alt cuvânt de-al lui Dumnezeu care a venit vreodată în lume. 

Îşi au originea în Dumnezeu, au fost aduse în lume doar prin vocea, scrierea şi mâna lui 
Dumnezeu Însuşi. Nu sunt legea şi poruncile lui Moise, nici ale profeţilor, nici ale lui Petru, nici ale 
apostolilor, nici ale „bisericii”. Ele sunt în mod limpede şi distinctiv „poruncile lui Dumnezeu”. 

Totuşi, ele n-au fost niciodată puse în lume, nici nu s-a intenţionat să fie, pentru om, calea 
neprihănirii. Ci, prin Spiritul Sfânt, să dea cunoştinţa păcatului, să-i trezească şi să-i îndrepte pe 
oameni la Hristos, singura Cale spre neprihănire şi Calea neprihănirii. 

Prin urmare este scris: „Legea a venit pentru ca păcatul să abunde”: „pentru ca păcatul, prin 
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poruncă, să devină nespus de păcătos”. 
„Dar unde păcatul abunda, harul a abundat şi mai mult; pentru ca, după cum păcatul a domnit 

spre moarte, tot aşa harul să domnească, prin neprihănire, spre viaţă veşnică, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru.” Romani 5:20, 21; 7:13. 

Din nou: „Orice spune legea, spune celor ce se află sub lege, pentru ca orice gură să fie oprită şi 
toată lumea să devină vinovată înaintea lui Dumnezeu. 

De aceea, prin faptele legii nu va fi nici un om îndreptăţit în ochii Lui, căci prin Lege vine 
cunoştinţa păcatului.” 

„Dar acum neprihănirea lui Dumnezeu fără lege este manifestată… chiar neprihănirea lui 
Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos, către toţi şi pentru toţi cei ce cred: pentru că nu 
este nici o diferenţă, pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Romani 3:19, 
23. 

Din nou, profetul Zaharia a văzut un sul zburând care reprezenta blestemul păcatului. Apoi 
îngerul i-a spus: „Acesta este blestemul care se întinde pe toată suprafaţa pământului. 

Pentru că oricine fură (a doua tablă a legii) va fi nimicit cu desăvârşire de aici în conformitate cu 
el; şi oricine jură (prima tablă) va fi nimicit cu desăvârşire de aici în conformitate cu el. 

Eu îl voi trimite, zice Domnul oştirilor, şi va intra în casa hoţului şi în casa celui ce jură strâmb 
în Numele Meu şi va rămâne în mijlocul casei lui şi o va consuma împreună cu lemnele şi pietrele 
ei.” Zaharia 5:1-4. 

Aceasta înseamnă că Legea sfântă este „casa” oricărui suflet. Este amintită de asemenea 
înregistrarea încălcărilor Legii, care au adus blestemul. Iar blestemul, din cauza încălcărilor, dacă 
nu va fi îndepărtat, va rămâne în casă până o va consuma împreună cu structura ei din lemn şi chiar 
cu pietrele ei. 

Dar oh, har abundent! „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fiind făcut blestem pentru 
noi. Căci este scris: ‚Blestemat e oricine atârnă pe lemn!’”. 

Şi aceasta cu scopul ca „binecuvântarea lui Avraam”, care este neprihănirea lui Dumnezeu prin 
credinţă, „să vină peste neamuri prin Isus Hristos”. Şi aceasta cu scopul ca „noi să primim 
făgăduinţa Spiritului prin credinţă.” Galateni 3:13, 14. 

De aceea, Legea este, şi întotdeauna a fost, mijlocul „de a ne aduce la Hristos pentru a fi 
îndreptăţiţi prin credinţă.” Galateni 3:24. 

Singurul scop al Evangheliei este acela de a stabili în fiecare suflet neprihănirea lui Dumnezeu: 
de a fixa acolo caracterul lui Dumnezeu. Romani 1:16, 17. 

Pentru a face aceasta, trebuie ca mai întâi oamenii să fie salvaţi de păcat. Şi înainte de a face 
aceasta trebuie ca mai întâi să li se dea oamenilor cunoştinţa păcatului. 

„PRIN Lege vine cunoştinţa păcatului”; deoarece „păcatul este încălcarea Legii”. De aceea, 
Legea a fost dată pentru a oferi oamenilor cunoştinţa păcatului. Şi astfel, singura ţintă a Legii este 
Evanghelia. 

Singura ţintă a Evangheliei este de a asigura oamenilor neprihănirea lui Dumnezeu. Şi deci 
singura ţintă a Legii este neprihănirea lui Dumnezeu prin Evanghelie. 

Legea nu îşi atinge scopul fără Evanghelie. Evanghelia nu poate lucra eficient fără Lege. 
Poruncile lui Dumnezeu, care alcătuiesc Legea lui Dumnezeu ce aduce oamenii la Hristos 

pentru a fi îndreptăţiţi prin credinţa lui Hristos, îşi au originea în Dumnezeu şi au venit în lume doar 
prin vocea şi mâna lui Dumnezeu. 

Deci, „credinţa lui Isus” care reprezintă ţinta Legii, este acea credinţă care îşi are originea în 
Isus, care a fost adusă lumii de Isus, care a fost manifestată de Isus în lume şi care a fost exercitată 
de Isus Însuşi în propria Persoană. 

Nu este credinţa lui Petru, nici a lui Pavel, nici a lui Ioan, nici a apostolilor, nici a „bisericii”. 
Este în mod clar şi desluşit „credinţa lui Isus”. 

Şi notaţi că este „credinţa lui Isus”, nu credinţa noastră în Isus. Credinţa noastră în Isus este o 
fază a credinţei. Credinţa lui Isus este altă fază, mai înaltă, a principiului credinţei. 

Credinţa în orice fază este darul lui Dumnezeu, avându-L pe Isus ca „Autor şi Desăvârşitor” al 
ei în lucrările sale. Deci, credinţa noastră în Isus este darul lui Dumnezeu, cu toate că este mică, 
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slabă, şovăielnică şi deseori insuficientă. 
Dar „credinţa lui Isus” este credinţa perfectă. Este credinţa care a dus bătălia lumii, a cărnii 

păcătoase şi a diavolului şi a triumfat la orice punct. Evrei 4:15. Este separată şi distinctă faţă de 
orice altă credinţă cunoscută de oameni şi deasupra ei. 

Şi această credinţă perfectă, triumfătoarea credinţă a lui Isus, este darul gratuit al lui Dumnezeu 
pentru fiecare suflet; şi este împărţită prin Spiritul Sfânt fiecărui credincios în Isus pentru a fi păstrat 
de El. 1 Corinteni 12:9; Galateni 5:22. 

Şi credinciosului în Isus, această credinţă perfectă a lui Isus îi face pe deplin sigure în toată 
plinătatea şi certitudinea lor toate lucrurile lui Dumnezeu exact aşa cum sunt în mintea şi voinţa lui 
Dumnezeu. 

Credinţa lui Isus face ca fiecare făgăduinţă a lui Dumnezeu să fie a noastră în siguranţă deplină. 
„Pentru că toate făgăduinţele lui Dumnezeu în El sunt da, şi în El, Amin, pentru slava lui Dumnezeu 
prin noi.” Galateni 3:22; 2 Corinteni 1:20. 

Credinţa lui Isus îndreptăţeşte credinciosul în El într-un mod copleşitor şi pentru totdeauna. Căci 
„noi am crezut în Isus Hristos pentru a fi îndreptăţiţi prin credinţa lui Hristos.” Galateni 2:16. 

Credinţa lui Isus face ca neprihănirea lui Dumnezeu să ne aparţină în siguranţă absolută: „chiar 
neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos, pentru toţi şi asupra tuturor celor 
ce cred.” 

Credinţa lui Isus asigură credinciosului în Isus viaţa lui Isus în carnea păcătoasă muritoare. 
Galateni 2:20; 2 Corinteni 4:10, 11. 

Credinţa lui Isus dă credinciosului în Isus „îndrăzneală şi intrare cu încredere” „în ceea ce este 
cel mai sfânt” – cea mai sfântă experienţă, cel mai sfânt loc, „cel mai sfânt dintre toate.” Efeseni 
3:12; Evrei 10: 19, 20, 22. 

Păstrarea poruncilor lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu; şi este oferită credinciosului în 
Domnul Isus prin Spiritul Sfânt. Galateni 2:17; 5:22, 23. 

Astfel păstrarea Legii lui Dumnezeu nu vine prin Lege, ci doar prin credinţa lui Hristos prin 
Spiritul. 

Nici a deveni creştin, nici a rămâne creştin nu este prin Lege, ci numai prin harul lui Dumnezeu 
prin credinţa lui Hristos. 

„Legea nu a fost făcută pentru omul drept; ci pentru cel care nu se supune legii şi este 
neascultător … şi pentru orice alt lucru care este contrar doctrinei sănătoase.” 1 Timotei 1:9, 10. 

Neprihănirea Legii, păstrarea Legii, este în totalitate prin har, prin credinţă – credinţa lui Isus. 
De aceea, „Hristos este scopul Legii pentru neprihănire pentru oricine care crede.” Romani 10:4. 
Cu toate acestea, există respect faţă de Lege. Este Legea lui Dumnezeu, spirituală, sfântă, 

dreaptă şi bună. Nu este dată la o parte de credinţă, ci este satisfăcută. Nu este anulată de credinţă, 
ci statornicită. Romani 3:26, 31; 7:12. 

Pentru veşnicie „Legea este bună”. Dacă ea va fi bună pentru anumite persoane, se întoarce cu 
totul către folosul lor în mod legal. 1 Timotei 1:8. 

Mulţi vor ca neprihănirea să fie prin Lege. Aceasta este o folosire ilegală a Legii. 
Mulţi alţii vor ca neprihănirea să fie prin Lege şi „credinţă”. Aceasta este o folosire ilegală a 

Legii şi o folosire neloială a credinţei. 
Mulţi alţii vor să aibă neprihănirea prin credinţă şi Lege. Aceasta este o folosire neloială a 

credinţei şi ilegală a Legii. 
A avea Legea pentru ca ea să dea cunoştinţa păcatului şi să-l facă să se arate excesiv de păcătos 

încât nimic în afară de sacrificiul lui Hristos nu o poate satisface vreodată – aceasta este folosirea 
legală a Legii. 

Apoi, a depinde numai de Hristos pentru a o satisface – pentru „a face din sufletul Său o jertfă” 
şi singura jertfă „pentru păcat” – aceasta este folosirea legală a Legii. 

A găsi neprihănirea fără Lege, fără faptele Legii, fără lucrări – aceasta este folosirea legală a 
Legii. 

A găsi fără Lege o neprihănire de o aşa calitate încât Legea va mărturisi că este într-adevăr 
neprihănire – aceasta este folosirea legală a Legii. 
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A primi neprihănirea lui Dumnezeu ca pe un dar gratuit prin credinţa lui Hristos – aceasta este 
folosirea legală a Legii pe care Legea o mărturiseşte întotdeauna cu sinceritate şi pe deplin. 

Creştinul – creştinul reformator – va avea neprihănirea numai prin credinţă, fără Lege, dar 
„mărturisită de Lege”. 

Astfel, el găseşte chiar neprihănirea lui Dumnezeu şi întăreşte Legea prin păstrarea poruncilor 
lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. 

Cu aceasta a început Reforma şi numai cu aceasta se va încheia Reforma. Apocalipsa 12:17; 
14:12-14. 
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CAPITOLUL XIII 
RELAŢIA FRĂŢEASCĂ REFORMATOARE 

CREŞTINĂ 
 

Fiecare dintre oamenii prin care a venit Reforma, au găsit, într-o experienţă personală a harului 
lui Dumnezeu şi a puterii lui Hristos, răscumpărare din păcat. 

Răscumpărarea se baza pe principiul divin că „nu este nici o diferenţă”. Astfel, fiecare dintre ei 
ştia prin experienţa inimii că „înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului”. 

În aceasta constă mai presus de toate egalitatea între credincioşi. Astfel, egalitatea perfectă între 
credincioşi este în esenţă un principiu al Reformei. 

Wicklif a denunţat diferenţele ce erau făcute între creştini, de tipul „spirituali şi laici”, „laici şi 
religioşi” şi toate „tipurile de grade de rang printre clerici” ca fiind „cu totul străine de creştinism”. 

El a declarat că aceasta nu este decât o invenţie de-a „diavolului” prin care s-au înălţat 
„animozităţile sectare şi spiritul dominaţiei”. 

„Toate acestea provin din faptul că omul a abandonat regula Noului Testament, în concordanţă 
cu care era mai bine să fie o singură ordine.” 

Matthias a spus: „A împărţi creştinii în lume şi laici este o calomnioasă denaturare”; deoarece 
prin Noul Testament „orice creştin este un om uns şi un preot”. 

„Zidul de despărţire existent până astăzi între preoţi şi laici trebuie distrus.” 
„Diferenţa dintre o poziţie inferioară şi una mai înaltă în viaţa creştină trebuie desfiinţată. 
Preoţimea de pretutindeni trebuie reînsufleţită, iar caracterul preoţesc restaurat în toată viaţa 

creştină. 
Creştinismul trebuie să se vadă ca un principiu de purificare a tot ce este lumesc. 
Preotul, cântând, rugându-se şi administrând sacramentele, prin aceasta serveşte Domnului 

nostru comun, Isus Hristos, şi aceasta este folositor pentru biserică. 
La fel şi ţăranul, arând cu plugul şi păstorindu-şi turma, atât timp cât se ţine tare în dragostea 

comună, serveşte Domnului Isus Hristos şi este necesar şi folositor familiei lui sau sfintei Biserici. 
Aceeaşi valoare o au ceilalţi laici, precum negustorii şi meşteşugarii în societatea civilă. După 

cum genul de profesiune şi lucrările preotului sunt necesare, la fel sunt şi diferitele meserii şi lucrări 
ale ţăranului. 

După cum slujba de preot şi exercitarea ei vin la ei de la Isus Hristos, la fel diferitele slujbe şi 
îndeletniciri ale ţărănimii au venit de la Dumnezeu şi Hristos. 

Într-adevăr, meseria de ţăran este mai timpurie şi indispensabilă faţă de cea de preot, de vreme 
ce ocupaţia şi practica agriculturii şi ale altor meserii au existat mai devreme decât cea de preot. 

Oamenii de la ţară şi soldaţii nu există pentru preoţi, ci preoţii pentru ţărănime şi soldaţi.” 
La toate acestea clericii au strigat: „Tu aşezi laicii pe acelaşi nivel cu clerul. Şi făcând aşa, 

micşorezi demnitatea preoţimii”. 
Matthias: „Omul care vorbeşte astfel dovedeşte clar că este un om împins de un zel fără 

pricepere. Pentru că el dezaprobă ca o necuviinţă ceea ce cu siguranţă ar fi dorit să se întâmple dacă 
ar fi mânat de Spiritul lui Dumnezeu.” 

„Cei care încep să dispreţuiască obiceiurile comune ale fraţilor lor creştini, care încep să înalţe 
în slăvi propriile societăţi şi tagme, comparându-le cu altele, strică în acest fel unitatea Bisericii 
Creştine şi tulbură pacea creştină. 

Încep să aibă o părere bună despre ei înşişi şi se vor înălţa pe ei înşişi deasupra masei comune a 
creştinilor, se consideră singurii spirituali şi apostolici şi numesc masa celorlalţi creştini ‚Babilon’ şi 
‚lumea’. 

Pretind că doar ei împlinesc sfaturile lui Hristos, că oamenii nu pot şi nici nu trebuie să atingă 
aceeaşi perfecţiune. 

Şi când un creştin, oricine ar fi el, bărbat sau femeie, castă sau văduvă, care trăieşte în 
comunitatea creştină, îşi consacră viaţa lui Hristos cu viziunea de a trăi mai mult în perfecţiunea şi 
simplitatea Spiritului şi, din motive potrivite, intră într-unul din aceste ordine monastice, trebuie 
îndată să sufere persecuţie din partea lor şi a tovarăşilor lui. 
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Unul ca acesta trebuie privit ca eretic şi numit un Beghard vulgar, Beguin, Turlepinus sau 
folosind un alt epitet plin de reproşuri. Trebuie chemat şi judecat pentru a stabili dacă este eretic. 
Prin urmare, se întâmplă că printre laicii comuni nu se găsesc oameni cucernici.” 

Toţi creştinii fiind în mod egal copiii lui Dumnezeu, fiecare dintre ei, în conformitate cu 
capacitatea lui, era liber de a face cunoscut orice adevăr al lui Dumnezeu la cunoştinţa căruia a 
ajuns el; iar cei care erau chemaţi de Dumnezeu în întregime pentru predicarea Evangheliei, cu 
libertate făceau la fel. 

Wicklif a avut o şcoală de la care a trimis predicatori peste tot unde se putea călători, deoarece, 
spunea el, „Evanghelia relatează cum Isus umbla prin locurile de la ţară, atât mari, cât şi mici, în 
marile oraşe şi în castele ca şi în micile oraşe; şi a făcut aceasta cu scopul de a ne învăţa pe noi să 
fim pretutindeni de folos oamenilor şi să nu evităm să-i învăţăm pe oameni pentru că sunt puţini, iar 
numele nostru nu ar fi important ca o consecinţă”. 

Aceşti predicatori călători s-au numit „preoţii săraci” – cuvântul „sărac” nefiind folosit cu 
sensul de a se lăuda cu sărăcia, ci ca „deficitari în calităţi dezirabile sau esenţiale”. 

Oricum, foarte curând ei au primit de la popor numele de „lolarzi” „datorită felului lor de a 
cânta: din ‚lollen’ sau ‚lullen’, cântând cu voce joasă ca pentru un cântec de leagăn”. Au fost numiţi 
de asemenea „oamenii Bibliei” datorită faptului că foloseau foarte mult Biblia. 

Când aceştia au mers să predice, Wicklif le-a spus: „Dacă monahii cerşetori cutreieră toată ţara 
predicând legende despre sfinţi şi istoria războiului troian, noi trebuie să facem pentru slava lui 
Dumnezeu ceea ce ei fac pentru a-şi umple buzunarele: şi să formăm o mare evanghelizare din loc 
în loc pentru a converti sufletele la Isus Hristos.11 

Cea mai mare slujbă la care poate ajunge un om pe pământ este de a propovădui Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Mergeţi şi predicaţi: o lucrare sublimă. Dar să nu îi imitaţi pe preoţii ce îi vedeţi după predică 
stând în cârciumă sau la masa de jocuri ori pierzând timpul la vânătoare. După ce s-a terminat 
predica, să vizitaţi bolnavii, bătrânii, săracii, orbii, şchiopii şi ajutaţi-i după capacităţile voastre.” 

În Praga, Militz a avut acelaşi tip de şcoală formată din două sau trei sute de tineri. Toţi „locuiau 
sub acelaşi acoperiş cu el, erau formaţi prin influenţa şi societatea sa. 

Totul aici trebuia să fie liber: să curgă spontan de la acelaşi spirit ce îi conducea pe toţi. O 
legătură interioară era ceea ce îi ţinea laolaltă: nu disciplina sau regula exterioară, nu jurământul, nu 
uniformitatea îmbrăcămintei. S-au distins repede prin vieţile lor serioase, spirituale şi prin felul de a 
predica.” 

Toţi aceşti predicatori ai Evangheliei erau discreditaţi de clerici ca „neavând nici un drept să 
predice”, pentru că nu erau „recunoscuţi” de „biserică” şi ca neavând „nici o autoritate să predice”, 
pentru că nu erau „autorizaţi” de „biserică”. 

Chiar şi Wicklif, Militz, Conrad şi Huss erau consideraţi ca neavând „nici o autoritate să 
predice” când „biserica” îi dezaprobase sau excomunicase. Papa a vorbit într-o bulă despre Militz 
ca având „spiritul îndrăznelii şi al încrederii în sine, a luat asupra sa slujba de a predica, slujbă ce 
nu-i aparţine”. Facultatea de teologie de la Universitatea din Praga a spus că asemenea predicatori 
„trebuie aduşi la tăcere”. 

Dar nici uneia dintre aceste persoane nu le-a păsat de toate acestea. Nu vor fi aduşi la tăcere 
decât prin moarte. Şi chiar şi morţi au vorbit; şi vor vorbi pentru totdeauna. 

Wicklif a spus: „Aceia care evită să predice Cuvântul lui Dumnezeu, să efectueze serviciul divin 
sau să asiste la el pe baza vreunei excomunicări sau interdicţii, îşi atrag prin acest lucru 
excomunicarea”. 

Aceasta spune că „excomunicarea sau interdicţia” „bisericii” este nimic şi nu afectează cu 
nimic. Dar cel care cedează în faţa ei şi este guvernat de ea să oprească predicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu sau efectuarea serviciului divin, în acest fel îşi pune asupra sa o excomunicare care 
înseamnă ceva. 

Militz nu a fost deloc tulburat de bula papei. A spus calm: „Mă încred în Dumnezeu şi în 

                                                
11 D’Aubigne, Book XVII 
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puterea adevărului. Acestea vor triumfa asupra oricărui atac”. 
Conrad a spus: „Chemarea divină m-a mişcat să predic în Praga. Cel care se teme să predice 

adevărul nu este un predicator adevărat trimis de Dumnezeu. De aceea, neafectat voi lăuda 
Cuvântul, oh, Doamne, în Tine şi nu îmi va fi frică. Doresc după slava Salvatorului nostru.” 

„Când sunt doritor să răspund celor care spun că nu m-a trimis Hristos, mă găsesc într-o mare 
încurcătură când îi întreb care este dovada pentru propria lor misiune. Pentru că dacă ne uităm la 
inimă şi la conduită ca la o dovadă a celor care sunt trimişi de Dumnezeu, va fi evident că ei nu se 
supun deloc cerinţelor lui Hristos. 

Deoarece Hristos le-a spus predicatorilor, când i-a trimis: ‚Gratis aţi primit, gratis să daţi’. Dar 
nu trece mult după ce îşi fac o congregaţie, că îşi şi pun o masă pentru a lua bani de la ascultătorii 
lor.” 

„Simonia este erezie. Şi este chiar o mai mare erezie decât a acelora care declară că Spiritul 
Sfânt este numai o creatură: adică atunci când prin simonie Spiritul Sfânt este folosit ca un mijloc 
de a face bani.”12 

Huss a spus: „Cel care trăieşte în conformitate cu legea lui Hristos şi, animat de o dispoziţie a 
iubirii sincere, are singur în vedere slava lui Dumnezeu, salvarea sa şi a aproapelui său şi nu predică 
minciuni, nici grosolănii, nici fabule, ci legea lui Hristos… o asemenea persoană niciodată nu îşi 
atribuie chemarea de a predica fără autoritate. Nu este îndoielnic că un astfel de om este trimis de 
Dumnezeu.” 

„Chemarea divină internă care îşi are izvorul în lucrarea Spiritului Sfânt asupra inimii este de o 
autoritate mai mare decât orice altă chemare exterioară ce provine de la oameni. Iar o persoană 
poate fi constrânsă de chemarea lui internă de la Dumnezeu de a sta chiar în opoziţie cu poruncile 
oamenilor. Acolo unde este Spiritul Domnului, este libertate.” 

„Este evident că orice preot şi diacon care mărturiseşte adevărul şi practică neprihănirea are o 
mărturie reală chiar în acest lucru că este trimis de Dumnezeu. Şi el nu are nevoie să îşi dovedească 
misiunea sa divină prin minuni, nici printr-un pasaj anume din Sfânta Scriptură care să facă referire 
la el într-un mod personal, ca unul care este trimis de Dumnezeu să predice Evanghelia. 

Este o minune mai mare să mărturiseşti adevărul şi să practici neprihănirea decât să efectuezi 
lucrări miraculoase pentru simţurile exterioare.” 

„Preotul sau diaconul care îşi iubeşte duşmanii, dispreţuieşte bogăţiile, socoteşte nimic gloria 
acestei lumi, evită să se încurce cu afacerile lumeşti şi cu răbdare îndură ameninţări teribile, chiar 
persecuţii pentru Dumnezeu – un astfel de preot sau diacon efectuează minuni şi are dovada în el 
însuşi că este un veritabil discipol al lui Hristos.” 

„O moarte bună este mai bună decât o viaţă rea. Cineva nu trebuie niciodată să păcătuiască de 
frica morţii. Cel care se teme de moarte, pierde bucuria de a trăi. Cel care vorbeşte adevărul îşi rupe 
singur gâtul.” 

„Adevărul triumfă asupra a tot. Cel care moare pentru adevăr triumfă; pentru că nici o 
calamitate nu îl poate atinge dacă nici un păcat nu are stăpânire asupra lui. Fericiţi sunteţi voi când 
oamenii vă vor blestema, spune Adevărul. 

Aceasta este temelia pe care construiesc. Aceasta este hrana pentru spiritul meu, refăcând-o cu 
forţă proaspătă pentru a lupta împotriva tuturor adversarilor adevărului.” 

Zwingli a spus: „Toţi creştinii sunt fraţii lui Hristos şi fraţi unii altora, iar ei nu au tată pe 
pământ. Astfel, ordinele, sectele şi partidele cad.” 
                                                
12 Principiul reformator şi creştin al susţinerii predicării exclusive a Evangheliei, ca şi cel al dăruirii creştine, 
este dat voluntar şi nesolicitat. 
Wicklif: „Să ajuţi în conformitate cu puterea ta, pentru ca el să aibă mijloace de întreţinere rezonabile când îşi 
îndeplineşte bine slujba”. 
Conrad a susţinut că „Hristos nu a cerşit niciodată”. 
Huss: „Orice ar obţine pentru întreţinerea lor, ar trebui privit ca pe un dar al iubirii spontane din afecţiunea 
celor pentru beneficiul spiritual primit prin lucrarea lor”. 
Scriptura: „Ca o chestiune de dărnicie şi nu de lăcomie. Cât îşi propune în inima lui, atât să dea fiecare om: 
nu cu zgârcenie, nici din necesitate, căci Dumnezeu iubeşte pe dăruitorul bucuros.” 2 Corinteni 9:5-7. 
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Luther a spus: „Toţi creştinii aparţin clasei spirituale; şi singura diferenţă între ei este dată de 
rolurile pe care le împlinesc. Noi toţi avem un singur botez, o singur credinţă: şi aceasta constituie 
omul spiritual. 

De aici urmează că laicii şi preoţii, conducători şi diaconii sau, cum am spus, ecleziasticii şi 
laicii, nu au nimic care să îi deosebească decât rolurile. Toţi au aceeaşi condiţie, dar nu au toţi 
aceeaşi lucrare de îndeplinit.” 

„Îmi cer mie modestie, dar ei înşişi, în judecata pe care o fac asupra mea, o calcă în picioare! 
Adevărul nu va învinge mai mult prin modestia mea decât va pierde prin îngâmfarea mea. Aş vrea 
să ştiu ce erori au fost găsite în tezele mele. 

Cine nu ştie că orice idee nouă este rareori promovată fără un aer de ‚aroganţă’ şi fără acuzarea 
că cel care a emis-o este dornic de dispute? Chiar dacă Smerenia însăşi ar lua asupra sa promovarea 
a ceva nou, cei de opinie opusă ar învinui-o de mândrie. 

De ce au fost omorâţi Hristos şi toţi martirii? – Pentru că erau consideraţi dispreţuitori mândri ai 
înţelepciunii timpului; şi promovau adevăruri noi fără a se sfătui mai înainte cu reprezentanţii 
opiniei vechi. 

Înţelepţii timpurilor de azi să nu aştepte de la mine umilinţă sau mai degrabă ipocrizie suficientă 
pentru a le cere părerea înainte să public ceea ce datoria mea îmi cere să spun. 

Ceea ce voi face, nu va fi făcut prin prudenţa oamenilor, ci prin sfatul lui Dumnezeu. Dacă 
lucrarea este a lui Dumnezeu, cine o poate opri? Dacă nu este de la Dumnezeu, cine o poate avansa? 
Nu voia mea, nici a lor, nici a noastră, ci voia Ta să se facă, oh, Tată sfânt care eşti în cer!” 

Pentru această clară şi simplă loialitate faţă de Dumnezeu şi Cuvântul Său, faţă de Dumnezeu în 
Cuvântul Său, fiecare dintre aceşti bărbaţi, fără excepţie, a fost denunţat şi urmărit de „biserică” 
drept: 

„periculos”, 
„ostil bisericii”, 
„distruge toată ordinea ecleziastică”, 
„arată sfidare faţă de jurisdicţia bisericii”, 
„răstoarnă ordinea civilă”, 
„stârneşte oamenii la rebeliune împotriva bisericii”, 
„încurajează revoluţia” 
„în rebeliune”, 
„insurgent”, 
„revoluţionar”, 
„distructiv”. 
Toate acestea au venit la aceşti oameni de la papi! De la papi în timpul dublului şi triplului 

pontificat! Şi de la Conciliul din Constanţa! 
Totuşi, tot ce au predicat aceşti oameni, tot ceea ce au susţinut, nu este decât simplul creştinism 

al cuvântului clar al Scripturii: nu doar al Noului Testament, ci al întregii Biblii, în creaţia originală, 
nu mai puţin decât în noua creaţie care înseamnă răscumpărare. 

„Nu avem noi un singur Tată? Nu ne-a creat pe noi un singur Dumnezeu?” „Dacă aş fi dispreţuit 
dreptul slujitorului sau slujnicei mele, când ei se certau cu mine, ce aş putea să fac când Se ridică 
Dumnezeu? Când pedepseşte El, ce să-I răspund? Cel care m-a făcut pe mine, nu l-a făcut şi pe el? 
Şi nu ne-a întocmit Unul singur în pântece?” Maleahi 2:10; Iov 31:13-15. 

„Acum neprihănirea lui Dumnezeu fără lege este manifestată, fiind mărturisită de lege şi profeţi: 
neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos către toţi şi peste toţi cei ce cred, 
căci nu este nici o diferenţă.” „Fiindcă la Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” Romani 3:21, 
22; 2:11. 

„Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. Din acest motiv Lui nu Îi este ruşine să-i 
numească fraţi.” Evrei 2:11. 

„Voi să nu vă numiţi Rabbi, pentru că Unul singur este Învăţătorul vostru, Hristos, şi voi toţi 
sunteţi fraţi. Să nu vă numiţi nici stăpâni, căci Unul singur este Stăpânul vostru, Hristos.” Matei 
23:8, 10. 
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De aceea, „fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, ştiind că vom primi condamnare mai mare.” 
Iacov 3:1. Mulţi învăţători înseamnă o condamnare mai mare. Nici un învăţător, înseamnă 
condamnare. 

Nu există exercitare de autoritate, nici loc pentru stăpânire între creştini: nici de către creştini 
asupra altor creştini, nici de către creştini asupra oamenilor care nu sunt creştini. 

Căci este scris: „Conducătorii neamurilor domnesc peste ele şi exercită o mare autoritate asupra 
lor. Dar între voi să nu fie aşa.” Matei 20:25. 

Notaţi că cei care sunt „conducătorii neamurilor” exercită stăpânire şi autoritate asupra 
oamenilor şi sunt neamuri cei asupra cărora se exercită stăpânirea şi autoritatea. 

Şi chiar dacă stăpânirea sau autoritatea sunt exercitate de oameni în „biserică”, cei care o fac 
sunt „conducătorii neamurilor”. Creştinii nu fac aşa, căci „între voi să nu fie aşa”. 

Şi chiar dacă sunt membri ai „bisericii”, cei asupra cărora se exercită stăpânire şi autoritate şi 
care permit să fie exercitate asupra „lor”, aceştia sunt tot la fel de mult neamuri. Creştinii nu permit 
aşa ceva, căci „între voi să nu fie aşa”. 

Doar conducătorii neamurilor fac astfel; doar asupra neamurilor fac ei aşa; şi doar neamurile 
permit să se facă aceasta asupra lor în Biserică. 

Aceasta nu se poate face asupra creştinilor. Ei nu vor permite, pentru că aceştia au cuvântul 
„Conducătorului şi Comandantului” lor, „între voi să nu fie aşa”. 

Nici un om nu poate fi loial lui Hristos sau fidel cuvântului Său dacă permite vreunui om din 
„biserică” sau de pe tărâmul religiei şi al credinţei să exercite stăpânire sau autoritate asupra lui. 
Deoarece Hristos a poruncit: „între voi să nu fie aşa”. 

Oricine exercită printre creştini stăpânire sau autoritate se pune pe el însuşi în locul lui Hristos. 
Şi oricine permite ca acest lucru să se facă asupra lui, permite omului să ocupe locul lui Hristos 
pentru el. 

„Sunteţi cumpăraţi cu un preţ; nu fiţi slujitorii oamenilor.” 1 Corinteni 7:23. 
Oriunde apar astfel de lucruri, cel prin care apar este un conducător al neamurilor; şi un 

conducător al neamurilor în locul lui Hristos. Oricine se supune este unul dintre neamuri şi se 
supune neamurilor în locul lui Hristos. 

Aceasta este toată istoria papalităţii. Şi oriunde se manifestă aşa ceva în vreo biserică, acolo este 
la fel de mult papalitatea. 

Este un principiul fundamental al Reformei că „puterea ecleziastică este exercitată numai prin 
slujirea Cuvântului”. 

Orice putere, indiferent de loc, care este exercitată într-alt fel „decât prin slujirea Cuvântului” nu 
este creştină, nu este reformatoare, ci papală. 

Printre creştini, singura stăpânire în care omul are vreo dominaţie este stăpânirea de sine. 
Fiecare se guvernează pe el însuşi, în domeniul propriului spirit. Şi „cel încet la mânie este mai bun 
decât cel puternic, iar cel care îşi stăpâneşte spiritul, mai tare decât cel care cucereşte o cetate.” 
Proverbe 16:32. 

Guvernându-se fiecare pe el însuşi în Dumnezeu prin Isus Hristos, prin Spiritul Sfânt în 
conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, nu mai este loc pentru vreo altă guvernare. Fapte 24:25. 

Iar pentru toţi aceia care mărturisesc numele de creştin, dar nu sunt creştini şi astfel nu se pot 
guverna pe ei înşişi în neprihănire, ci trebuie guvernaţi din afară, există o „putere” stabilită şi în 
mod divin recunoscută pentru guvernarea lor – „puterea Cezarului”. 

Iar în Scriptură nu se recunoaşte nicăieri o a treia putere dincolo de Dumnezeu şi Cezar; dar nu 
este nici Dumnezeu, nici Cezar cel care vine şi strânge laolaltă pe oamenii care nu se pot guverna 
singuri şi astfel au nevoie să fie „guvernaţi” de acest intrus care nu este nici Dumnezeu, nici Cezar, 
dar încearcă să fie şi Dumnezeu şi Cezar şi astfel nu face decât jocul diavolului. 

Orice datorie ce aparţine oamenilor trebuie acordată ori lui Dumnezeu, ori Cezarului. Şi trebuie 
acordată respectivilor în consecinţă: doar acestora doi. Nu există un altul. Matei 22:21. 

Dincolo de stăpânirea sinelui de către fiecare individ, singura activitate a creştinilor se găseşte 
în venerarea lui Dumnezeu şi slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. 

A servi lui Dumnezeu este demonstrat în slujirea oamenilor prin ceea ce am primit de la 
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Dumnezeu: mai întâi, harul Său, apoi, toate celelalte daruri, de orice fel. 
Şi această mare slujbă este la fel pentru toţi. Căci este scris: „După cum a primit fiecare darul 

său, aşa să slujească unul altuia, ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu.” 1 Petru 
4:10. 

Orice suflet care a primit şi cunoaşte în inima şi viaţa lui împăcarea cu Dumnezeu, prin aceasta 
el a primit slujba împăcării. Pentru această slujbă i-a încredinţat Dumnezeu Cuvântul împăcării. Iar 
el se află în această slujbă în locul lui Hristos în lume, rugând oamenii să fie împăcaţi cu 
Dumnezeu. 2 Corinteni 5:18-20. 

Nu oricine este chemat să-şi dedice tot timpul şi toate eforturile pentru aceasta. Dar cu excepţia 
timpului şi a efortului depus în aceasta, cel care este chemat nu este în nici un fel diferit de creştinul 
care nu este chemat astfel. 

Diferenţa dintre ei doi nu este o diferenţă de slujire. Este doar diferenţa între timpul şi efortul ce 
poate fi ocupat în slujbă, fiecare la locul lui. 

La vârsta când avea doisprezece ani în această lume, Domnul Isus a petrecut de şase ori mai 
mult timp în slujba de dulgher decât în lucrarea de predicare. 

Şi El era la fel de mult Mântuitorul oamenilor când tăia scânduri şi făcea bănci ca şi atunci când 
predica pe munte. 

Şi pentru totdeauna este la fel de multă demnitate creştinească – adevărata demnitate – în 
atelierul dulgherului sau în orice altă ocupaţie ca şi în studiul predicatorului sau la amvon. Tit 
3:14b. 

Pentru că orice suflet, în orice ocupaţie onestă, de la naştere la moarte progresiv până la mâna 
dreaptă a tronului lui Hristos şi al lui Dumnezeu, fiecare pas pe cale este consacrat prin viaţa lui 
Hristos slăvit în trup. „Nu este nici o diferenţă” şi „nu se face diferenţă de persoane înaintea lui 
Dumnezeu.” Evrei 10:19, 20. 

Printre creştinii în adevăr, pur şi simplu nu poate fi vreo diferenţă. Nu poate fi niciodată ceva de 
genul „clerici” sau „laici”, nici aristocraţi şi oameni comuni, ci pur şi simplu – creştini: „o preoţie 
împărătească”, toţi „regi şi preoţi”. 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:6; 5:10. 

Aşa a fost la început. Toţi erau slujitori ai Cuvântului harului lui Dumnezeu în împăcare cu El şi 
în slujirea oamenilor. Pentru că, de la Ierusalim „erau toţi risipiţi pretutindeni” cu excepţia 
apostolilor, iar aceşti toţi „mergeau peste tot şi predicau Cuvântul” Fapte 8:1, 4-8. 

Iată deci tot trupul credincioşilor, al tuturor fraţilor, al împreună-lucrătorilor cu Dumnezeu, al 
tuturor tovarăşilor de lucru în împărăţia singurului Dumnezeu, toţi având un singur Domn şi Stăpân, 
toţi mişcaţi de voia unei singure Mâini, toţi mânaţi şi călăuziţi de un singur Spirit, şi astfel toţi 
ocupaţi precum albinele, fiecare şi împreună, onorându-L pe Dumnezeu şi binecuvântându-i pe 
oameni. 

Dar aşa ceva era prea mult ca să fie îndurat de Satan. Însemna prea mult împotriva împărăţiei lui 
şi a stăpânirii asupra oamenilor. Va face orice în afara cerului pentru a arunca în această familie 
cerească de pe pământ spiritul discordiei şi al confuziei. Taina fărădelegii a început să lucreze. 

Prin spiritul fariseismului din aceia care nu au băut profund din Spiritul lui Dumnezeu cum au 
făcut cei de la început, tradiţionalismul şi ordinea mozaică au fost continuate. Aceasta a dat ocazia 
diferenţierilor printre creştini. Fapte 11:2, 3; 15:1, 5; Galateni 2:11-13; Fapte 21:20-25. 

Dintre bătrâni, care erau toţi episcopi, unul şi-a luat titlul de episcop. Aceasta a creat cele trei 
ordine – episcopi, prezbiteri sau bătrâni şi diaconi ce corespundeau cu leviţii din ordinea mozaică. 

Apoi, toţi aceştia au fost numiţi „clerici”, în timp ce oamenii din biserici nu erau decât „laici”. 
Cuvântul „cler” provine de la cuvântul „kleros” din greacă. Şi înseamnă literal „mulţime”, deci, 

o persoană, un slujbaş ales de mulţime. Cuvântul „kleros” mai înseamnă „insectă dăunătoare în 
stupul albinelor” – Clerus apiarus. 

Cuvântul „laic”, provine din „laikos”, iar acesta la rândul lui din grecescul „laos”. Înseamnă 
„poporul numeros”, nu poporul ce compune un stat sau corpul politic, ci pur şi simplu „masa 
oamenilor” – cei „neînvăţaţi”. 

Cu acest spirit aristocratic al distincţiei de „cler”, în natura lucrurilor a intrat de asemenea 
spiritul rivalităţii pentru „demnitatea” sau „slujbele” ce aparţineau „clerului”; spiritul înălţării de 
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sine, „autoritatea” arbitrară şi domnia celui „mai înalt cler” asupra „celor inferiori” şi a întregului 
„cler” asupra „laicilor”. 

Lucrarea reală a acestui spirit a fost manifestată pentru prima oară în biserica din Efes. 
Bătrânilor bisericii, în ultima discuţie cu ei, Pavel le-a spus: „Chiar dintre voi se vor ridica oameni 
care vor vorbi lucruri stricăcioase pentru a atrage ucenici de partea lor.” Fapte 20:30. 

Treizeci de ani mai târziu s-a dezvoltat până la punctul în care Diotref îşi asumase locul lui 
Hristos, revendicând „întâietate”, respingând pe apostolul lui Hristos, refuzând Cuvântul lui Hristos 
prin apostolul Său şi „izgonind din biserică” pe toţi aceia care nu se vor supune dictaturii sau 
stăpânirii lui. 3 Ioan 9, 10. 

Şase ani mai târziu, Domnul Isus, în cuvintele Sale de final, a expus şi a denunţat acest lucru ca 
pe cel mai odios dintre toate. În prima dintre cele şapte scrisori către „biserici” – cea care se 
adresează „bisericii din Efes” – El menţionează acest lucru rău. 

Biserica „îşi pierduse dragostea dintâi”, „căderea” începuse, dar mai avea acest singur lucru 
pentru care a lăudat-o din toată inima: „Ai acest lucru, urăşti faptele Nicolaiţilor pe care şi eu le 
urăsc.” Apocalipsa 2:6. 

Cuvântul „Nicolaiţi” provine din două cuvinte: „nikao” şi „laos”: „nikao” înseamnă „cuceritor”, 
cel care ajunge la „partea superioară”, care are „influenţă în toate relaţiile”, iar „laos” – „popor 
numeros”, diferit de „cler”. 

Cuvântul înseamnă deci cucerirea „poporului” bisericilor prin acea insectă dăunătoare kleros 
sau „cler” în stupul creştin: acel persistent spirit de conducător al neamurilor care trebuie să exercite 
printre creştini stăpânire şi autoritate. 

În perioada bisericii Efes când acest lucru s-a manifestat pentru prima oară, a fost urât. Dar când 
ajungem numai la a treia perioadă, acea a bisericii din Pergam, era atunci susţinut. „Şi tu îi ai pe 
aceia care se ţin de doctrina Nicolaiţilor, lucru pe care Eu îl urăsc.” Apocalipsa 2:15. 

Perioada bisericii Pergam îşi avea centrul „unde se află scaunul de domnie al lui Satan”, „unde 
locuieşte Satan” şi unde „Antipa” a fost „martirul credincios” al lui Hristos. Apocalipsa 2:13. 

Cuvântul „Antipa”, ca şi cuvântul „Nicolaiţi” este unul simbolic. Provine din două cuvinte: 
„anti” şi „pas”, „anti” însemnând „împotriva” sau „contra”, iar „pas” pluralul lui „pa” care este 
abrevierea de la pa-pa, de la care provine cuvântul „papalitate” sau „papă”. 

Perioada bisericii Pergam a fost deci timpul ridicării şi formării sistemului papalităţii. Cei care i 
s-au opus sunt simbolizaţi în cuvântul „Antipa”. Şi a te opune însemna deci martiraj, aşa cum a 
însemnat în Reformă şi aşa cum întotdeauna înseamnă. 

Aceste două afirmaţii făcute de Domnul Isus arată creşterea spiritului clerical şi puterea lui de a 
cuceri oamenii. În prima perioadă, acesta era urât de biserici. Dar în a treia perioadă numai, această 
„doctrină” dăunătoare era susţinută. 

Totuşi, în prima perioadă, în a treia perioadă şi în toate perioadele, Hristos rosteşte pentru 
totdeauna sfântul Său cuvânt – „lucru pe care îl urăsc”. Şi toţi oamenii să spună pentru totdeauna 
Amin. 

Servirea lui Dumnezeu prin slujba tuturor darurilor ce le-am primit de la El, pe lângă şi 
împreună cu slujba Cuvântului împăcării, îl face pe creştin servul liber şi iubitor al tuturor: căci este 
scris: „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la libertate; numai nu folosiţi libertatea voastră ca o ocazie 
pentru carne, ci prin iubire slujiţi-vă unul altuia.” Galateni 5:13. 

Libertatea creştină este servire din iubire. Şi servirea din iubire este libertatea creştină. 
De aceea, Isus a spus: „Oricine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Şi oricine vrea 

să fie conducător între voi, să vă fie servitor” – „servitorul tuturor”, „la chemarea fiecăruia”. Matei 
20:26, 27; Marcu 10:43, 44. 

Cel care serveşte cel mai bine cea mai mare parte a oamenilor este cel mai mare. Şi în natura 
lucrurilor, tocmai prin virtutea acelui har, el este conducător. 

Motivul pentru care Isus este în mod suprem cel mai mare dintre toţi este acela că El a fost şi 
mereu este capabil să facă cel mai mult pentru cea mai mare parte a oamenilor. Şi oricine este cel 
mai îndeaproape asemenea Lui, la fel de îndeaproape face cel mai mult pentru cei mai mulţi 
oameni. 
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Harul de a servi oamenilor cu dragă inimă, harul de a fi cel mai dispus la chemarea tuturor 
oamenilor este semnul măreţiei, certificatul conducerii. Şi aceasta este principala calificare, cea mai 
înaltă pentru „slujba” de bătrân sau diacon. 

Un „bătrân” oficial, unul care a obţinut „demnitatea” prin mijloace ecleziastice, când a fost adus 
în faţa acestui adevăr al slujirii creştine la chemarea tuturor oamenilor ca fiind cea mai înaltă 
calificare pentru responsabilitatea de bătrân sau diacon, a exclamat: „Dacă ar fi aşa nimeni nu ar 
dori slujba!”. 

Este adevărat. Nu este o demnitate să exerciţi ambiţia umană sau rivalitatea politică. Nu este o 
slujbă care să fie câştigată prin metode politice. 

Este prilejul unui serviciu mai mare faţă de mai mulţi oameni şi este rezultatul harului lui 
Dumnezeu existent deja asupra creştinului, calificându-l pentru prilejul mai mare de a se bucura de 
libertatea creştină a serviciului din iubire. 

Acesta este găsit numai în părtăşie cu Hristos. Deoarece, când El a spus: „Oricine vrea să fie 
conducător între voi să fie slujitorul tuturor”, „la chemarea tuturor”, a continuat: „Căci şi Fiul 
omului nu a venit ca să fie slujit, ci să slujească şi să-şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru 
mulţi”; şi „Eu sunt între voi ca Cel ce slujeşte.” Matei 20:28; Luca 22:27. 

Biserica nu este în lume ca să domnească, ci să fie supusă: nu pentru a domni asupra cuiva în 
vreo privinţă, ci pentru „a fi supusă lui Hristos în toate lucrurile.” Efeseni 5:24. 

Biserica nu este în lume ca să stăpânească, ci numai ca să slujească. Biserica nu este aici pentru 
a stăpâni pe cineva, ci numai pentru a fi supusă Domnului ei şi a servi tuturor. 

Şi această libertate a lucrării de salvare şi a slujirii oamenilor din iubire este principiul 
reformator referitor la locul şi lucrarea Bisericii în lume. 

Wicklif „a căutat în mod special să facă inimile creştinilor interesate de lucrările de caritate şi să 
le caute, căci erau neglijate spre sărăcia lor spirituală, dar ele întreţineau prosperitatea sufletelor 
lor”. 

El a spus: „Oamenii care nu iubesc sufletele, au puţină dragoste pentru aproapele lor. Prin 
urmare, lucrarea învăţăturii creştine este cel mai bun serviciu pe care îl poate face omul pentru 
fratele lui”. 

Şi împreună cu lucrarea pentru sufletele oamenilor, creştinilor li se spunea „să viziteze pe cei 
bolnavi sau în necaz, în special pe aceia care au fost făcuţi de Dumnezeu nevoiaşi prin vârstă sau 
boli, precum cei slabi, orbi, şchiopi care trăiesc în sărăcie. Pe aceştia să îi uşuraţi cu bunurile 
voastre, după puterea voastră şi după nevoile lor, pentru că aceasta transmite Evanghelia”. 

Serviciul lui Militz acordat săracilor şi îndureraţilor pentru nevoile lor temporale la fel de mult 
ca şi pentru cele spirituale a fost nemărginit. 

Huss a spus: „În vremea finală, Biserica trebuie să umble numai în forma unui servitor. Trebuie 
să fie încercată prin răbdare. 

Biserica lui Hristos trebuie să se arate în cea mai mare umilinţă, iar cel drept să o adore datorită 
speranţei comorii cereşti: nu datorită semnelor vizibile. 

Acest chip de serv al adevăratei Biserici, în care tot ce atrage este divinul invizibil, contrastând 
cu abundenţa minunilor mincinoase din biserica lumească a lui Antihrist care se prezintă în glorie, 
serveşte ca mijloc de separare a celei alese de cea falsă”. 

Nu a fost în van pus creştinismul în lume în integritatea sa cerească. Nu a fost în van reînviat în 
Reformă. 

A fost ascuns de prima cădere într-un catolicism fals. A fost ascuns de a doua cădere într-un 
protestantism fals. 

Dar viaţa divină şi cerească este în el şi va fi din nou înviat în integritatea sa originală şi eliberat 
pentru totdeauna de insecta dăunătoare a spiritualului Clerus apiarius. Originalul, reînviatul şi 
ultimul creştinism va străluci în frumuseţea şi slava sa înnăscută şi va creşte în mod glorios spre 
încheierea perfectă a Tainei lui Dumnezeu în ziua glorioasei prezentări. Isaia 60:1,2; Apocalipsa 
18:1. 

Toţi creştinii din nou una, tot trupul credincioşilor din nou fraţi cu toţii, toţi lucrând împreună cu 
un singur Dumnezeu, toţi conlucrători în împărăţia lui Dumnezeu, toţi având un singur Domn şi 
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Stăpân, toţi mişcaţi de voinţa singurului lor Cap, toţi primind Cuvântul de la „un singur Păstor”, toţi 
mânaţi şi călăuziţi de un singur Spirit, din nou toţi vor fi la fel de ocupaţi precum albinele, fiecare şi 
împreună onorându-L pe Dumnezeu şi binecuvântându-i pe oameni în bucuria împlinirii întregii 
Legi într-un singur „cuvânt”; şi Dumnezeu „va încheia lucrarea şi o va scurta în neprihănire, pentru 
că Domnul va face o lucrare scurtă pe pământ.” Galateni 5:13, 14; Romani 9:28. 

Vă rog citiţi Judecători 9:7-20. 
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CAPITOLUL XIV 
LIBERTATEA RELIGIOASĂ REFORMATOARE 

 
Reforma a proclamat libertatea religioasă. 
Reformatorilor le-a păsat mai mult de libertatea religioasă decât de viaţă. Pentru ei libertatea 

religioasă era singura viaţă. 
Toată libertatea religioasă cunoscută astăzi fie de indivizi, fie de state sau chiar de biserici, se 

datorează Reformei. 
Totuşi, adevărata libertate religioasă reformatoare este puţin cunoscută. 
Cea mai mare parte a denominaţiunilor cred că libertatea religioasă înseamnă libertatea religiei 

sau credinţei lor faţă de interzicerea sau amestecul Statului. 
Unele denominaţiuni au extins gândul până la punctul în care insistă că libertatea religioasă 

înseamnă eliberarea fiecărui individ de amestecul sau observaţia Statului în chestiuni religioase. 
Dar nici o denominaţiune nu crede sau admite că libertatea religioasă înseamnă perfecta 

libertate a individului credincios faţă de interzicerea, amestecul sau jurisdicţia bisericii în problema 
religiei sau a credinţei. 

Şi astfel, toate denominaţiunile exercită chiar puterea şi jurisdicţia pe care o neagă Statului. 
Ei neagă individului ca membru al bisericii chiar libertatea religioasă pentru care pledează ca un 

membru al Statului. 
Astfel, ei prezintă interesanta situaţie că un creştin are mai multă libertate religioasă ca membru 

al Statului decât are ca membru al bisericii. 
Pentru individ doar ca membru al Statului ei cer ca drept natural o libertate religioasă pe care nu 

i-o vor permite ca membru al bisericii sub harul lui Dumnezeu! 
Şi în toate acestea, prin propria lor practică şi prin propriile lor argumente, implicaţia este că 

Statul trebuie să fie mai creştin decât ar trebui să fie biserica! 
Aceasta înseamnă că împărăţia acestei lumi trebuie să fie mai liberală, trebuie să recunoască o 

libertate mai largă şi adevărată – trebuie să fie mai creştină – decât împărăţia lui Dumnezeu. 
Are nevoie altcineva decât un denominaţionalist – un papistaş – să i se spună că libertatea 

religioasă creştină şi reformatoare nu este aceasta? Că nici un reformator nu a fost atât de orb sau 
confuz în acest punct? 

Reforma nu a avut de-a face cu nici o situaţie care există acum în separarea bisericii de Stat sau 
a religiei de Stat. O astfel de deosebire nu exista nici măcar ca idee. Reforma a trebuit să o creeze. 

Când Reforma a fost începută în secolul al cincisprezecelea şi când a fost reînviată în secolul al 
şaisprezecelea, nu exista ideea de „propriu Statului”, aşa cum este astăzi înţeles de toţi. 

Atunci totul aparţinea doar bisericii. Principatele, regatele, imperiul reprezentau doar „braţul 
secular” al singurei biserici ce se infiltra peste tot. 

Prinţii, regii şi împăratul, cu toată puterea lor, reprezentau „clasa” seculară sau laică, în timp ce 
clericii şi călugării reprezentau „clasa” spirituală sau clericală – două clase ale unui singur regat al 
unei singure biserici: aşa cum astăzi „clerul” şi „laicii” reprezintă cele două clase ale aceleiaşi 
denominaţiuni. 

Să ne amintim cuvintele lui Bryce: „Sfânta Biserică Romană şi sfântul Imperiu roman sunt unul 
şi acelaşi lucru, văzut din diferite părţi”; şi „Sfântul Imperiu nu este decât un alt nume pentru 
Biserica vizibilă”. 

Relaţia dintre sufletul şi trupul omului este ilustraţia favorită a papalităţii pentru a transmite 
ideea relaţiei dintre clasa spirituală şi cea seculară din aceeaşi biserică. 

„Prin simbolul sufletului şi trupului ne este prezentată relaţia dintre puterea papală şi cea 
imperială în timpul Evului Mediu. 

Ca vicar al lui Dumnezeu în chestiuni spirituale, papa conduce oamenii la viaţă veşnică; 
împăratul, ca vicar în cele temporale, trebuie să îi controleze atât de mult în legăturile lor încât să fie 
capabili să îşi urmeze netulburaţi viaţa spirituală şi astfel să atingă scopul suprem şi comun al 
fericirii eterne. 

În vederea acestui obiectiv, principala lui datorie este de a menţine pacea în lume, în timp ce 
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faţă de biserică, poziţia lui este aceea de Avocat şi Protector, titlu împrumutat de la practica 
adoptată de biserici şi mănăstiri de a alege un anumit baron puternic pentru a le proteja pământurile 
şi a le conduce arendaşii la război. 

Funcţiile de Avocat sunt duble: în ţară, de a-i face pe creştini supuşi preoţimii şi de a întocmi în 
mod clerical decrete asupra ereticilor şi păcătoşilor; în afară, de a propaga credinţa printre păgâni, 
fără să cruţe arme carnale. 

Astfel răspunde împăratul antitipului său papa la fiecare punct, puterea sa fiind totuşi de un rang 
mai mic, creată prin analogie cu cea papală după cum papa fusese modelat de Vechiul Imperiu. 

Paralela rămâne valabilă chiar şi în detaliile ei. Pentru că exact aşa cum am văzut preotul 
asumându-şi coroana şi veşmintele prinţului secular, la fel l-a împodobit el acum pe împărat în 
propriile veşminte ecleziastice, patrafirul şi tunica, i-a dat un caracter sacru şi clerical, i-a îndepărtat 
slujba de toate asocierile înguste prin naştere sau ţară, l-a inaugurat prin rituri, fiecare dintre ele 
realizat cu scopul de a simboliza şi a prescrie datoriile în spiritul lor religios. 

Astfel, sfânta Biserică Romană şi sfântul Imperiu Roman sunt unul şi acelaşi lucru, văzut din 
părţi diferite; şi catolicismul, principiul societăţii creştine universale este de asemenea romanic: 
adică, este susţinut de Roma ca origine şi tip al universalităţii sale, manifestându-se într-un dualism 
mistic ce corespunde celor două naturi ale Fondatorului său. 

Din punct de vedere etern şi divin, capul lui este papa, în grija căruia au fost încredinţate 
sufletele; din punct de vedere uman şi temporal, capul este împăratul, însărcinat să guverneze 
trupurile şi acţiunile oamenilor. 

În natură şi întindere, guvernul acestor doi potentaţi este acelaşi, diferind doar în privinţa sferei 
de acţiune. Şi contează puţin dacă pe papa îl numim un împărat spiritual sau pe împărat un papă 
secular. 

Aşa cum Dumnezeu, în mijlocul ierarhiei celeste, guvernează spiritele binecuvântate din 
Paradis, tot aşa papa, vicarul Său, înălţat deasupra preoţilor, episcopilor, metropolitanilor, domneşte 
peste sufletele oamenilor muritori de jos. 

Dar după cum Dumnezeu este Domn atât pe pământ cât şi în cer, tot aşa trebuie să fie 
reprezentat de un al doilea vicerege pământesc, împăratul, a cărui autoritate este pentru viaţa 
prezentă. 

Amândoi deopotrivă pretind supunere pe pământ căci Adevărul este Unul şi acolo unde este o 
singură credinţă, trebuie să fie un singur guvern.” 

În ceremonia încoronării împăratului la Roma, „ritualurile prescrise sunt riturile pentru 
consacrarea într-o slujbă religioasă. 

Împăratul, pe lângă sabia, globul şi sceptrul puterii temporale, primeşte un inel ca simbol al 
credinţei, este hirotonisit ca subdiacon, îl ajută pe papă la celebrarea mesei, ia parte ca o persoană 
clericală a comunităţii în ambele feluri, îi este recunoscut un canon al Sf. Petru şi al Sf. Ioan 
Lateran. 

Împăratul jură să preţuiască şi să apere sfânta Biserică Romană şi episcopul ei. 
Papa se roagă după citirea Evangheliei, 
‚Deus qui ad praedicandum aeterni regni evangelium Imperium Romanum praeparasti, 

praetendi famulo tuo Imperatori nostro arma coelestia' – Dumnezeu, care a pregătit Imperiul Roman 
pentru predicarea Evangheliei împărăţiei Sale veşnice a aruncat în jurul servitorului tău, împăratul 
nostru, armatele cerului.” 

Când Reforma a început, acea practică fusese ţinută înaintea ochilor întregii Europe mai mult de 
cinci sute de ani şi acea teorie a fost cu sârguinţă întipărită în mintea oamenilor din toată Europa, 
generaţie după generaţie, mai bine de o mie de ani. 

Ţinând seama de aceste fapte, putem obţine o idee despre cât de străin era pentru lume în acea 
perioadă vreo concepţie despre Stat cunoscută astăzi. Se poate vedea că absolut totul era reprezentat 
doar de biserică. 

Şi în aceasta stă evidenţa completă a faptului că disputa reformatorilor a fost numai împotriva 
bisericii, iar ei au refuzat bisericii prerogativele, jurisdicţia, puterea şi autoritatea în materie de 
religie, credinţă şi conştiinţă. 
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Aceasta pentru simplul motiv că aşa stând lucrurile atunci, nimic în afară de biserică nu se 
amesteca în drepturile oamenilor şi nu era nimeni altcineva care să facă acest lucru, cu excepţia 
bisericii. 

Totuşi, reformatorii au văzut clar distincţia şi separarea ce trebuie făcută între puterea 
ecleziastică şi civilă, între religie şi Stat. În mod clar au făcut şi au proclamat această distincţie şi 
separare şi au susţinut-o cu fermitate ca pe unul dintre principiile esenţiale ale Reformei. 

Şi aşa se face că „poporul din Statele Unite”, făcând din aceasta principiul fundamental al 
guvernului lor, au fost cei mai fideli Reformei şi creştinismului dintre toţi oamenii şi astfel „au 
schimbat faţa lumii”. 

Dar acest binecuvântat rezultat al Reformei nu poate fi niciodată făcut baza Reformei. 
Nu trebuie permis ecleziasticilor să se întoarcă spre Stat ca fiind problema în litigiu, căci 

negarea exercitării autorităţii în chestiunile religioase, de credinţă şi conştiinţă de către reformatori 
s-a produs numai faţă de biserică, deoarece doar biserica era implicată în această problemă. 

Şi aceasta fiind singura problemă în litigiu atunci, rezultă că tot aceasta este pentru totdeauna 
singura problemă principală în litigiu a Reformei. 

Problema este că principiul reformator, Reforma însăşi, neagă toată exercitarea autorităţii de 
către biserică – orice biserică – în chestiunile religiei, credinţei şi conştiinţei. 

John Huss a scris o carte despre „Biserică”, ce concretizează splendidele principii creştine ale 
reformatorilor boemieni expuse la paginile 101, 102 ale acestei cărţi. Totuşi a fost acuzat că „a 
predicat lipsa de respect faţă de biserică şi că nu a luat în considerare puterea ei de a pedepsi”. 

Şi la Conciliul din Constanţa, împotriva acelei cărţi despre „Biserică” s-a afirmat că „printr-o 
multitudine de argumente fără sfârşit este atacată autoritatea papală şi plenitudinea puterii papale 
după cum a făcut Coranul credinţei catolice”. 

Ceea ce au făcut reformatorii a fost să pună Cuvântul lui Dumnezeu deasupra bisericii şi să 
ceară ca în orice lucru biserica să fie supusă Cuvântului şi implicit să îl urmeze. Efeseni 5:24. 

Apoi au susţinut dreptul la judecată personală a fiecărui individ în citirea şi urmarea acelui 
Cuvânt sub călăuzirea Spiritului Sfânt. 

De aceea au cerut ca oricând şi în orice lucru i-ar corecta biserica, să o facă prin Cuvântul clar al 
lui Dumnezeu şi prin nimic altceva. 

Imediat acest lucru a dezbrăcat biserica de toată autoritatea ei. A smuls-o de pe tronul ei şi a 
aşezat-o în locul ei creştin original, ca supusă la chemarea tuturor în serviciu din iubire şi ajutorare 
binevoitoare. 

Huss şi „partida” lui au fost acuzaţi în mod direct că „nu admit nici o altă autoritate decât acea a 
Sfintelor Scripturi, le explică în propriul lor înţeles şi în contradicţie cu doctrina bisericii şi a 
întregii creştinătăţi”. 

Pe de altă parte, s-a susţinut că cei care stau pentru biserică „sunt singurii care au adevărul, de 
vreme ce sunt de acord cu doctrina Bisericii Romane şi a întregii creştinătăţi”. 

Prin urmare lui Huss i s-a cerut „supunere necondiţionată faţă de Biserica Romană”. 
Aceasta a dus la punctul în care, în timpul Conciliului de la Constanţa, a fost spus despre Huss 

de către un „doctor” al Bisericii Romane: 
„Dacă acest Conciliu declară că tu ai doar un ochi, când de fapt tu ai doi, ar trebui în continuare 

să te supui deciziei lor.” 
La 31 octombrie 1517 Luther a bătut în cuie tezele sale. În august 1518, papa l-a însărcinat pe 

legatul său să verifice această chestiune în Germania. Legatul l-a chemat pe Luther să se prezinte 
înaintea lui la Augsburg. La 7 octombrie Luther a ajuns acolo. 

Dar singurele condiţii oferite şi permise erau „supune-te fără rezerve bisericii”, „retractează”. 
Agentul principal al legatului l-a asigurat pe Luther plin de încredere despre uşoara soluţionare a 
„întregii probleme”, spunând: 

„Întreaga chestiune poate fi rezumată în şase litere: revocă!” – retractează. 
Şi când Luther a stat înaintea legatului, ultimatumul ce i s-a dat spunea încă de la început 

următoarele: 
„În primul rând, trebuie să retractezi toate erorile, afirmaţiile şi discursurile. 
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În al doilea rând, trebuie să promiţi că pe viitor te vei abţine să răspândeşti opiniile tale. 
În al treilea rând, trebuie să te angajezi că vei evita tot ce poate întrista sau supăra biserica.” 
Luther a replicat: „Protestez solemn împotriva cursului ce se caută a fi dat acestei chestiuni şi 

împotriva ciudatei pretenţii de a mă constrânge să retractez fără să fi fost respins printr-un 
argument”. 

Iar în Dieta din Worms, cuvântul era în continuare: „Retractezi sau nu?”. 
Răspunsul lui Luther – răspunsul Reformei – nu a fost că nu se putea supune împăratului sau 

Statului pentru că Statul nu are autoritate în religie, ci răspunsul atunci şi întotdeauna este: 
„Nu-mi pot supune conştiinţa nici papei, nici conciliilor” – adică bisericii. 
Şi „dacă nu sunt combătut chiar prin pasajul pe care l-am citat şi astfel obligat în conştiinţa mea 

să mă supun Cuvântului lui Dumnezeu, nu pot şi nici nu voi retracta nimic”. 
Aceasta este Reforma. Aceasta este libertatea religioasă reformatoare. Este dependenţă, este 

supunere doar faţă de autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Şi aceasta fără nici o importunitate, insinuare, administrare sau dictatură a papei sau a 

conciliilor: adică a bisericii – orice biserică. 
Astfel, oricine protestează împotriva Statului care are vreo jurisdicţie în chestiunile religiei şi ale 

credinţei, în timp ce permite şi practică acelaşi lucru în biserică, este cu totul străin de semnul 
protestantismului şi dovedeşte o ignoranţă completă faţă de ce înseamnă să fii protestant şi ce a 
însemnat întotdeauna Reforma. 

Şi astfel spune şi Scriptura către Biserică: „Nu că avem stăpânire asupra credinţei voastre, dar 
vă ajutăm la bucuria voastră: căci voi staţi prin credinţă.” 2 Corinteni 1:24. 

Nu doar aceasta este afirmat în Scriptură, ci pe lângă aceasta întreaga istorie a lucrării reale a 
acestui principiu este scrisă pentru instruirea eternă a oamenilor. 

Discipolii şi apostolii din Ierusalim erau membri cu toţii ai bisericii ce a provenit direct din 
„biserica din pustie”. De la Domnul ei au învăţat adevărul pe care oficialităţile bisericii nu-l 
cunoşteau. 

Cunoscând acest adevăr, bucuria şi puterea lui, aceşti membri particulari ai bisericii au spus 
adevărul pe care îl ştiau. 

Doi dintre ei au fost arestaţi de oficialii bisericii şi au fost aduşi înaintea sinedriului. Au fost 
chestionaţi „cu privire la puterea sau autoritatea prin care oameni precum ei făceau astfel de 
lucruri”. 

Petru, „plin de Spiritul Sfânt”, a răspuns: „Conducători ai poporului şi sfătuitori… spun către tot 
poporul lui Israel – prin autoritatea lui Isus Hristos din Nazaret pe care voi L-aţi răstignit şi pe care 
Dumnezeu L-a înviat”. 

Sinedriul „le-a poruncit să nu mai vorbească deloc şi nici să nu mai înveţe în Numele lui Isus”. 
La aceasta, Petru, în continuare plin de Spiritul Sfânt, a replicat: „Dacă este drept înaintea lui 

Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu judecaţi voi. Căci noi nu putem decât să 
vorbim despre lucrurile pe care le-am văzut şi le-am auzit.” 

Sinedriul a repetat porunca însoţită de ameninţări şi le-a dat drumul. S-au dus la ceilalţi discipoli 
şi le-au povestit tot ce le spusese Sinedriul. 

Nici unul din toată comunitatea nu era dispus pentru vreun moment să se supună, nici să şovăie 
sau să negocieze dacă era vreo problemă implicată. Pentru ei nu era nici o îndoială. 

Pur şi simplu, toţi „de acord” „şi-au ridicat vocea către Dumnezeu” şi au zis: „Doamne, Tu eşti 
Dumnezeu” – acest Sinedriu nu e Dumnezeu. „Tu eşti Dumnezeul care a făcut cerul, pământul, 
marea şi tot ce este în ele. 

Acum, iată Doamne ameninţările lor: şi îngăduie servitorilor Tăi să vorbească cu toată 
îndrăzneala Cuvântul Tău.” 

Doamne, Tu eşti Dumnezeu. Acest Sinedriu nu este Dumnezeu. Şi de vreme ce s-au pus în locul 
Tău, ne încredem în Tine că te vei ocupa de ei în timp ce noi mergem înainte vorbind adevărul Tău. 

Şi locul în care erau „s-a cutremurat”, iar „ei au fost umpluţi cu Spirit Sfânt şi au rostit Cuvântul 
lui Dumnezeu cu îndrăzneală”. 

Apoi, au fost toţi arestaţi şi băgaţi la închisoare pentru a fi păziţi în timpul nopţii şi pentru a fi 
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aduşi a doua zi din nou în faţa Sinedriului pentru a răspunde de lipsa lor de consideraţie faţă de 
autoritatea bisericii. 

Dar iată, „îngerul Domnului a venit noaptea şi a deschis uşile închisorii şi le-a dat drumul 
spunând: ‚Mergeţi, staţi şi vorbiţi oamenilor în templu toate cuvintele acestei vieţi.’ Şi ei au intrat 
dimineaţa devreme în templu şi au învăţat”. 

Totuşi, din nou au fost arestaţi şi aduşi înaintea Sinedriului format din „toţi bătrânii copiilor lui 
Israel”. Toţi oficialii bisericii erau acolo. 

Marele preot i-a întrebat: „Nu v-am poruncit noi cu stricteţe să nu mai învăţaţi în acest nume? Şi 
iată, aţi umplut Ierusalimul cu doctrina voastră!”. 

Discipolii au răspuns calm: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”. 
Sinedriul a pus să-i bată cu „patruzeci de lovituri fără una”, le-a poruncit să nu mai „vorbească 

în numele lui Isus” şi le-a dat drumul. „Şi în templu şi în orice casă nu încetau să înveţe şi să 
predice pe Isus Hristos.” 

Istoria a fost scrisă chiar la începutul intrării creştinismului în lume pentru a învăţa toate 
bisericile şi toate conciliile bisericeşti că pentru totdeauna nici o biserică nu are vreun drept sau 
autoritate să decidă ce ar trebui sau ce nu ar trebui să înveţe sau să predice vreun membru al 
bisericii. 

Şi când o biserică sau chiar un conciliu bisericesc format din „toţi bătrânii” bisericii îşi asumă o 
asemenea autoritate, uzurpă prerogativele lui Dumnezeu şi se pune în locul Lui. Iar oamenii, chiar 
oamenii bisericeşti, nu acţionează niciodată ca Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. 

Chiar existenţa creştinismului ca o religie vie în lume se ridică împotriva indiferenţei totale şi 
neglijente faţă de poruncile şi „autoritatea” conciliului bisericesc oficial prin creştinii originali: 
împreună cu Dumnezeu prin minuni şi slujirea îngerilor şi a darurilor Spiritului Sfânt aprobând şi 
încurajând „nonconformismul”. 

Dumnezeu a făcut la fel prin faptul că i-a susţinut pe cei trei tineri în refuzul lor de a recunoaşte 
vreo autoritate în religie a regelui autocrat Nabucodonosor şi pe Daniel în refuzul lui de a 
recunoaşte vreo autoritate pe tărâmul religiei stăpânirii şi supremaţiei legii medo-perşilor. 

Şi în această lecţie dublă chiar la începutul creştinismului este pentru totdeauna clarificat pentru 
toţi oamenii că nici o poruncă sau interzicere a bisericii sau a conciliului bisericesc ce are legătură 
cu religia sau credinţa nu este de o greutate sau autoritate mai mare ca porunca lui Nabucodonosor 
sau legea mezilor şi perşilor. Dumnezeu le-a pus pe toate la acelaşi nivel şi le-a anulat ca pe lucruri 
infatuate, goale şi inutile. 

Totuşi, acest adevăr esenţial al Reformei şi al creştinismului, deşi este făcut clar de amândouă, 
va fi luat în nume de rău de denominaţiunile de azi exact cum a fost luat de biserica iudaică la 
începutul creştinismului, de Biserica Romană în timpul Reformei şi cum este întotdeauna luat. 

Cele de astăzi vor striga precum Roma: „Aceasta ne-ar distruge toată organizaţia şi ordinea 
ecleziastică!” şi tot ce se află la pagina 166. 

Mulţumim Domnului că distruge tot genul de „organizaţie şi ordine ecleziastică” – 
anticreştinismul uman, păcătos şi papal. Şi trebuie să fie distrusă, pentru că într-adevăr ea nu este 
decât dezordine şi dezorganizare faţă de tot ce este cu adevărat spiritual şi divin. 

Tipul de „organizaţie şi ordine ecleziastică” – doar una exterioară, formală şi umană, „unitate” 
fără pietatea interioară şi puritatea vieţii divine – este un blestem pentru lume şi nu o binecuvântare. 
Întotdeauna s-a dovedit astfel. 

Se spune că fără tipul acesta de „organizaţie şi ordine ecleziastică” bisericile, creştinii, chiar 
creştinismul însuşi, va fi din punct de vedere al eficienţei în lume doar „o funie de nisip”. 

Răspunsul este că fără Hristos şi Spiritul Sfânt trăind în mod suprem în inimile membrilor 
bisericii şi locuind în biserici, trebuie să fie doar o funie de nisip. 

Dumnezeu să ferească de faptul ca prin denominaţiune, federaţie şi confederaţie creştinismul să 
devină o funie de cânepă din Manila sau de oţel american pentru a lega şi încătuşa libertatea 
gândului şi a conştiinţei după acelaşi vechi exemplu al „ordinii şi organizaţiei” ecleziastice de care 
ne-a eliberat Reforma. 

Dar în ordinea Reformei – ordinea creştină şi divină – în care Spiritul Sfânt, Hristos cel viu şi 
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Tatăl cel iubitor locuiesc în inimă şi guvernează viaţa fiecărui individ credincios şi locuiesc în 
bisericile acestor indivizi, prin înflăcărarea divină, particulele separate ale nisipului curat şi 
scânteietor sunt topite într-o mare de sticlă amestecată cu foc pe care stau răscumpăraţii Domnului 
cu harpele lui Dumnezeu în mână, cântând cântarea eliberării eterne. 

Dincolo de orice îndoială, această libertate religioasă care înseamnă eliberare de sub exercitarea 
autorităţii bisericii în religie sau credinţă este libertatea religioasă a Reformei. 

De asemenea dincolo de orice îndoială, ea este libertatea religioasă a creştinismului original. 
Din nou ,dincolo de orice îndoială este faptul că ea este libertatea religioasă după cum o 

exprimă chiar cele două cuvinte. 
Religia este „serviciul pe care îl datorăm Creatorului nostru şi modul de a-l aduce la 

îndeplinire”. 
Libertatea este „starea de a fi ferit de dominaţia altora şi de împrejurări restrictive: puterea din 

fiecare agent raţional de a face alegeri şi a decide conduita pentru el însuşi, în mod spontan şi 
voluntar, în concordanţă cu raţiunile şi motivele”. 

Libertatea religioasă deci, este starea omului de a fi ferit de stăpânirea altora şi de împrejurări 
restrictive: libertatea omului de a face alegeri şi a decide conduita pentru sine însuşi, în mod 
spontan şi voluntar, în conformitate cu raţiunea şi motivele lui în serviciul pe care îl datorează 
Creatorului său şi în modul de a-l aduce la îndeplinire. 

Principiul creştin şi reformator al totalei separări dintre religie şi Stat, stabilit de „poporul 
Statelor Unite” ca principiu fundamental al legii lor supreme, „a schimbat faţa lumii”. 

 
 
Să lăsăm ca principiul reformator şi creştin al libertăţii religioase să fie stabilit de creştini ca 

principiu fundamental al ordinii bisericeşti şi va schimba faţa Bisericii în lume. 
Şi acesta, la rândul lui în America, va schimba din nou într-o măsură infinit mai mare faţa lumii. 
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CAPITOLUL XV 
REFORMA ŞI PAPALITATEA 

 
Fiecare dintre oamenii prin care a venit Reforma a spus că papalitatea este Antihristul. 
Ei au spus că papa este Antihrist, chiar „Antihristul principal”. 
Totuşi, el nu este aceasta numai ca om, episcop sau chiar papă, ci este aşa prin faptul că el este 

centrul şi capul acelui trup, al acelui sistem – lucrul acela ierarhic – care este compus din mulţi 
antihrişti, ceea ce înseamnă mai mult decât papa, şi prin intermediul căruia chiar şi papa este mai 
mult decât este el de la sine şi mai mult decât ar putea fi în alt fel. 

Ei au spus că sunt mulţi antihrişti. Totuşi, aceştia nu au permisiunea separat şi de la ei înşişi să 
îşi facă lucrarea de opoziţie faţă de Hristos. Dar sub îndrumarea marelui spirit al originalului şi 
ultimului Antihrist care este Satan, aceşti mulţi antihrişti sunt manipulaţi, legaţi împreună şi 
centralizaţi, astfel încât să fie fără greutate mânaţi de un sigur spirit stăpân împotriva a tot ce 
aparţine de Hristos. 

Şi toate acestea în Numele lui Hristos! Toţi aceştia trecând drept creştini! Deci Antihristul nu 
este compus din toţi cei răi precum păgâni, evrei, mahomedani, ci este format din toţi cei răi care, 
fără schimbarea inimii, fără Spiritul lui Hristos, pot fi aduşi sub numele de creştin. 

Prin urmare, acest Antihrist organizat este lucrarea de încoronare a lui Satan în lume împotriva 
lui Hristos. 

Această scurtă informare îl va face capabil pe cititor să prindă cu mai multă uşurinţă gândul din 
cuvintele reformatorilor ce vor fi citate. 

Wicklif a spus despre papă: „El ia tot timpul bani de pe pământul nostru şi nu trimite înapoi 
decât blestemul lui Dumnezeu pentru simonia sa şi câţiva clerici detestabili pentru a jefui şi mai 
mult pământul pentru privilegii nedrepte”. 

Despre pontificatul dublu el a spus: „Ne încredem în ajutorul lui Hristos la acest punct, pentru 
că El a început deja să ne ajute în mod milostiv prin faptul că a despărţit capul lui Antihrist şi a 
făcut ca cele două părţi să se lupte una împotriva celeilalte. 

Pontifii rivali să îşi arunce mai departe anatemele unul asupra celuilalt sau să câştige unul dintre 
ei, altfel, o rană gravă se va produce. 

Şi astfel, Dumnezeu nu va mai îndura pe diavol să domnească numai într-un singur astfel de 
preot, ci pentru păcatul ce l-au săvârşit, a făcut o diviziune în două; pentru ca oamenii, în Numele 
lui Hristos, să îi poată învinge mai uşor pe amândoi.” 

„Papa nu este de partea lui Hristos, care Îşi dă sufletul pentru oi, ci de partea lui Antihrist, care 
dă multe suflete pentru mândria sa. Acest om nu hrăneşte oile lui Hristos, după cum i-a poruncit 
Hristos lui Petru de trei ori, ci le jefuieşte, le ucide şi le conduce pe multe drumuri greşite.” 

„De ce nu este mândrul preot din Roma dispus să acorde iertare deplină tuturor oamenilor care 
trăiesc în pace, caritate şi răbdare aşa cum o acordă tuturor celor ce se angajează în lucrarea de 
distrugere a creştinilor?” 

Papa l-a citat să vină la Roma pentru a răspunde acuzaţiei de erezie. El a replicat: „Atât cât 
depinde de mine, sunt gata să mă duc la Roma, dar Hristos mi-a poruncit să fac contrariul şi m-a 
învăţat să ascult mai mult de Dumnezeu decât de om. Şi sper ca papa să nu fie nici Antihrist, nici să 
acţioneze în contradicţie directă cu voinţa lui Hristos, pentru că dacă mă citează împotriva raţiunii şi 
această citaţie nerezonabilă este urmărită îndeaproape, atunci el este un Antihrist pe faţă.” 

„De aceea ne rugăm lui Dumnezeu în favoarea papei Urban al VI-lea ca sfântul Său scop de 
demult să nu fie împiedicat sau zădărnicit de diavolul.” 

„Papa este Antihristul principal, pentru că el însuşi mărturiseşte că este cel mai apropiat vicar al 
lui Hristos şi cel mai asemănător cu El în viaţă şi, în consecinţă, cel mai umil peregrin, cel mai sărac 
om şi cel mai îndepărtat de oamenii sau lucrurile lumeşti; când de fapt, adevărul general este că el 
se află pe primul loc la polul opus.” 

Militz a privit teritoriul papalităţii, în care „orice descriere a viciului şi a opresiunii” abunda. 
Atunci a spus: „Când iau în considerare toate acestea, spun spiritului care vorbeşte înăuntrul meu: 
‚Cine este Antihristul?’. 



94 
 

Iar el îmi răspunde: ‚Sunt mulţi antihrişti. Cel care Îl neagă pe Hristos şi autoritatea Lui este un 
antihrist. Şi din faptul că există mulţi care spun că Îl cunosc, dar Îl tăgăduiesc prin faptele lor, în 
timp ce alţii Îl tăgăduiesc prin faptul că tac şi nu îndrăznesc să Îl mărturisească pe El şi cauza Sa 
înaintea oamenilor, concluzionează tu cine este Antihristul.” 

Toate acestea au fost atât de clare pentru Militz, iar calea adevărului lui Dumnezeu care 
eliberează de asemenea atât de clară şi de bună, încât el a învăţat că Biserica Romană şi în special 
papa ar fi bucuroşi să o cunoască şi să apuce pe drumul eliberării. 

De aceea a parcurs tot drumul de la Praga la Roma „pentru a mărturisi înainte de toate în vechiul 
loc al papalităţii şi în oraşul principal al creştinătăţii despre descoperirea lui Antihrist şi pregătirea 
pentru a doua venire a lui Hristos”. 

Când a aşteptat o lună în Roma pentru ca papa să vină din Avignon şi totuşi nu a venit, Militz „a 
scris o înştiinţare care să fie postată la intrarea bisericii Sf. Petru, pentru ca într-o anumită zi să îşi 
facă publică apariţia şi discursul său mulţimii adunate şi să anunţe venirea lui Antihrist”. 

A fost pândit şi capturat de Inchiziţie şi astfel a fost împiedicat să îşi ţină discursul la timpul 
anunţat. Încărcat cu lanţuri, a fost dat celor din ordinul Franciscanilor pentru a fi ţinut în detenţie 
strânsă. 

Comportarea sa creştină din închisoare i-a înduioşat atât de mult pe păzitorii săi încât, după ce a 
fost ţinut acolo o vreme, a fost întrebat ce urma să spună în acea zi la biserica Sf. Petru. El a cerut să 
i se dea hârtie, stilou şi cerneală şi va scrie totul. 

Aceasta a fost făcut, iar cătuşele i-au fost îndepărtate. Apoi a scris ceea ce intenţionase să spună. 
Şi cel mai ciudat a fost că i s-a permis să vorbească public în marea biserică Sf. Petru. Acolo, 
„înaintea unei mari mulţimi de prelaţi şi oameni învăţaţi a ţinut un discurs în latină ce a produs o 
mare impresie”. 

Apoi a fost dus din nou la închisoare. Şi acolo, folosind propriile sale cuvinte, „un prizonier în 
lanţuri, tulburat în spirit, tânjind după libertatea Bisericii lui Hristos” a scris lucrarea „Despre 
Antihrist”. 

Printr-un miracol al grijii lui Dumnezeu a fost eliberat din închisoare de către Inchiziţie! S-a 
întors în siguranţă în Praga. Câteva bule au fost emise împotriva lui de către papa din Avignon. În 
1374 s-a dus la Avignon şi a murit acolo în timp ce cazul său era nehotărât. 

Matthias a scris: „Domnul Isus m-a instruit cum să scriu tot ce are legătură cu starea prezentă a 
preoţilor, a celor carnali şi care aruncă lumină despre caracterul acestor timpuri. Dar care va fi 
sfârşitul a tot ce va rezulta din aceasta, doar Cel care m-a pus la lucru ştie.” 

„Şi El mi-a trimis Spiritul Său care a aprins focul în oasele şi în inima mea, neavând odihnă 
până nu voi expune fiul fărădelegii şi al pierzării şi voi dezvălui ruşinea mamei tuturor 
desfrânatelor.” Ieremia 20:9; 2 Tesaloniceni 2:3. 

„Este unul dintre şiretlicurile viclene ale arhivrăjmaşului de a convinge oamenii că Antihristul 
încă trebuie să vină: când, de fapt, el este prezent şi aşa a fost de mult timp. Dar oamenii sunt mai 
puţin pregătiţi împotriva lui când se gândesc că el trebuie încă să vină.” 

„Pentru ca nu cumva urâciunea pustiirii să fie clar descoperită înaintea oamenilor, el a inventat 
ficţiunea unei alte urâciuni care stă să vină, pentru ca biserica, afundată şi mai mult în eroare, să 
ofere omagii urâciunii înspăimântătoare care este prezentă, în timp ce ea zugrăveşte pe o alta care 
este încă în viitor.” 

„Este un adevăr comun, de fiecare zi, că antihrişti înmulţesc fără sfârşit; şi totuşi ei aşteaptă un 
altul în viitor.” 

„Nu trebuie să ne imaginăm că Antihristul îşi va forma o sectă specială ori apostoli sau discipoli 
speciali. Nici nu va veni în biserică predicând în numele său, în modul deschis şi evident cu care 
Mahomed şi-a răspândit doctrinele. Aceasta ar fi o tiranie prea izbitor de evidentă, deloc nepotrivită 
cu înşelarea omenirii. 

Antihristul trebuie să fie mult mai viclean. Reprezentanţii săi trebuie să stea în numele lui 
Hristos şi să pretindă cu sunt slujitorii Lui. Astfel înşeală el oamenii sub masca creştinismului.” 

„Mulţimea oamenilor fireşti, târâţi prin cele mai subtile artificii ale spiritelor rele, a fost făcută 
să creadă că urmând fabulele merge pe drumul cel bun, să creadă că persecutând pe credincioşii lui 
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Hristos sau pe Hristos şi puterea Sa, îl persecută pe Antihrist şi falsele doctrine ale agenţilor săi. 
La fel cum s-a întâmplat cu acei iudei şi păgâni care L-au numit pe Isus un înşelător şi L-au 

omorât pe El şi pe apostolii Săi, crezând că făcând aşa Îl servesc pe Dumnezeu, la fel Antihriştii 
actuali vor visa la un alt Antihrist care să vină.” 

„Un Antihrist este orice spirit rău care în orice fel, direct sau indirect, se opune credinţei şi 
obiceiurilor creştine printre creştini.” 

„Deşi Hristos este etern, şi de aceea toată opoziţia faţă de o fiinţă divină este într-un oarecare 
sens opoziţie faţă de Hristos, propriu-zis, nu a existat Antihrist înainte de întrupare. 

De atunci diavolul, deşi de la început un mincinos şi un ucigaş, a început mai întâi prin a fi 
ucigaşul lui Hristos şi Antihristul la începutul Bisericii creştine. Totuşi, nu peste tot, ci doar în 
Biserica ce este trupul şi împărăţia lui Hristos. 

Înainte de întruparea lui Hristos, lui Satan nu i-au trebuit multe vicleşuguri pentru a menţine 
oamenii sub stăpânirea sa. Pentru că deja adusese omenirea sub jugul lui şi bine înarmat, avea grijă 
de teritoriul său; bunurile sale erau în pace şi nu avea nevoie să-şi dea atât de mult osteneala sau să 
folosească multă înşelăciune. Luca 11:21. 

Dar când a apărut Hristos şi Spiritul a fost turnat în daruri de şapte feluri, când tot ce era vizibil 
şi invizibil a fost făcut să le ajute în salvare, situaţia a fost alta. Luca 11:22. 

Şi când spiritul rău a fost acum dezarmat şi dezvăluit de către Hristos, Satan trebuia să unească 
în ajutorul lui toată oştirea celor mai rele spirite şi să le folosească naturile viclene în lucrarea de 
înşelare şi războire împotriva sfinţilor lui Dumnezeu. Apocalipsa 12, 13. 

Şi aceasta a continuat să facă până în ziua de azi. Nimic nu este mai stupid decât Satan expus la 
lumină. El lucrează prin călugări fără caracter, preoţi fireşti, înţeleptul acestei lumi, marii învăţători; 
pentru că toţi aceştia sunt cele mai eficiente unelte ale lui. 

În aceste timpuri de asemenea, Antihristul înşeală şi atrage oamenii la sine prin minuni false: 
miracole aduse la îndeplinire prin agenţii satanici, întorcând astfel dragostea pentru minuni sper 
folosul lui. Dar lui Satan şi agenţilor lui li se permite să facă minuni prin mijloace demonice celor 
care pier din pricină că nu au primit dragostea adevărului. Apocalipsa 16:14; 13:14; 2 Tesaloniceni 
2:9, 10. 

Cei care sunt apostoli şi predicatori ai lui Antihrist asupresc apostolii, înţelepţii şi profeţii lui 
Hristos: persecutându-i în diferite feluri şi cu îndrăzneală susţinând că aceşti slujitori ai lui Hristos 
sunt eretici, făţarnici şi antihrişti. 

Şi de vreme ce mulţi şi puternici membri ai lui Antihrist se înmulţesc într-o varietate de feluri, îi 
persecută pe membrii lui Hristos care sunt puţini şi slabi, obligându-i să meargă dintr-un oraş într-
altul prin alungarea lor din sinagogă şi excluzându-i de la părtăşia bisericii.” 

„Cât despre persoana lui Antihrist, el nu va fi nici un iudeu, nici un păgân, nici un musulman, 
nici un tiran lumesc ce persecută creştinismul. Toate acestea au existat deja: de aici înainte nu mai 
pot înşela atât de uşor. Satan trebuie să inventeze ceva metode noi de a ataca creştinismul.” 

„El este şi va fi un om care se va opune adevărului şi vieţii creştine într-un mod înşelător. 
El este şi va fi cel mai rău creştin; numindu-se el însuşi în mod fals cu acest nume; asumându-şi 

cel mai înalt rang în biserică şi având cea mai înaltă consideraţie, arogându-şi stăpânirea asupra 
tuturor ecleziasticilor şi laicilor; unul care, prin lucrarea lui Satan, ştie cum să facă asociaţiile 
bogaţilor şi înţelepţilor din întreaga biserică supuse scopurilor şi voinţei lui; unul care are 
preponderenţă în onoruri şi bogăţii, dar care în mod special deturnează fondurile lui Hristos – 
Sfintele Scripturi, sacramentele şi tot ce ţine de speranţele religiei – pentru propria măreţie şi 
satisfacerea propriilor plăceri; în mod viclean perverteşte lucrurile spirituale pentru scopuri carnale 
şi într-un mod şiret şi subtil foloseşte ce a fost destinat pentru salvarea creştinilor ca mijloace de a-i 
conduce pe un drum greşit de la adevărul şi puterea lui Hristos.” 

Una dintre acuzaţiile pe care Biserica Romană le-a adus lui Huss este aceea că el „a numit 
Roma locul lui Antihrist”. 

Când capela Betleem a fost închisă predicării lui, Huss a spus: „Nimic nu poate sta la originea 
acestui lucru decât gelozia lui Antihrist”. 

Într-o listă cu cincizeci şi unu de articole scrise împotriva lui Wiclif şi Huss – cu toate că 
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Wicklif era mort de mai bine de un sfert de secol – s-a declarat: 
„A presupune că în aceste zile, acel mare Antihrist este prezent şi guvernează, când, în 

concordanţă cu credinţa bisericii, a Sfintelor Scripturi şi a sfinţilor părinţi, el va apărea la sfârşitul 
lumii, este arătat de experienţă ca fiind o greşeală evidentă”. 

Huss a spus: „Gâsca trebuie să îşi fâlfâie aripile împotriva hipopotamului şi împotriva cozii care 
ascunde întotdeauna urâciunile lui Antihrist. Domnul va reduce coada şi profeţii la nimic: papa şi 
profeţii lui, învăţătorii, profesorii şi juriştii, care, sub un nume ipocrit de sfinţenie, ascund urâciunile 
fiarei.” 

„Papalitatea este urâciunea zeificării de sine în locul sfânt. Va fi vai de mine dacă nu predic 
despre acea urâciune, dacă nu mă plâng de ea şi nu scriu despre ea.” 

La Conciliul de la Constanţa, format din biserica şi toate statele Europei, el a văzut chiar 
înaintea ochilor săi „împlinirea profeţiei din Apocalipsa, că regii pământului vor comite adulter cu 
marea desfrânată a Babilonului – corupta biserică, pentru că au căzut de la adevărul lui Hristos şi au 
îmbrăţişat minciunile lui Antihrist; cedând prin amăgire, frică sau prin speranţa indusă de papa 
pentru o alianţă şi pentru obţinerea puterii acestei lumi”. 

Luther a spus: „Timpul tăcerii a trecut: timpul pentru a vorbi a venit. Tainele lui Antihrist 
trebuie în cele din urmă dezvăluite.” 

„Papa ar trebui să fie gata să renunţe la pontificatul şi averea sa, la onorurile sale dacă ar putea 
salva un singur suflet prin ele. Dar mai degrabă ar vedea universul distrus decât să cedeze cât 
grosimea unui fir de păr din puterea ce a uzurpat-o.” 

„Biserica Romei, pe vremuri în sfinţenie, a devenit o vizuină de hoţi, un loc de prostituţie, o 
împărăţie a morţii şi iadului: aşa că dacă Antihrist ar apărea, ar fi incapabil să înmulţească suma 
răutăţilor. Aceasta este clar ca lumina zilei.” 

„Ştiu că papa este Antihrist şi că scaunul lui este al lui Satan însuşi.” 
„Acum doi ani am atacat indulgenţele; dar cu mult mai multă teamă şi ezitare de care acum mi-

este ruşine … neg că papalitatea este de la Dumnezeu; dar admit că are autoritate asupra oamenilor. 
Acum, citind toate subtilităţile prin care aceste scânteieri îşi proptesc idolul, ştiu că papalitatea nu 
este decât împărăţia Babilonului şi tirania marelui vânător Nimrod. 

De aceea, implor pe toţi prietenii mei şi pe toţi vânzătorii de cărţi să ardă cărţile pe care le-am 
scris despre acest subiect şi să le înlocuiască cu această singură propoziţie: papalitatea este un 
vânător viteaz sub comanda pontifului roman cu scopul de a ruina şi distruge sufletele.” 

Aceste afirmaţii puternice ale reformatorilor nu au fost rostite doar ca epitete ostentative, nici în 
mânia de a îngrămădi reproşuri. 

Atât din împrejurări, cât şi din scrieri, este perfect clar că totul a fost vorbit şi scris datorită unei 
convingeri copleşitoare cu privire la adevăr ce nu putea fi reţinută. 

De asemenea, totul a fost spus şi scris din sinceritatea zelului creştin şi cu dorinţa ca indivizii şi 
biserica să fie eliberaţi de un rău enorm. 

Amintiţi-vă de Wicklif care se ruga pentru papa pe care trebuia să-l denunţe. 
Priviţi-l pe Militz făcând acea lungă călătorie la Roma şi îndurând cu răbdare nedreptatea şi 

cruzimea închisorii doar pentru privilegiul de a spune la palat, locul care avea cea mai mare nevoie, 
ceea ce se găsea în inima lui. 

Priviţi-l pe Huss, persecutat şi împins la moarte pe rug, plângând în timp ce rostea adevărul sub 
blestemul „Vai de mine!” dacă nu îl spunea. 

Fiecare propoziţie de-a lui Matthias mărturiseşte despre convingerea profundă pe care a 
provocat-o şi dovedeşte că nu era decât exprimarea adevărului Scripturilor sub inspiraţia Spiritului 
lui Dumnezeu. 

Loviturile de ciocan ale lui Luther nu sunt decât rezultatul puternicei asigurări ce a dobândit-o 
din studiul Scripturii că „domnia lui Antihrist, prezisă şi descrisă în Biblie, este papalitatea”. 

Ce pasaje din Scriptură i-a făcut pe toţi să creadă acest lucru? Erau cele din Daniel 7 şi 8 care 
fac referire la „cornul cel mic”, 2 Tesaloniceni 2:1-10, Apocalipsa 13 şi 17. 

În Daniel 7 profetul a văzut şapte fiare mari ieşind pe rând din mare – un leu cu aripi de vultur, 
un urs cu trei coaste în gură, un leopard cu patru aripi şi cea „de-a patra fiară, îngrozitoare şi 
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înspăimântătoare, nespus de puternică, având dinţi mari de fier şi unghii de alamă, devorând, 
sfărâmând în bucăţi şi călcând cu picioarele ce mai rămânea”. 

Acestea simbolizează, în succesiunea lor, imperiile lumii: Babilon, Medo-Persia, Grecia şi 
Roma. 

A patra fiară avea zece coarne. Acestea reprezintă cele zece împărăţii în care a fost împărţit 
teritoriul Romei propriu-zise – Roma de Vest – şi în care, cu excepţia Angliei, multe legi şi mult din 
spiritul Romei au continuat. 

În timp ce profetul privea aceste zece coarne, a văzut ieşind dintre ele „un alt corn mic, 
dinaintea căruia au fost smulse din rădăcină trei din coarnele de la început, şi iată! În acest corn 
existau ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea lucruri mari”, iar „înfăţişarea lui era mai solidă 
decât a celorlalte” Versetele 8, 19, 20. 

Acest corn a continuat „o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi” – 1260 de ani – chiar până 
când judecata a fost deschisă şi s-au deschis cărţile, iar stăpânirea lui a fost luată pentru a o 
consuma şi distruge până la sfârşit. Versetele 9, 10, 25, 26. 

Şi în tot acest timp, cornul „a făcut război împotriva sfinţilor şi i-a biruit; până a venit Cel 
îmbătrânit de zile şi judecata a fost dată sfinţilor Celui Prea Înalt; şi a venit timpul când sfinţii să 
stăpânească împărăţia” Versetele 21, 22. 

El a vorbit „lucruri mari împotriva Celui Prea Înalt”, i-a asuprit pe sfinţii Celui Prea Înalt şi 
chiar s-a gândit „să schimbe timpurile şi Legea” Celui Prea Înalt. Versetul 25. 

Având în vedere capitolele precedente ale acestei cărţi, se poate îndoi cineva că acel „corn mic” 
simbolizează papalitatea? Nu este suficient de clar? Şi cu cât mai complet va fi scrisă istoria, cu atât 
mai clar va fi acest lucru. 

În descrierea încheierii dezvoltării cornului cel mic, este acolo o schimbare remarcabilă de 
expresie. Profetul spune: „Am privit până ce fiara a fost ucisă şi trupul ei distrus şi dat flăcărilor”. 
Versetul 11. 

El avea în vedere doar „cornul cel mic” şi spune doar ce a făcut „cornul cel mic” şi despre 
distrugerea ce a venit în final asupra „cornului celui mic”. 

Totuşi, când ruina a venit, cuvântul nu este că acel „corn mic” a fost distrus şi dat flăcărilor, ci 
că „fiara a fost ucisă şi trupul ei distrus şi dat flăcărilor”. 

Aceasta spune şi cu mai multă forţă despre „cornul cel mic” că este doar o altă fază a ceea ce a 
fost simbolizat prin „fiara cea mare şi înspăimântătoare”: că acel „corn mic” nu este decât o variantă 
a manifestării fiarei: că fiara şi „cornul cel mic” sunt în esenţă una – atât de complet una încât 
distrugerea „cornului mic” este distrugerea „fiarei”. 

Aceasta este confirmat, şi aplicaţia făcută de negreşit, de Roma în faza finală, papalitatea însăşi. 
Leo cel Mare a fost papă între 440-461 a.d., chiar în timpul când Roma dintâi cădea rapid în 

ruină. Şi acest papă a declarat într-o predică faptul că: 
Roma dinainte nu a fost decât promisiunea celei finale; 
Gloria Romei dintâi urma să fie reprodusă în Roma finală; 
Romulus şi Remus nu erau decât precursorii lui Petru şi Pavel; 
Succesorii lui Romulus deci erau precursorii lui Petru şi 
După cum Roma de dinainte a stăpânit lumea, la fel, Roma finală trebuie să domine pământul 

prin eparhia sfântului Petru. 
Această concepţie a lui Leo nu a fost niciodată pierdută de papalitate. Şi când, la numai 

cincisprezece ani, Roma aceasta a pierit şi doar papalitatea a supravieţuit ruinei şi a deţinut cu 
fermitate locul şi puterea Romei, această concepţie ambiţioasă nu era decât cu mai multă putere şi 
siguranţă susţinută şi revendicată. 

Această concepţie a fost de asemenea dezvoltată în mod intenţionat şi sistematic. Scripturile 
erau studiate cu sârguinţă şi pervertite în mod ingenios pentru a o susţine. 

Printr-o continuare perversă a ordinii mozaice, autoritatea şi eternitatea preoţiei romane fusese 
deja stabilită. Şi acum, prin deducţii perverse „din Noul Testament, autoritatea şi eternitatea Romei 
înseşi a fost stabilită”. 

Pe temeiul că papalitatea este singura continuare adevărată a Romei originale, a afirmat că 
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oriunde se face referire la sau este recunoscută autoritatea Romei originale în Noul Testament, este 
vorba acum de papalitate, deoarece ea este adevărata continuatoare a Romei originale. 

Prin urmare, acolo unde Noul Testament ordonă supunere faţă de „puterile mai înalte”, „puterile 
care sunt” sau supunere faţă de „guvernatori” înseamnă acum papalitatea, pentru că singurele puteri 
şi guvernatori care erau atunci erau romane, iar puterea papală este adevărata continuatoare a acelei 
puteri faţă de care toţi sunt obligaţi de Scriptură „să se supună”. 

„Fiecare pasaj în care era ordonată supunerea faţă de puteri era sesizat; orice exemplu în care 
era oferită ascultarea faţă de oficialii imperiali era citat, făcându-se accentuări speciale pe supunerea 
pe care Hristos Însuşi a dat-o stăpânirii romane prin faptul că a făcut pace în lume prin Augustus, 
prin faptul că a fost născut în timpul recensământului, prin faptul că a plătit tribut Cezarului, prin 
faptul că i-a spus lui Pilat: ‚N-ai fi avut nici o putere dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus.’” – Bryce.13 

Şi de vreme ce Hristos Domnul a recunoscut şi S-a supus puterii şi autorităţii Romei 
reprezentată în Pilat, cine ar îndrăzni să nege puterea sau să desconsidere autoritatea papalităţii care 
este adevărata continuatoare a puterii şi autorităţii faţă de care S-a supus chiar Domnul din cer! 

Era doar extensia logică a acestui argument până la apogeul aroganţei, când papa Bonifaciu al 
VIII-lea a rostit ex catedra: 

„Prin urmare, afirmăm, definim şi pronunţăm că pentru mântuire este necesar să crezi că fiecare 
fiinţă umană este supusă pontifului roman.” 

Prin această sârguincioasă insistenţă că ea este continuatoarea Romei originale, a aruncat asupra 
ei, fără nici o posibilitate de scăpare, că în împlinire ea este puterea simbolizată de „cornul cel mic” 
din profeţia lui Daniel. 

Şi faţă de aceasta nu mai este necesară nici o altă dovadă. Tot ce rămâne este să facem 
descrierea detaliată, căci aplicaţia este mai presus de orice îndoială stabilită chiar de Biserica 
Romană. 

În Daniel 8, profetul a văzut un berbec ce avea două coarne mari: unul mai mare decât celălalt şi 
acesta apărând ultimul. Acestea, îngerul a spus-o clar, înseamnă împărăţiile Mediei şi Persiei. 

Apoi a văzut un ţap venind dinspre vest. Venea aşa de repede că „nu atingea pământul”. A venit 
la berbec, i-a rupt cele două coarne, l-a trântit la pământ şi l-a călcat în picioare. Ţapul avea un corn 
remarcabil între ochi. Numaidecât acest corn a fost rupt şi în locul lui a apărut „patru coarne 
remarcabile spre cele patru vânturi ale cerului”. 

Despre acesta, îngerul a spus: „Ţapul puternic este împărăţia Greciei, iar marele corn dintre 
ochii lui este primul împărat” – Alexandru cel Mare. „Acum că el a fost rupt, având în vedere că 
patru coarne s-au ridicat în locul lui, patru împărăţii se vor ridica din naţiune, dar nu cu aceeaşi 
putere.” Versetele 5-8, 21, 22. 

Apoi, profetul a văzut că dintre aceste patru, „a crescut un corn mic care a devenit nespus de 
mare, înspre sud, înspre est şi înspre ţara cea plăcută”. Acest „corn mic” de asemenea rămâne până 
la sfârşit şi este „frânt de o mână”. Versetele 9, 25. 

Aceste trei simboluri principale – berbecul, ţapul şi „cornul cel mic”, corespund cu ultimele trei 
din cele patru fiare din capitolul 7: Babilonul dispărând când această viziune a fost dată. 

„Cornul cel mic” din capitolul 8 corespunde „cornului celui mic” şi fiarei din capitolul 7. Şi 
după cum în capitolul 7, „cornul cel mic” şi fiara reprezintă manifestarea Romei în fazele ei vechi şi 
moderne, la fel în capitolul 8, „cornul cel mic” include manifestarea Romei în ambele ei faze. 
Pentru că tot ceea ce a fost Roma în faza anterioară, continuă şi se intensifică în ultima fază. 

Şi iată ceea ce Roma a fost întotdeauna: 
„Un rege cu o figură fioroasă care 
Pricepe raţiuni întunecate. 
Cu o mare putere, dar nu de la el însuşi. 
Va distruge în mod surprinzător, va prospera şi va înainta… 
El va distruge poporul puternic şi sfânt. 
Prin înţelepciunea şi viclenia lui va prospera. 

                                                
13 „Sfântul Imperiu Roman”, cap. VII, par. 17. 
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Se va mări în inima lui şi 
Prin prosperitatea lui va distruge pe mulţi. 
Se va mări chiar până la Prinţul oştirii. 
Prin el, zilnica (Prinţului oştirii) a fost oprită şi 
Şi locul sanctuarului Său a fost dărâmat. 
O oştire i-a fost dată împotriva zilnicei (Prinţului oştiri) 
Din cauza încălcării, şi 
A aruncat adevărul la pământ şi 
A prosperat în ce a practicat. 
Urâciunea pustiirii 
A făcut ca atât sanctuarul, cât şi oştirea să fie călcate în picioare.” 
„Se va ridica de asemenea împotriva Prinţului prinţilor, dar 
Va fi distrus fără ajutorul vreunei mâini.” Versetele 23-25, 11-13. 
În următoarea explicaţie îngerul o numeşte „urâciunea pustiirii” şi spune că „poporul prinţului 

ce va veni va distruge oraşul şi sanctuarul” din Ierusalim; că „răspândirea urâciunilor” vor dura 
„până la desăvârşire şi ceea ce este hotărât va cădea asupra pustiitorului.” Dan. 9:26, 27; 11:31; 
12:11. 

Este adevărat că Josephus aplică această profeţie lui Antioh Epifanul, regele Siriei şi supus 
Romei între 175-164 a. Cr. Este de asemenea adevărat că Josephus era evreu. Dar de aici nu 
urmează că a înţeles Scripturile. Nu a existat un popor în lume, care să nu fi avut Scripturile şi care 
să le fi înţeles mai puţin decât iudeii. 

În plus, avem cuvântul clar al doi oameni iudei care au înţeles Scripturile şi amândoi arată că 
această profeţie nu are nici o legătură cu Antioh Epifanul. 

Primul dintre aceştia este Isus, Mesia. În discursul Său despre apropiata distrugere a 
Ierusalimului, pe când spunea discipolilor Lui cum să ştie când să scape, a spus: „Când veţi vedea 
urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel stând în locul sfânt, atunci cei care sunt în 
Iudea să fugă la munţi.” Matei 24:15, 16. 

Şi ce era urâciunea pustiirii El a făcut clar, spunând: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de 
armate, atunci să ştiţi că pustiirea lui este aproape. Atunci cei care sunt în Iudea să fugă la munţi.” 
Luca 21:20, 21. 

Armatele care au înconjurat, au distrus şi au pustiit Ierusalimul au fost armatele romane. 
Aceasta dovedeşte în mod sigur că Roma era atunci urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul 
Daniel. Iar Roma fiind continuată şi intensificată în papalitate, aceasta dovedeşte că în papalitate 
este continuată şi intensificată „urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel”. 

Al doilea dintre aceşti iudei care au înţeles în mod sigur Scripturile a fost Pavel. La Tesalonic, 
într-o sinagogă a iudeilor, „trei zile de Sabat” la rând Pavel „a vorbit cu ei din Scripturi şi au văzut 
că Isus trebuia să sufere şi să fie din nou înviat din moarte; iar acest Isus pe care vi-L predic eu este 
Hristos. 

Şi unii dintre ei au crezut şi au fost de acord cu Pavel şi Sila; dintre grecii zeloşi o mare mulţime 
şi dintre femei nu puţine.” Acestora le-a scris Pavel prima scrisoare către Tesaloniceni. 

În această scrisoare a scris atât de personal despre venirea Domnului – „noi, cei ce suntem vii şi 
vom rămâne aşa”, încât ei, neamintindu-şi atât de bine ce le-a predicat când a fost prezent, au 
început să presupună că venirea Domnului trebuia aşteptată chiar în vremea lor, în timp ce erau şi 
rămâneau în viaţă. 

Pentru a corecta această greşeală, Pavel a scris a doua scrisoare către Tesaloniceni, spunând: 
„Acum vă implor, fraţilor, despre venirea Domnului nostru Isus Hristos şi despre strângerea noastră 
laolaltă, să nu fiţi zdruncinaţi în mintea voastră sau tulburaţi, nici prin spirit, nici prin cuvânt, nici 
printr-o scrisoare ca venind de la noi că ziua Domnului este aproape. 

Nimeni să nu vă înşele în nici un fel: pentru că acea zi nu va veni până când nu va veni o cădere 
mai întâi şi se va descoperi omul păcatului, fiul pierzării, cel care se opune şi se înalţă pe sine mai 
presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare; astfel, ca Dumnezeu stă 
el în templul lui Dumnezeu, pretinzând că este Dumnezeu.” 
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„Nu vă amintiţi că vă spuneam aceste lucruri când eram încă la voi?”. Aceasta înseamnă că 
despre toate acestea le-a predicat Pavel în acele trei zile de Sabat. În acea predicare el „a vorbit cu ei 
din Scripturi”. Singurele Scripturi scrise atunci erau Vechiul Testament. 

Deci în Vechiul Testament a găsit Pavel şi de acolo le-a predicat acele lucruri despre căderea şi 
descoperirea omului păcatului, fiul pierzării, şi despre acea manifestare a înălţării de sine mai presus 
de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, aşa încât un om se va da drept 
Dumnezeu! 

Atunci, unde în Vechiul Testament a găsit Pavel acest lucru? – Exact acolo unde l-a găsit şi 
Isus: în cartea „profetului Daniel”. Observaţi paralela dintre cuvintele lui Pavel şi cele din cartea lui 
Daniel. 

Daniel: „o oştire i-a fost dată lui din pricina fărădelegii”, „urâciunea pustiirii”. 
Pavel: „acel om al păcatului”, căci păcatul este fărădelege. 1 Ioan 3:4. 
Daniel: „se va gândi să schimbe Legea” – Celui Prea Înalt, punându-se astfel deasupra legii şi 

făcându-se independent de Dumnezeu. 
Pavel: „acel nelegiuit” – „cel fărădelege”. 
Daniel: „va distruge în chip extraordinar”, „va distruge”, „prin prosperitatea lui va distruge”. 
Pavel: „fiul pierzării” – deoarece pierzarea înseamnă „distrugere completă”. 
Daniel: „se va mări pe el însuşi”. 
Pavel: „se va înălţa pe el însuşi”: 
Daniel: „se va mări chiar până la Prinţul oştirii”. 
Pavel: „se va înălţa mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu”: 
Daniel: „se va ridica” – va domni – „împotriva Prinţului prinţilor”. 
Pavel: „se va opune la tot ce se numeşte Dumnezeu”. 
Daniel: „înţelegând raţiuni întunecate” „prin înţelepciunea vicleniei lui va prospera”. 
Pavel: „taina fărădelegii”. 
Daniel: „va fi distrus fără nici o mână”. 
Pavel: „pe care Domnul îl va nimici cu Spiritul gurii Sale şi îl va distruge cu strălucire venirii 

Sale”. 
Din această serie de paralele indiscutabile este clar dincolo de orice îndoială că atunci când 

Pavel a scris 2 Tesaloniceni 2:3-8, mintea lui era la capitolele 7 şi 8 din „profetul Daniel” şi din 
aceste capitole „a spus el aceste lucruri” când era la Tesalonic. 

Şi din aceste detalii oferite, este la fel de clar că profeţia este împlinită doar de Roma: în Roma 
din faza finală mai mult decât în cea precedentă; ultima nu face decât să intensifice tot ce este 
esenţial caracteristic celei precedente. 

Aceasta este văzut chiar mai clar prin alte detalii: pentru că în nici un caz Pavel nu a făcut o listă 
exhaustivă. 

Observaţi în listă afirmaţia referitoare la puterea cornului celui mic asupra sanctuarului şi a 
slujbei Prinţului oştirii. 

„Zilnica” Prinţului oştirii a fost îndepărtată şi locul sanctuarului Său a fost distrus; atât 
„sanctuarul şi oştirea” Prinţului cât şi oştirea au fost „călcate în picioare” de această putere care „a 
aruncat adevărul la pământ”. 

Şi toate aceste lucruri cereşti şi divine au fost „îndepărtate”, „doborâte” şi „călcate în picioare” 
de acea putere oribilă cu scopul de a „aşeza acea urâciune care provoacă pustiire”. Daniel 11:31. 

Care este atunci înţelesul la toate acestea? Iată cuvintele pe care se centrează totul: „Noi avem 
un astfel de Mare Preot care S-a aşezat la dreapta tronului Maiestăţii în ceruri, un slujitor al 
sanctuarului şi al adevăratului tabernacol, ridicat de Domnul şi nu de om” Evrei 8:1, 2. 

Pe pământ era un sanctuar făcut de om şi ridicat de om. Acest sanctuar a fost făcut şi ridicat de 
oameni după indicaţiile speciale ale cuvântului lui Dumnezeu şi prin înţelepciunea oferită special 
pentru acest scop. Exodul 31: 2-11. 

Totuşi, acel sanctuar era destul de diferit faţă de sanctuarul şi adevăratul tabernacol „făcut nu de 
mâini” ci „ridicat de Domnul, nu de om” – la fel de diferit după cum este lucrarea omului faţă de 
cea a lui Dumnezeu. 
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Acel „sanctuar pământesc” nu a fost niciodată decât „o ilustraţie”. Şi fiind doar o ilustraţie, a 
fost doar o ilustraţie „pentru timpul de atunci”. Preoţii şi marii preoţi slujeau şi ofereau daruri şi 
jertfe. 

Dar toată această preoţie, slujbă, dar şi jertfă, la fel şi sanctuarul, nu erau decât „o ilustraţie 
pentru timpul de atunci” până ce „Hristos, devenind un Mare Preot al lucrurilor bune care vor veni, 
printr-un tabernacol mai mare şi perfect, făcut nu de mâini, adică nu din zidirea aceasta, nici prin 
sângele ţapilor şi viţeilor, ci prin propriul Său sânge a intrat o dată în locul sfânt obţinând 
răscumpărare eternă pentru noi” Evrei 9:9-12. 

Astfel, Hristos era adevărata substanţă şi adevăratul înţeles al întregii preoţii şi serviciu din 
sanctuarul de pe pământ. Orice parte care a trecut vreodată fără acest lucru înţeles a fost pur şi 
simplu fără sens. 

Şi după cum Hristos este adevăratul Mare Preot al creştinătăţii, a cărui ilustraţie era marea 
preoţie levitică, la fel de sigur, sanctuarul în care Hristos este slujitor este sanctuarul creştinătăţii, a 
cărui ilustraţie era sanctuarul pământesc al ordinii mozaice. 

Şi aşa este scris: „Dacă ar fi pe pământ, El n-ar fi preot, văzând că există preoţi care oferă daruri 
după lege: care servesc ca exemplu şi umbră ale lucrurilor cereşti, după cum a fost îndemnat Moise 
de Dumnezeu când trebuia să facă tabernacolul; vezi, i-a spus El, să faci totul după modelul ce ţi l-
am arătat pe munte.” Evrei 8:4, 5. 

„De aceea a fost necesar ca tiparele lucrurilor cereşti să fie purificate cu aceste sacrificii de 
animale; dar lucrurile cereşti înseşi – cu sacrificii mai bune decât acestea” – chiar cu sacrificiul 
trupului şi sângelui lui Hristos. 

„Căci Hristos nu a intrat în locurile sfinte făcute de mâini, care sunt ilustraţii ale celor adevărate, 
ci a intrat chiar în cer, apărând în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. Nu că Se oferă pe El Însuşi 
deseori, după cum intrau marii preoţi în locul sfânt în fiecare an cu sângele altora. 

Căci atunci El ar fi suferit deseori de la întemeierea lumii, dar acum, la sfârşitul lumii, a apărut o 
dată pentru a lepăda păcatul prin jertfa Lui Însuşi.” Evrei 9:23-26. 

Şi „chiar în cer” în toate timpurile creştine este văzut tronul lui Dumnezeu şi un altar din aur şi 
un înger cu o cădelniţă din aur oferind tămâie împreună cu rugăciunile sfinţilor. „Şi fumul tămâiei 
care vine cu rugăciunile sfinţilor se ridică înaintea lui Dumnezeu din mâna îngerului.” Apocalipsa 
8:3, 4. 

De asemenea în toate timpurile creştine este văzut „chiar în cer” „templul lui Dumnezeu” şi „în 
templul Lui arca testamentului Său”. Tot acolo sunt văzute „şapte lămpi cu foc ce ard înaintea 
tronului”. De asemenea este văzut „cineva ca un Fiu al omului” îmbrăcat în veşmântul de mare 
preot. Apocalipsa 11:19; 15:5-8; 4:5; 1:13. 

Prin urmare, sanctuarul pământesc nu a fost o ilustraţie a timpurilor de atunci în sensul că era un 
tip a ceva ce nu venise încă, ci era ilustraţia pentru timpurile de atunci în sensul unei reprezentări 
vizibile a ceea ce exista atunci, dar invizibil, pentru a-i instrui în experienţă şi credinţă până la o 
adevărată spiritualitate în care puteau să vadă invizibilul. 

Prin toate acestea, Dumnezeu descoperea oamenilor pentru totdeauna că prin marea preoţie 
spirituală, prin slujba şi serviciul lui Hristos în adevăratul sanctuar şi templu din cer locuieşte 
Dumnezeu cu oamenii. 

El descoperea că în această credinţă a lui Isus, iertarea păcatelor şi ispăşirea sunt oferite 
oamenilor: astfel încât Dumnezeu locuieşte în ei şi umblă în ei şi astfel, ei să fie separaţi de toţi 
oamenii care sunt pe faţa pământului – separaţi pentru Dumnezeu ca adevăraţii Lui fii şi fiice pentru 
a fi zidiţi spre perfecţiune în cunoaşterea şi neprihănirea lui Dumnezeu. Exodul 33:15, 16; 2 
Corinteni 6:16-18; 7:1. 

Această adevărată preoţie, slujbă şi sanctuar ale lui Hristos în cer sunt prea clare în Noul 
Testament pentru a fi negate. Totuşi este un amănunt la care pretinşii creştini nu se gândesc, un 
lucru aproape necunoscut şi greu de crezut în lumea creştină de azi. 

De ce aceasta? De ce s-a întâmplat aşa? – Din cauza faptului că „omul păcatului”, puterea 
„cornului celui mic” „despre care a vorbit profetul Daniel” a smuls slujba zilnică a lui Hristos, 
Prinţul oştirii, a aruncat-o jos şi a dat sanctuarul şi oştirea să fie călcate în picioare. 
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În Daniel 8.11-13; 11:31 şi 12:11 va fi observat că atât în versiunea King James, cât şi în cea 
Revizuită, există un cuvânt adăugat după cuvântul „zilnic”. În King James cuvântul adăugat este 
„jertfă”, în ediţia Revizuită este „sacrificiu de ardere”. În ambele cazuri, cuvântul este în totalitate 
adăugat, căci în ediţia evreiască, în acel loc nu este acel cuvânt. 

În cea evreiască singurul cuvânt care apare acolo este cuvântul „tamid” care este tradus în 
versiunea King James prin „zilnic”, iar în cea Revizuită prin „continuu”. 

În aceste locuri, cuvântul „zilnic” sau „continuu” nu se referă la jertfa zilnică sau la sacrificiul 
de ardere mai mult decât se referă în orice altă parte la slujba zilnică sau serviciul continuu din 
sanctuar, din care jertfa sau sacrificiul de ardere era doar o parte. 

Cuvântul „tamid” înseamnă în sine „continuu”, „constant”, „stabil”, „sigur”, „mereu”, „tot 
timpul”. Doar cuvinte ca acestea exprimă gândul cuvântului evreiesc care este tradus în aceste 
locuri din Daniel prin „zilnic”. Doar în Numeri 28 şi 29 cuvântul este folosit de şapte ori cu referire 
la serviciul continuu din sanctuar. 

Şi această slujbă continuă, zilnică a lui Hristos, adevăratul Mare Preot „care continuă pentru 
totdeauna” şi „care este consacrat pentru totdeauna” în „preoţia neschimbătoare” – această slujbă 
continuă a lui Hristos a fost luată de la oameni de „omul păcatului” – puterea „cornului celui mic”. 

Acest sanctuar şi adevărat tabernacol în care Hristos, singurul Mare Preot adevărat, îndeplineşte 
slujba continuă, este cel care a fost îndepărtat de „urâciunea pustiirii”. 

Această slujbă şi acest sanctuar al lui Hristos au fost luate de la cunoştinţa oamenilor şi izolate 
de lume, trântite la pământ şi călcate în picioare de către „omul păcatului”. Iar în locul lor taina 
fărădelegii s-a aşezat pe sine însăşi şi propria ei invenţie – „urâciunea care provoacă pustiire”. 

Şi astfel, ceea ce Roma dintâi a făcut fizic sanctuarului vizibil sau pământesc care era „ilustraţia 
celui adevărat” (Daniel 9:26, 27; Matei 24:15), a făcut Roma din urmă din punct de vedere spiritual 
sanctuarului invizibil sau ceresc care este „cel adevărat”. 

În capitolele precedente a fost spus cum episcopii, prezbiterii şi diaconii ordinului „clerical” au 
fost făcuţi continuatorii marilor preoţi, preoţilor şi leviţilor din ordinea mozaică. În acelaşi mod, 
pentru a se potrivi acestei invenţii perverse, Cina Domnului a fost făcută un „sacrificiu”, astfel încât 
această nouă „preoţie” să „aibă de asemenea ceva de oferit”. Evrei 8:3. 

Acum, prin fiecare dovadă din Scriptură este sigur că în ordinea lui Dumnezeu Hristos şi slujba 
Sa din sanctuarul ceresc, şi doar aceasta, a fost întotdeauna în adevăr obiectivul ordinii mozaice şi 
cu adevărat aceea este succesoarea creştină a acelei ordini. 

De aceea, când în şi prin apostazie, sistemul episcopilor ca mari preoţi, prezbiterilor ca preoţi, 
diaconilor ca leviţi şi Cina ca o jertfă a fost insinuat ca fiind succesorul creştin al ordinii mozaice, 
aceasta nu a însemnat decât punerea acestui fals sistem al apostaziei în locul ordinii lui Hristos şi a 
lui Dumnezeu, a însemnat înlăturarea adevărului şi în final, aruncarea lui la pământ şi călcarea lui în 
picioare. 

Şi iată cum acest mare adevăr creştin despre preoţia, slujba şi sanctuarul lui Hristos din cer nu 
este cunoscut de pretinsa lume creştină de azi. Puterea „cornului celui mic” l-a îndepărtat, aşa cum a 
prevăzut Daniel. 

Taina fărădelegii a ascuns acest mare adevăr de biserici şi lume în toate aceste veacuri în care 
omul păcatului s-a aşezat în lume şi s-a dat drept Dumnezeu, iar oştirea sa nelegiuită drept biserica 
lui Dumnezeu. 

Şi totuşi, chiar omul păcatului, taina fărădelegii însăşi aduce mărturie pentru o asemenea slujbă 
în Biserică în favoarea oamenilor. Căci deşi a luat oamenilor preoţia, slujba şi sanctuarul lui Hristos 
şi le-a ascuns de ochii lumii creştine, totuşi el nu a dat la o parte şi ideea. 

A dat la o parte adevărul şi l-a aruncat la pământ. Dar, reţinând ideea, în locul adevărului, a 
construit pe propriul tărâm o structură cu totul falsă. El nu a aruncat adevărul pentru a exclude 
ideea, ci doar pentru a se pune pe el însuşi şi falsitatea lui în locul adevărului. 

În locul preoţiei adevăratului şi divinului Mare Preot numit de Dumnezeu Însuşi în cer, a aşezat 
o preoţie umană, păcătoasă numită de el însuşi pe pământ. 

În locul slujbei cereşti continue a lui Hristos în adevărata Lui preoţie pe baza propriului Său 
sacrificiu, a aşezat doar o slujbă cu întreruperi a unei preoţii umane, pământeşti şi păcătoase în 
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„sacrificiul zilnic al mesei” o dată pe zi. 
În locul „sanctuarului şi al adevăratului tabernacol ridicat de Domnul şi nu de om”, a pus 

propriile locuri de întâlnire din lemn şi piatră, cărora le-a atribuit termenul de „sanctuar”, cu 
„altarul” său, „jertfa”, tămâia şi „serviciul preoţesc”. 

În locul singurului Mare Preot permanent, al singurei slujbe neîntrerupte şi al singurului 
sanctuar continuu, în locul Celui care „trăieşte pururi ca să mijlocească pentru noi” într-o „preoţie 
neschimbătoare” prin „jurământul lui Dumnezeu” şi care este singurul adevărat, el a inventat din 
propria sa minte şi a substituit pe cel adevărat cu mulţi „mari preoţi”, mulţi slujbaşi, multe sacrificii 
şi multe „sanctuare”, pe pământ care nu sunt decât umane şi în întregime false. 

Iar acestea nu pot niciodată îndepărta păcatul. Nici o preoţie pământească, nici un sacrificiu 
pământesc, nici o slujbă sau serviciu pământesc în orice sanctuar pământesc nu pot îndepărta 
păcatul. 

În cartea Evreilor este repetat că nici măcar preoţia, slujba, jertfa şi serviciul din sanctuar pe 
care Domnul Însuşi le-a ordonat şi stabilit pe pământ nu au îndepărtat niciodată păcatul. Cuvântul 
Inspiraţiei este că acestea nu au îndepărtat niciodată păcatul şi nici nu o pot face vreodată. Evrei 9:9; 
10: 1-4, 11. 

Doar preoţia şi slujba lui Hristos în propria Sa Persoană pot îndepărta păcatul. Iar aceasta este o 
preoţie şi o slujbă în cer dintr-un sanctuar care este în cer. Şi este scris: chiar „dacă ar fi pe pământ 
El nu ar fi preot”. 

Astfel, atât de sigur, prin cuvântul clar şi bogata ilustraţie, Dumnezeu a demonstrat că nici o 
preoţie pământească, nici un sacrificiu sau slujbă pământească nu pot vreodată îndepărta păcatul. 

De aceea, prin cuvântul clar al Domnului este sigur că preoţia, slujba, „sacrificiul” şi 
„sanctuarul” pe care le-a stabilit papalitatea şi care lucrează pe pământ nu pot niciodată îndepărta 
păcatul, ci, de fapt, doar îl perpetuează; aceasta reprezintă o fraudă, o impostură, chiar „fărădelegea 
şi urâciunea pustiirii” în locul sfânt. 

Gândindu-se să „schimbe Legea” Celui Prea Înalt, având în vedere că în ea se află omul 
păcatului, a îndepărtat Legea lui Dumnezeu şi şi-a făcut propria lege care nu este deloc lege. Astfel, 
în ceea ce îl priveşte, el a îndepărtat Legea. 

Îndepărtând sanctuarul, preoţia şi slujba lui Hristos, în ceea ce îl priveşte a îndepărtat 
Evanghelia. 

Îndepărtând Legea, a îndepărtat de la oameni mijlocul de a cunoaşte păcatul. 
Îndepărtând Evanghelia, a îndepărtat de la oameni mijlocul de salvare din păcat. 
Îndepărtând de la oameni mijlocul de a cunoaşte păcatul şi salvarea din păcat înseamnă pustiire. 
Punând în locul Legii lui Dumnezeu şi al Evanghelie lui Hristos doar invenţiile inutile şi 

păcătoase ale formelor şi ceremoniilor drept calea salvării, înseamnă urâciune. Isaia 1:13. 
Acestea două împreună arată clar că sistemul roman este împlinirea „urâciunii pustiirii despre 

care a vorbit profetul Daniel”. 
Mai există un detaliu în profeţie care rămâne să fie observat mai mult. Şi anume, că „puterea lui 

va fi mare, dar nu o va avea de la el însuşi”. 
Puterea papalităţii este mai mult decât umană sau puterea oamenilor. Totuşi, nu este divină. Este 

opusă celei divine, căci „se opune la tot ce se numeşte Dumnezeu”. 
Sursa acestei misterioase „puteri” este clar dată în Apocalipsa. În capitolul 12 este descris „un 

balaur mare roşu” gata de a-l devora pe Hristos, „copilul de parte bărbătească” de îndată ce a fost 
născut. 

Iar când „copilul a fost luat la Dumnezeu şi la tronul Lui”, balaurul I-a persecutat Biserica. 
Puterea lumească guvernamentală care a lucrat în acest fel împotriva lui Hristos la naşterea Sa şi 

după, a fost Imperiul Roman reprezentat la început de împăratul Irod şi de guvernatorul Pilat. 
Puterea lui Irod era într-adevăr romană, aşa cum era şi a lui Pilat. Căci, deşi Irod era un urmaş 

de-al lui Esau, el a fost făcut rege printr-un vot al Senatului roman, pe baza susţinerii speciale a lui 
Antonius sprijinit de Octavian: acest lucru fiind cel mai neaşteptat pentru el însuşi. 

Şi chiar când a fost astfel făcut rege în Roma, el nu ar fi putut fi rege în Ierusalim nici măcar 
pentru o oră dacă nu era puterea Romei şi prezenţa legiunilor sale. 
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În timp ce Roma era puterea guvernamentală de atunci care lucra în opoziţie cu Dumnezeu şi 
Hristos, sursa acestei puteri este declarat a fi „balaurul cel mare, acel şarpe bătrân care este numit 
diavolul şi Satan”. Apocalipsa 12:9. 

În timp ce puterea „balaurului cel mare roşu” care lucra atunci pe faţă era Roma, marele balaur 
este „acel şarpe bătrân numit diavolul şi Satan”. 

În consecinţă, în centrul puterii romane este „scaunul lui Satan” sau tronul în care „locuieşte”. 
Apocalipsa 2:13. 

Dar Roma din acea fază a pierit: Imperiul Roman a fost anihilat. Când s-a întâmplat aceasta, nu 
exista nici o putere în toată acea vastă regiune pe care Satan să o folosească în vrăjmăşia lui faţă de 
Hristos. 

În această situaţie, în nerăbdarea lui, Satan s-a ridicat de pe „scaunul” său şi „a stat pe nisipul 
mării”: „şi-a ocupat locul pe coasta mării”: uitându-se cu înfocare după apariţia vreunei puteri 
lumeşti pe care să o poată poseda pentru scopul lui suprem. Apocalipsa 13:1 Revised Version; 
Twentieth Century. 

Şi iată! Se ridică din mare „o fiară ce avea şapte capete şi zece coarne, pe cele zece coarne avea 
coroane, iar pe capete nume de blasfemie. 

Iar fiara arăta ca un leopard, picioarele erau ca cele de urs, gura ca cea de leu.” Apocalipsa 13:1, 
2. Această fiară este potrivită exact cu marea dorinţă a lui Satan, pentru că acolo sunt chiar 
caracteristicile puterilor lumeşti pe care le-a controlat el odată. Daniel 7:4-6. 

Cu bucurie întâmpină pe noul venit. Îl invită în propriul lui palat: chiar pe tronul său. Cu 
ospitalitate îşi prezintă tronul şi cu profund respect spune, „Aşează-te te rog!”. 

Noul venit este măgulit de această atenţie deosebită şi acceptă cu plăcere cadoul „locului lui 
Satan” sau al tronului împreună cu „puterea” şi „autoritatea” lui Satan pe care întotdeauna le 
ataşează darului scaunului episcopal. Luca 4:5-7. 

Şi aşa este scris: „Şi balaurul (‚acel şarpe bătrân numit diavolul şi Satan’) i-a dat puterea sa, 
tronul său şi mare autoritate”. Literal, tan dunamin autou – puterea lui însuşi, kai ton thronon autou 
– tronul lui însuşi. 

Iată puterea şi secretul puterii cornului cel mic, a cărui „putere este mare, dar nu de la el însuşi”. 
Puterea lui este mai mult decât doar umană. Totuşi nu este divină. Ea este satanică. 

„Şi toată lumea se mira după fiară”. Literal, „a urmat fiara mirându-se” de parcă ar fi 
hipnotizată. 

„Şi s-au închinat balaurului care a dat puterea sa fiarei şi s-au închinat fiarei spunând: 
‚Cine se aseamănă cu fiara? 
Cine poate face război cu ea?’ Şi i-a fost dată o gură care vorbea lucruri mari şi blasfemii; şi i-a 

fost dată putere să continue patruzeci şi două de luni. 
Şi şi-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Dumnezeu, pentru a-I huli Numele, tabernacolul 

şi pe cei ce se află în cer” – „sanctuarul şi oştirea” din Daniel 8:11, 13. Şi i-a fost dat să „facă război 
cu sfinţii şi să-i biruiască: şi i-a fost dată putere peste toate popoarele, limbile şi naţiunile. Şi tot ce 
se află pe pământ i s-a închinat, cei ale căror nume nu sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului 
înjunghiat de la întemeierea lumii. 

Oricine are urechi, să audă.” Apocalipsa 13:3-9. 
Iată pe Antihristul Reformei. 
Manifestarea întregului Spirit şi Adevăr al creştinismului este aceasta: „Să fie în voi această 

minte care era şi în Hristos Isus, care, fiind în forma lui Dumnezeu, nu S-a gândit la acest lucru ca 
la unul lucru de luat – nu l-a crezut un lucru care să fie apucat, care să fie cu violenţă disputat şi 
reţinut cu înfocare, nu l-a crezut o uzurpare care să fie mediată – a fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-
a golit pe Sine Însuşi şi a luat asupra Lui forma unui servitor.” Filipeni 2:5-7. 

Manifestarea întregului spirit şi a falsităţii papalităţii este exact lucrarea minţii care a gândit că 
acel lucru este unul de apucat, care să fie cu violenţă disputat şi cu înverşunare reţinut: care a gândit 
că este o uzurpare pentru care să medieze: care s-a mărit şi s-a înălţat pe sine însuşi pentru a fi egal 
cu Dumnezeu. 

De la începutul papalităţii în zilele apostolilor până la proclamarea divinităţii esenţiale a 
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papalităţii, în dogma infailibilităţii papei din 1870 şi declaraţia lui Leo al XIII-lea din 21 iunie 1894, 
„către prinţii şi popoarele din univers” că „noi suntem aceia care deţinem regenţa lui Dumnezeu pe 
pământ”, fiecare pas al căii nu a însemnat decât manifestarea minţii care nu s-a gândit decât la 
apucarea şi reţinerea cu înverşunare a egalităţii cu Dumnezeu. 

Şi aceasta nu este decât manifestarea spiritului originalului şi permanentul Antihrist. Isaia 
14:12-14. 

În Biblie există două taine – Taina lui Dumnezeu şi taina fărădelegii. 
Taina lui Dumnezeu este „Dumnezeu manifestat în carne păcătoasă”, „Hristos în voi speranţa 

slavei”. 1 Timotei 3:16; Coloseni 1:27. 
Taina fărădelegii este Satan manifestat în carne „ca Dumnezeu”, papalitatea în oameni în locul 

lui Hristos. 
Taina lui Dumnezeu va fi încheiată în zilele glasului celui de-al şaptelea înger. 
Taina fărădelegii de asemenea va fi încheiată atunci. 
Când Taina lui Dumnezeu se va încheia, Dumnezeu prin Hristos Îşi va vedea propria imagine 

reflectată în mod perfect în toţi cei ce sunt ai Lui. 
Când taina fărădelegii va fi încheiată, Satan prin fiara şi imaginea ei îşi va vedea propria 

imagine reflectată complet în cei ce sunt ai lui. Apocalipsa 13:11-17; 2 Tesaloniceni 2:9; 
Apocalipsa 16:14, 16. 

Apogeul Tainei lui Dumnezeu se va găsi în apariţia personală a lui Hristos în glorie. 
Apogeul tainei fărădelegii se va găsi în apariţia personală a lui Satan drept Hristos în glorie. 
Şi acesta este Antihristul final al Scripturilor şi al Reformei. 
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CAPITOLUL XVI 
REFORMA ŞI FEDERAŢIA 

 
În capitolele precedente – VI-XV – sunt văzute principiile Reformei. 
Este imposibil să negi că acestea sunt principiile Reformei. 
E posibil ca cineva să nu fie de acord cu unul dintre aceste principii, este posibil să nu fie de 

acord cu nici unul: poate să susţină că toată acea mare mişcare a fost o greşeală – chiar o asemenea 
greşeală care ar trebui „să nu mai orbească minţile credincioşilor”; totuşi, nimeni nu poate dezminţi 
faptul că predicarea şi susţinerea cu fermitate a acestor principii au realizat Reforma. 

Aceste principii, toate şi unice, doar acestea – nu mai mult şi nici mai puţin – au realizat 
Reforma. Reforma consistă în ele. Dacă unul dintre ele ar fi lipsit, Reforma nu ar fi fost ceea ce a 
fost: aceasta înseamnă că nu ar mai fi fost deloc. 

Să privim din nou acea listă splendidă. 
1. Biserica – „plinătatea Celui ce umple totul în toţi”; 
2. Capul Bisericii, „Cap peste toate lucrurile Bisericii”; 
3. Construirea Bisericii: Hristos Temelia, Hristos Piatra principală şi „toată clădirea” construită 

în El; 
4. Călăuzirea Bisericii: „Spiritul adevărului călăuzind în tot adevărul” şi „învăţând toate 

lucrurile pe care le-a spus El”. 
5. Unitatea Bisericii: unitate cu Tatăl şi cu Fiul, în Spiritul Tatălui şi al Fiului; 
6. Standardul credinţei: „Cuvântul lui Dumnezeu, tot Cuvântul lui Dumnezeu şi nimic altceva 

decât Cuvântul lui Dumnezeu”; 
7. Calea mântuirii şi a neprihănirii: „poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”: Legea lui 

Dumnezeu şi Evanghelia lui Hristos: conducerea şi neprihănirea lui Dumnezeu menţinute prin jertfa 
şi slujba lui Hristos; 

8. Egalitatea credincioşilor: toţi închinători adevăraţi şi toţi adevăraţi servitori ai tuturor în 
libertatea dragostei şi în dragostea libertăţii; 

9. Libertatea religioasă: fiecare individ liber în Dumnezeu prin Spiritul lui Dumnezeu, în 
libertatea în care Hristos şi adevărul Său ne-au făcut liberi; 

10. Demascarea lui Antihrist. 
Aceste principii alcătuiesc un cerc complet al adevărului creştin, fiind înţeles întotdeauna în 

principiu, nu în detaliu. 
Fiecare dintre ele poate fi în totalitate înţeles. Iar toate la un loc reprezintă capodopera 

adevărului creştin din timpurile creştine originale. 
Iar capodopera nu este un crez, nu este o nouă formă a „teologiei sistematice”, nici a „teologiei 

dogmatice”, nici a „teologiei”: ea este Reforma. 
Nici unul dintre reformatori nu s-a gândit la „teologie”. Lor nu le-a păsat decât de adevărul lui 

Dumnezeu aşa cum este exprimat în Cuvântul Său şi făcut clar prin Spiritul Său. În Reformă aceste 
principii au fost susţinute şi predicate pur şi simplu ca adevăruri ale creştinătăţii. 

A existat un singur ţel şi o singură speranţă pentru toţi reformatorii, fiecare la rândul şi locul lui 
– de a restaura modelul apostolic şi a reînnoi toate lucrurile în concordanţă cu el. 

Şi nu poate fi negat că au reuşit în restaurarea modelului creştin original. Pentru că nu poate fi 
negat că acestea sunt principiile Reformei, tot la fel nu poate fi negat faptul că ele sunt principiile 
creştinismului aşa cum se găsesc în Biblie. 

Dar a restaura modelul apostolic, a restabili principiile creştine originale, a reînnoi ordinea 
timpurie reprezintă tot ce au putut face reformatorii în realitate. Nu puteau trăi suficient de mult 
pentru a asigura perpetuarea loială a acestora. Aceasta trebuie să rămână pentru aceia care aveau să 
vină. 

Şi nu trebuie uitat că creştinismul reînviat în Reformă a fost în aceeaşi lume ceea ce fusese 
creştinismul la început. 

Acelaşi tip de oameni fireşti care ar fi trecut formalismul şi ceremoniile drept creştinism în locul 
puterii spirituale a unei vieţi fără sfârşit erau încă aici. 
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Creştinismul reînviat a trebuit să suporte critica egoismului şi ambiţiei omeneşti prin care a 
trebuit să treacă la începutul său creştinismul. 

Prin şi pe deasupra a tot formalismul, ceremonialismul, egoismul şi ambiţia oamenilor fireşti 
încă exista acelaşi spirit original al lui Antihrist pentru a manipula, centraliza şi pivota totul 
împotriva lui Hristos, dar în continuare sub numele de creştin şi protestant. 

Rezultatul a fost acelaşi ca şi înainte. A venit din nou o „cădere”. Din nou a intrat mecanismul 
uman în locul Spiritului divin şi guvernarea oamenilor în locul guvernării lui Hristos drept Cap al 
„propriei Sale Case” şi Tată în propria Sa „familie”. 

De asemenea, ca şi mai înainte au continuat dorinţa şi lupta pentru libertatea ce aparţine 
creştinilor şi care există în ideea protestantismului, pentru că pretutindeni oamenii s-au îngrămădit 
printre creştini în biserici şi oriunde a fost posibil au pus mâna pe controlul puterii civile, iar 
libertatea creştină putea fi deţinută numai cu preţul excomunicării, persecuţiei şi privaţiunii. Oricine 
trebuia să „vină sub sau să iasă”. 

Aceasta este ilustrat prin direcţia independenţilor sau congregaţionalilor din ultimele zile ale lui 
Cromwell. Ei au înaintat lui Cromwell o petiţie scrisă „pentru libertate pentru a ţine un sinod cu 
scopul de a pregăti şi publica lumii o mărturisire uniformă a credinţei lor”. Şi aceasta – în realitate 
au scris-o – pentru că bisericile nu se află „sub o altă conducere decât Cuvântul şi Spiritul”! Nu era 
suficient ca bisericile să se afle numai sub conducerea Cuvântului şi a Spiritului. Trebuie să existe o 
„adunare” generală, o „asociaţie” oficială a oamenilor. Trebuie să existe „sinod”, „conciliu”, 
„delegaţie”, „alegere” oficială şi stăpânire umană. 

Pentru ca bisericile să se afle numai sub conducerea Cuvântului şi a Spiritului lui Dumnezeu, nu 
se va face aşa ceva, fiindcă atunci numai Hristos şi Dumnezeu ar avea şansa să-Şi ocupe locul în şi 
peste biserici. Prin urmare, bisericile trebuie să fie sub conducerea oamenilor numai în 
„administraţia” şi „organizaţia” umană. 

Aceste lucruri au fost „urgentate” până la acest pas de către congregaţionalii din Noua Anglie. 
Aceştia făcuseră deja acest pas şi l-au urmat până la concluzia exilării lui Roger Williams şi a 
spânzurării celor care nu erau exilaţi. 

Au urmat acest gând până la apogeul logic al federaţiei celor patru colonii – Massachusetts, 
Plymouth, New Haven şi Connecticut – ceea ce a repetat îndeajuns de bine papalitatea însăşi în 
teocraţia Noii Anglii. 

După exilarea lui Roger Williams de sub „jurisdicţia” lor, în realitate l-au constrâns pe el şi 
colonia din Rhode Island să vină sub jurisdicţia lor în teocraţia lor confederată pentru a duce la bun 
sfârşit strădania lor de a salva Noua Anglie de quakeri. 

În această strâmtorare, în numele Rhode Island, Roger Williams a apelat la Cromwell, cerând: 
„Orice s-ar întâmpla, nu ne lăsa să fim constrânşi de a exersa puterea civilă asupra conştiinţei 
oamenilor”. 

În toate privinţele, teocraţia congregaţionalistă a Noii Anglii, a îndreptăţit afirmaţia revoltătoare 
a lui Bancroft, istoricul Statelor Unite, că „formarea unei biserici naţionale şi intransigente i-a 
condus pe congregaţionaliştii din Massachusetts la satisfacerea pasiunilor ce i-au dezonorat pe 
persecutorii lor englezi, iar Laud a fost îndreptăţit de oamenii pe care i-a nedreptăţit”. 

Şi mai degrabă s-a produs aceasta decât ca bisericile să fie „numai sub călăuzirea Cuvântului şi 
a Spiritului” lui Dumnezeu! Ar putea altceva să arate mai clar că fiecare astfel de acţiune vine de la 
Satan şi face parte în mod direct din planul lui de a se pune pe el însuşi întotdeauna şi peste tot în 
locul lui Hristos? 

Cea mai remarcabilă înaintare a Reformei a fost în mişcarea metodistă ce a fost începută de 
White şi Wesley. 

Aceasta nu a fost numai o înaintare, a fost în realitate o extensie a Reformei. Căci wesleyenii au 
fost conduşi la cunoaşterea puterii de convertire şi la profunda experienţă a Spiritului Sfânt prin 
rămăşiţa moravă a Reformei originale din Boemia. Misiunile creştine şi „societăţile” acestei 
rămăşiţe la Londra şi alte locuri au reprezentat cea mai mare încurajare pentru câmpul White şi 
wesleyeni la începutul lucrării lor. 

Amândoi dintre wesleyeni l-au întâlnit pe Zinzendorf şi numai la mai puţin de două luni de la 
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convertirea sa, John Wesley a vizitat Hernhut, căminul fraţilor moravi în Lusatia de Sus, aproape de 
graniţa Boemiei, şi a stat cu ei în jur de o lună. 

În principiile fundamentale şi la origine, mişcarea numită „metodistă” a fost o extensie a 
Reformei. 

Despre Biserică, Wesley a spus: „După cum ‚acolo unde doi sau trei s-au întâlnit laolaltă în 
Numele Meu’ este Hristos (vorbind cu Sf. Ciprian), la fel ‚unde doi sau trei credincioşi s-au întâlnit 
laolaltă, există o biserică.’ Astfel, acesta este ceea ce Sf. Pavel, scriind lui Filimon, menţionează: 
‚biserica ce este în casa lui’; ceea ce înseamnă clar că şi o familie creştină poate fi numită o 
biserică.” 

„Câţiva dintre cei pe care Dumnezeu i-a chemat afară (aceasta înseamnă propriu-zis cuvântul 
original), unindu-se împreună într-o congregaţie, formează o biserică mai mare, ca biserica din 
Ierusalim. Aceasta înseamnă, toţi cei pe care i-a chemat Dumnezeu în felul acesta. 

El (Pavel) foloseşte frecvent cuvântul la forma de plural. Galateni 1:2: ‚Pavel, un apostol… 
către bisericile din Galatia’: ceea ce înseamnă congregaţiile răspândite în toată ţara.” 

„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor celor ce ‚au Spiritul adopţiei care strigă în inimile 
lor Ava! Tată!’, care ‚mărturiseşte’ continuu ‚împreună cu spiritele lor’ că sunt copii ai lui 
Dumnezeu ‚care este mai presus de toţi’ – Cel Prea Înalt, Creatorul, Susţinătorul şi Conducătorul 
întregului univers: ‚şi prin toţi’ – pătrunzând tot spaţiul, umplând cerul şi pământul; ‚şi în toţi’ – în 
mod special locuind în voi care sunteţi un singur trup printr-un singur Spirit: 

‚Făcând din sufletele voastre locuinţele Lui iubite, 
Temple ale Dumnezeului ce locuieşte înăuntru.’” 
„Iată, deci, un răspuns clar căruia nu i se poate aduce critici la întrebarea: ce este Biserica? – 

Biserica catolică sau universală este formată din toate persoanele pe care Dumnezeu le-a chemat în 
felul acesta afară din lume şi le-a numit astfel: ‚un singur trup’, uniţi printr-un ‚singur Spirit’, având 
‚o singură credinţă, o singură speranţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care 
este mai presus de toţi, şi prin toţi şi în toţi’. 

Cu siguranţă că dacă aceste lucruri sunt adevărate, biserica Romei este tot atât de mult cât o 
parte a bisericii catolice.” – Predica 79. 

Despre taina fărădelegii, el a spus: „Persecuţia nu a făcut şi nici nu a putut vreodată să producă 
o rană durabilă creştinismului autentic. Dar cea mai mare pe care a putut să o primească, marea 
nenorocire care a lovit chiar la rădăcina acelei iubiri umile, amabile şi răbdătoare care reprezintă 
împlinirea legii creştine, întreaga esenţă a adevăratei religii, a fost dată în secolul al patrulea de 
Constantin cel Mare când s-a numit creştin şi a turnat un potop de bogăţii, onoruri şi putere peste 
creştini, în special asupra clericilor. 

Când teama de persecuţie a fost îndepărtată, iar bogăţia şi onoarea au însoţit mărturisirea de 
creştin, creştinismul nu numai că s-a scufundat treptat, ci s-a aruncat cu capul înainte în tot felul de 
vicii. 

Atunci, ‚taina fărădelegii’ nu a mai fost ascunsă, ci a păşit peste graniţă în faţa soarelui. 
Atunci, nu perioada de aur, ci perioada de fier a bisericii a început. 
Atunci, cineva putea să spună pe bună dreptate: 
‚Îndată în acea nefericită perioadă au pătruns cu forţa toată răutatea şi orice păcat mortal. 

Adevărul, modestia şi dragostea au dispărut, iar forţa, setea de aur, au guvernat.’ 
Şi acesta este evenimentul pe care cei mai mulţi interpreţi creştini îl expun cu atâta triumf! Da, 

unii dintre ei au presupus că acela întruchipează ‚Noul Ierusalim ce coboară din cer’! 
Mai degrabă a însemnat venirea lui Satan şi a legiunilor lui din abis: văzând cum chiar din acel 

timp şi-a aşezat tronul peste faţa întregului pământ şi a domnit peste creştini la fel de mult ca şi 
peste lumea păgână, cu greu controlat.” 

„Într-adevăr, istoricii ne spun cu gravitate despre naţiuni că, în fiecare secol au fost prin unii şi 
alţii (sfinţi fără îndoială!) convertite la creştinism. Şi totuşi, aşa convertite, mai practicau tot felul de 
urâciuni exact la fel cum făceau înainte: nici o diferenţă în temperamentul sau vieţile lor faţă de 
naţiunile ce erau numite păgâne.” 

„Astfel a fost deplorabila stare a Bisericii creştine din timpul lui Constantin până la Reformă. O 
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naţiune creştină, un oraş creştin (în conformitate cu modelul scripturistic) nu se vedea nicăieri. Ci 
fiecare oraş şi ţară, cu excepţia câtorva indivizi, erau stăpânite de tot felul de răutăţi.” 

„S-a schimbat situaţia de când a apărut Reforma? Nu a mai lucrat ‚taina fărădelegii’ în biserică? 
... Fiecare să examineze starea creştinismului în părţile reformate ale Elveţiei, în Germania, Franţa, 
Suedia, Danemarca, Olanda, Marea Britanie şi Irlanda.” 

„Cât de puţin sunt aceşti creştini reformaţi mai buni faţă de naţiunile păgâne! Au ei (nu voi 
spune comuniune cu Dumnezeu, deşi nu există creştinism fără ea) mai multă dreptate, milă sau 
adevăr decât locuitorii Chinei sau Indoneziei? Oh, nu! Trebuie să recunoaştem cu durere şi ruşine că 
suntem mult mai jos decât ei.” 

„Din consideraţiile precedente putem învăţa răspunsul deplin la una dintre cele mai mari obiecţii 
ale celor infideli împotriva creştinismului, şi anume – viaţa creştinilor.” 

„A creştinilor ai spus? Mă îndoiesc că ai cunoscut vreodată un creştin în viaţa ta. Când Toma 
Chachi, conducătorul indian, a întrebat cu zel pe cei care îi vorbeau despre a fi creştin, ‚Sunt creştini 
în Savannah? Sunt creştini în Frederica?’, răspunsul convenabil a fost, ‚Nu, nu sunt. Nu sunt mai 
creştini decât tine şi Sinauky.’ 

Dar nu există creştini în Canterbury, Londra, în Westminster? Nu, nu mai mult decât sunt îngeri. 
Nu sunt creştini decât aceia care au mintea care a fost în Hristos şi umblă cum a umblat El.” 

„‚Dacă doar aceştia sunt creştini’, a spus un eminent spiritual, ‚n-am văzut încă nici unul.’ Te 
cred: n-ai văzut niciodată; şi poate că nu vei vedea niciodată, căci nu îi vei găsi niciodată în lumea 
mare şi imorală. Cei câţiva creştini ce sunt pe pământ, sunt de găsit numai acolo unde niciodată nu 
îi cauţi.” 

„Atunci nu mai susţine niciodată această obiecţie. Nu mai obiectaţi în faţa creştinismului cu 
vieţile sau temperamentele păgânilor. Chiar dacă sunt numiţi creştini, numele nu implică lucrul în 
sine: sunt atât de departe de creştinism cât este iadul faţă de rai.” – Idem, 66. 

Ca toţi ceilalţi creştini, White sau wesleyenii nu s-au gândit niciodată să formeze vreo sectă sau 
denominaţiune nouă, ci doar să predice Evanghelia, să-i aducă pe oameni la Hristos pentru a primi 
Spiritul Sfânt şi pentru a trăi în neprihănire şi sfinţenie. 

Wesley a declarat că „primul principiu al metodismului” este „în totalitate şi exclusiv acela de a 
predica Evanghelia”. „Sunteţi un fenomen nou pe pământ – un corp de oameni care nu aparţineţi de 
nici o sectă sau grupare, sunteţi prieteni cu toate grupurile şi vă străduiţi să îi sprijiniţi pe toţi în 
religia curată, în cunoaşterea şi dragostea pentru Dumnezeu şi om.” – Predica 139. 

În acea minunată trezire, Dumnezeu în Hristos prin Spiritul Sfânt Şi-a ocupat din nou locul în 
propria Biserică din lume. Manifestările prezenţei personale a lui Dumnezeu prin Spiritul erau 
constante cum nu au mai fost depăşite de pe vremea cărţii Faptelor. 

Mişcarea era în întregime deasupra oamenilor. A fost chiar deasupra oamenilor prin care 
Dumnezeu a lucrat cel mai minunat. Tot ce puteau ei să facă era să o urmeze. 

Şi trist de spus, chiar wesleyenii erau cei mai înceţi în a o urma. Şi deplorabil de observat este 
că nu au urmat-o în totul. Cu Dumnezeu lucrând înaintea ochilor lor şi peste tot în jurul lor într-un 
mod atât de minunat care nu a fost niciodată depăşit din zilele Rusaliilor originale, chiar John 
Wesley a chemat la o adunare pe predicatori în Londra pentru ca ei să îi dea „sfatul lor privind cea 
mai bună metodă de a continua lucrarea lui Dumnezeu”! 

Şi acesta a fost începutul, a deschis calea pentru pătrunderea şi construirea mecanismului uman 
şi a conducerii oamenilor care este atât de bine manifestat în acea „metodă de a continua lucrarea 
lui Dumnezeu” de către denominaţiunea metodistă de astăzi şi care, exact în măsura creşterii sale, 
marchează pierderea acelei puteri de sus care a făcut şi a fost originea mişcării numite „metodiste”. 

Erau zece persoane, inclusiv el, la acea întâlnire chemată de Wesley pentru acel scop. Dar nu a 
fost nici unul care să dea simplul „sfat” creştin că el ar fi fericit să Îl lase pe Domnul Însuşi să Îşi 
continue propria lucrare după cum deja a făcut-o de la început atât de minunat; ca el şi ei toţi să 
predice Evanghelia, să familiarizeze sufletele cu Dumnezeu şi să îi lege de Hristos în legătura iubirii 
lui Dumnezeu, călăuziţi şi învăţaţi de Spiritul Sfânt al cărui loc este să facă aşa. Isaia 48:17; Ioan 
6:45; 14:26; 1 Ioan 2:27. 

Oh, şi ar fi putut să fie aşa! Aceasta i-ar fi permis lui Dumnezeu să-Şi ocupe pe deplin locul în 
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propria Sa lucrare pe care a început-o El Însuşi, ar fi permis ca doar Dumnezeu în Hristos prin 
Spiritul Sfânt să fie văzuţi! Atunci mişcarea numită „metodistă” ar fi împlinit măreţul scop al lui 
Dumnezeu de a o face atât de marcant extensia Reformei. 

Atunci, acea mişcare începută atât de splendid de Dumnezeu ar fi fost „continuată” de El şi s-ar 
fi văzut împlinit ceea ce, prin Spiritul profetic, a fost văzut în Reformă la începutul ei de către 
blândul şi răbdătorul Militz, devotatul Matthias şi martirizatul Huss. 

Aceasta este ceea ce au văzut aceşti oameni sfinţi ca înţeles al Reformei: „O reînnoire a Bisericii 
prin care se pregăteşte a doua venire a lui Hristos şi o judecată divină asupra bisericii corupte”. 

Pentru că ei au spus: „Toate Sfintele Scripturi prezic că înainte de sfârşitul lumii Biserica lui 
Hristos va fi reformată, reînnoită şi mult mai mult extinsă, că va fi restaurată la demnitatea ei de 
altădată, şi că în continuare, la vârsta ei bătrână, rodnicia ei va creşte.” 

„Această nouă iluminare a Bisericii are scopul de a o pregăti pentru ultima apariţie personală a 
lui Hristos.” 

Acesta a fost scopul lui Dumnezeu la începutul Reformei. 
Acesta a fost scopul în reînvierea Reformei o sută de ani mai târziu. 
Şi din nou acesta a fost scopul în reînvierea Reformei două sute de ani mai târziu, în timpul lui 

White şi Wesley. 
Această iluminare divină şi reînnoire a Bisericii are scopul de a o pregăti pentru prezentarea ei 

glorioasă în acea zi. 
Prin Spiritul şi cuvântul Său El va sfinţi şi va curăţa Biserica de orice pată sau zbârcitură ori 

altceva de felul acesta, pentru ca ea să fie sfântă şi fără prihană, reflectând în perfecţiune numai 
imaginea glorioasă a Domnului ei. 

După cum încheierea Tainei lui Dumnezeu în fiecare individ care va fi al Bisericii în acea mare 
zi, înseamnă reflectarea perfectă şi clară doar a lui Hristos Însuşi, la fel încheierea Tainei lui 
Dumnezeu în biserică înseamnă reflectarea perfectă şi clară doar a lui Hristos Însuşi. 

După cum în individ nu va mai fi nici o manifestare a sinelui uman, ci doar a divinului Hristos – 
nu omul, ci Dumnezeu, la fel în Biserică, ce este formată numai din asemenea indivizi, nu va fi nici 
o manifestare a sinelui uman – nu omul, ci Dumnezeu. 

Nu va fi nici manifestarea mecanismului sau conducerii oamenilor; ci exclusiv conducerea lui 
Dumnezeu prin domnia pură a Spiritului Sfânt. „Nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Spiritul 
Meu, zice Domnul oştirilor.” Zaharia 4:6; 1 Corinteni 15:24. 

Apoi, după alţi o sută de ani Dumnezeu Şi-a arătat din nou calea: de data aceasta în proclamarea 
apropiatei veniri a Domnului în glorie. 

În această mare mişcare lucrarea Lui nu a fost mai puţin remarcabilă, a fost mult mai extinsă 
decât în mişcarea metodistă sau în oricare altă perioadă precedentă a Reformei. 

Timp de cincisprezece ani solia lui Dumnezeu era trâmbiţată literal în întreaga lume: „fiecărei 
naţiuni, fiecărui neam, limbă şi popor, zicând cu glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I gloria, 
pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui.’” Apocalipsa 14:6, 7. 

În legătură cu mişcarea au fost făcute greşeli, ca în oricare alta, dar mişcarea însăşi nu a fost o 
greşeală. A pus în lume şi înaintea minţilor oamenilor pentru a nu mai fi niciodată uitat sau 
întunecat adevărul divin al „binecuvântatei speranţe” a creştinului – „glorioasa apariţie a marelui 
Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Isus Hristos”. Tit 2:13. 

În timp ce William Miller a fost predicatorul principal al soliei în America, el era numai unul 
din cinci sute care făceau acelaşi lucru în această zonă şi unul dintre cincisprezece sute ce făceau la 
fel în toate părţile lumii. 

Mai târziu, William Miller a văzut că solia apropiatei veniri a Domnului şi a ceasului judecăţii 
lui Dumnezeu pe care le-a predicat el şi alţi predicatori, nu era solia finală, ci că aceasta trebuia 
urmată de proclamarea soliei „îngerului al treilea” din Apocalipsa 14. 

Această solie a „îngerului al treilea” urma de asemenea să fie proclamată cu „glas tare” şi la fel 
de întins precum a fost prima, spunând: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este turnat 
neamestecat în paharul indignării Lui… Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei ce păzesc 
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poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Apocalipsa 14:9-12. 
Aceste două solii rostite cu glas tare se amestecă. Ele proclamă apropiata venire a Domnului în 

slavă şi ora judecăţii lui Dumnezeu. Ele avertizează împotriva încoronării răului care scufundă 
lumea şi cheamă pe toţi oamenii la „închinarea Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor” în „păstrarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus”. 

Acesta este apogeul Reformei, după cum este apogeul Evangheliei veşnice. Pentru că următorul 
lucru este venirea Domnului pe un „nor alb”, cu „secera ascuţită” în mână pentru a strânge „recolta 
pământului” care înseamnă „sfârşitul lumii”. Apocalipsa 14:14-16; Matei 13:39. 

Aceasta este exact ceea ce au predicat reformatorii ca singurul mare ţel al Reformei. 
Acesta este marele lucru avut în vedere când a început Reforma; şi când în progresul Reformei 

acesta este atins, cu acesta şi în acesta Reforma va fi încheiată. 
Astfel, încheierea Reformei este de asemenea încheierea Tainei lui Dumnezeu. Pentru că 

Reforma a fost pusă în lume în mod special pentru a arăta calea eliberării din taina fărădelegii şi a 
pregăti calea pentru încheierea Tainei lui Dumnezeu. 

Dar cel mai trist de a istorisi şi mai deplorabil decât orice este de privit, cei care au fost chemaţi 
afară de Domnul prin aceste solii glorioase au mers pe calea tuturor celor dinaintea lor. I-au refuzat 
lui Dumnezeu locul care Îi aparţine în propria Lui „casă”, în propria Lui „familie” şi în propria Lui 
lucrare şi, ca toţi ceilalţi dinainte, s-au strâns în „trupuri” separate şi „denominaţiuni” exclusiviste 
sub mecanismul şi conducerea oamenilor. 

Şi aceasta, ca şi înainte, în ciuda fiecărui principiu şi fiecărei manifestări a Reformei şi a 
creştinismului de la început şi împotriva cuvântului clar al celor ce au predicat adevărul reformator 
şi creştin căruia îi datorează chiar existenţa şi distincţia lor de „adventişti” – cei ce cred în iminenta 
venire a Domnului lor slăvit! 

Un „trup” dintre aceştia se numeşte „Biserica Creştină Adventă”, altul – „Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea”. Ambele recunosc şi îl fac cunoscut pe William Miller şi marea mişcare adventă ca 
început al existenţei lor de adventişti. 

Cu toate acestea, William Miller în mod constant a susţinut şi a aşezat clar în scris principiul şi 
practica reformatoare şi creştină care repudiază denominaţionalismul şi conducerea oamenilor în 
Biserică. 

William Miller a spus: „Mă voi opune să fim numiţi într-o asociaţie, o biserică având vreun 
nume.” 

„A numi orice denominaţiune Biserica Adventă, Biserica lui Dumnezeu sau în oricare alt fel îl 
consider contrar întrebuinţării apostolilor. 

Toate bisericile adevărate sunt ‚bisericile lui Dumnezeu’, 1 Tesaloniceni 2:14; ‚bisericile lui 
Hristos’, Romani 16:16; ‚bisericilor sfinţilor’, 1 Corinteni 14:33. Ele sunt astfel numite în Scripturi, 
dar nu sunt numite cu apelative distinctive, nici nu au dreptul să aleagă unul dintre aceşti termeni 
specifici. 

Şi dacă dorim să alegem unul dintre aceşti termeni prin care să fim numiţi, pe care să îl 
selectăm? Winebrenarianii din Pennsylvania se numesc ‚Biserica lui Dumnezeu’ ca un termen 
denominaţional. Dacă ar urma să ne numim şi noi aşa, am fi confundaţi cu ei. 

Dar nu avem dreptul de a lua un nume care aparţine la modul general întregii familii şi să îl 
aplicăm exclusiv la o ramură a familiei. Dacă o ramură a familiei vrea apelativ distinct, trebuie să 
îşi aplice un nume semnificativ pentru ce sunt ei. Dar eu susţin că nici un nume ca acela nu trebuie 
aplicat bisericilor. 

O biserică, în conformitate cu Scripturile, este o adunare religioasă, aleasă şi scoasă din lume 
prin doctrina Evangheliei, cu scopul de a se închina adevăratului Dumnezeu după Cuvântul Său. 

Biserica trebuie să îi includă pe toţi cei aleşi de Dumnezeu, din oricare naţiune, de la începutul 
la sfârşitul lumii, care alcătuiesc un singur trup, al cărui Cap este Isus Hristos. Coloseni 1:18. 

‚Biserica’ dintr-un anumit loc trebuie să îi includă pe toţi cei credincioşi care au obiceiul de a se 
aduna în acel loc pentru închinare. 

Astfel, în Scriptură avem nu numai ‚bisericile lui Dumnezeu’, ‚bisericile lui Hristos’, ‚bisericile 
sfinţilor’, ci avem şi ‚biserica din Ierusalim’, Fapte 7:38; ‚biserica din casa lui Nimfa’, Coloseni 
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4:15; ‚biserica ce este în Babilon’, 1 Petru 5:13; ‚biserica din pustie’ Fapte 7:38; ‚biserica din 
Antiohia’, Fapte 13:1; ‚biserica din Laodicea’, Coloseni 4:16; ‚biserica din Efes’, Apocalipsa 2:1; 
‚biserica din casa lor’, ‚bisericile din Galatia’, ‚din Asia’, 1 Corinteni 16:1, 19; ‚bisericile din Iudea’ 
Galateni 1:22; ‚bisericile neamurilor’, Romani 16:4 etc. 

Cele de mai sus sunt suficiente după părerea mea de a susţine poziţia că o biserică ar trebui 
numită simplu, ‚biserică’, descrisă în aşa fel încât caracteristicile ei să fie înţelese. De aceea, voi din 
Boston, v-aţi considerat ‚biserica din Tabernacol’. 

Sunt întrebat: ‚Refuzi numele de Adventişti?’. Răspund: ‚Da, când este aplicat la biserică; dar 
nu când este aplicat celor care compun biserica.’ 

Cuvintele sunt simbolurile ideilor. Toate trupurile au caracteristicile şi particularităţile lor. De 
aceea este necesar să le distingem. 

Astfel, Dumnezeu a împărţit omenirea în popoare, neamuri, triburi, naţiuni şi limbi. Cei ce au 
aceleaşi trăsături au afinitate unul pentru altul şi, natural, se asociază unii cu alţii. Toate aceste 
ramuri ale rasei sunt cunoscute prin numele lor specifice şi toţi recunosc avantajul de a se numi 
astfel. Aceasta ne autorizează să îi numim cu un termen inteligibil. 

Astfel, bătrânii lui Israel erau cunoscuţi ca aparţinând triburilor lui Iuda, Iosif, Dan etc. după 
cum era cazul. A-i numi pe oameni fiii lui Iacov era suficient pentru a arăta că ei aparţin naţiunii; 
dar şi atunci s-a găsit necesar să li se cunoască tribul, familia şi casa. Şi chiar membrii din aceeaşi 
casă trebuie să aibă nume diferite pentru a-i putea deosebi unul de altul. 

În timp ce toţi creştinii din zilele apostolilor erau cunoscuţi drept creştini, totuşi, dacă nu aveau 
alte denumiri s-ar fi produs o asemenea confuzie ca într-un oraş, dacă toţi locuitorii ar fi cunoscuţi 
cu numele de Ioan şi Maria sau cum ar fi într-o familie în care doisprezece copii nu au nume 
individuale – chemi pe unul şi răspund toţi sau, cum se întâmplă azi, nici unul nu socoteşte că 
trebuie să vină. Ei nu ar şti despre cine este vorba. 

De aceea, îi găsim pe apostoli scriind acum evreilor, apoi romanilor, efesenilor, galatenilor etc. 
Dacă, prin urmare, era corect ca Pavel să vorbească despre ‚bisericile neamurilor’, nu poate fi atât 
de rău pentru noi să vorbim despre bisericile adventiştilor, bisericile congregaţionaliştilor etc., după 
cum nu ar fi scripturistic să numim o asociaţie de biserici ‚Biserica Adventistă’, ‚Biserica 
Metodistă’ etc.” – Bliss, „Biografia lui William Miller”, p. 315-317. 

„Sectarismul este întotdeauna produs de vreo opinie privată a omului decât de declaraţia clară a 
Cuvântului lui Dumnezeu. De ani de zile de când am început să proclam acest adevăr binecuvântat 
că Hristos stă la uşă, niciodată, pe cât am putut să evit, nici măcar nu am făcut aluzie la principiile 
sectare. Şi prima obiecţie pe care au adus-o fraţii mei baptişti împotriva mea a fost aceea că m-am 
amestecat şi am predicat tuturor, tuturor denominaţiunilor, chiar unitarienilor etc. 

Dar, fraţii mei, tocmai am fost acuzaţi de ridicarea unei secte a noastră înşine. Chiar lucrurile pe 
care le-au făcut părinţii noştri când au devenit secte le facem noi. La fel ca ei, am strigat: Babilon! 
Babilon! Babilon! Împotriva tuturor în afară de adventişti.” – pag. 282, 283. 

„O, câtă pagubă se face disciplinei bisericii! Ipocritul foloseşte acest lucru ca pe un instrument 
de a-i face pe ceilalţi să creadă că este foarte pios. Cel invidios îl foloseşte ca pe o armă pentru a-i 
răni pe cei a căror imagine se ridică deasupra lor. 

Cel bigot îl foloseşte pentru a aduce pe alţii la credinţa lui, iar sectantul pentru a-l aduce pe 
celălalt la crezul său etc.” – pag. 107. 

„Voi trebuie să predicaţi Biblia. Trebuie să dovediţi toate lucrurile prin Biblie. Trebuie să 
vorbiţi despre Biblie. Trebuie să propovăduiţi Biblia. Trebuie să vă rugaţi cu Biblia şi să faceţi tot 
ce vă stă în putere pentru a-i determina şi pe alţii să iubească Biblia.” – pag. 101. 

Creştinismul nu este naţional. Nu este denominaţional. El este universal după cum este divinul 
lui Autor. 

Creştinismul, urmărit pentru a fi făcut naţional, este jefuit şi prădat de caracterul său nativ. 
Creştinismul, urmărit pentru a fi făcut denominaţional, este la fel de jefuit şi prădat de caracterul 

său nativ. 
Domnul Isus nu a venit pe acest pământ pentru a stabili denominaţiuni sau o denominaţiune. El 

a venit pentru a stabili viaţa divină în sufletele care cred: „să ne aducă la Dumnezeu” pentru ca 
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„Dumnezeu să fie manifestat în trup” după cum avem în El exemplul divin şi calea. 
Păstrat pentru totdeauna individual, creştinismul este în mod perfect şi permanent universal: 

după cum a fost la începutul său în lume, după cum a fost în reînvierea din Reformă, după cum a 
fost în fiecare pas progresiv din Reformă şi după cum va fi la încheierea lui în lume. 

Denominaţionalismul nu este de la Hristos, nici de la Reformă. Este în esenţă de la acei 
Nicolaiţi pe care Domnul Isus îi urăşte. 

Nu numai că permite, dar şi convinge şi chiar induce oamenii să ia numele de creştin şi să 
mărturisească a fi creştini şi să se înşele în mintea lor că sunt creştini, când, cum a spus Wesley, nu 
sunt creştini mai mult decât nu sunt îngeri şi nici mai aproape de adevăratul creştinism decât este 
iadul de rai: şi aceasta promovează mai mult împărăţia lui Antihrist decât împărăţia lui Hristos. 

Pentru a susţine această confuzie Scriptura este pervertită. Apoi pentru a scăpa de marea 
confuzie aceeaşi Scriptură este mutilată. Împotriva cuvântului clar al lui Isus care a spus „ţarina este 
lumea”, ţarina este făcută „biserica lui Hristos în lume”. Aceasta, bineînţeles susţine că „fiii celui 
rău” vor fi în biserică! 

Apoi, în loc să fie constanţi pervertirii lor că „amândouă cresc împreună” în biserică „până la 
seceriş” după cum a poruncit Domnul, cuvântul lui Hristos este din nou desfiinţat şi prin exercitarea 
„disciplinei bisericeşti” umane, încep să „dezrădăcineze neghina” şi „să o arunce afară din 
biserică”, cea care prin propria lor pervertire a fost făcută „ţarină”. Matei 13:28-30, 37-39. 

Întreaga încurcătură perversă nu este decât continuarea confuziei papale şi nu poate face nimic 
altceva decât să promoveze împărăţia lui Antihrist mai mult decât împărăţia lui Hristos. 

Denominaţionalismul s-a opus la fiecare pas al înaintării adevărului lui Dumnezeu în progresul 
Reformei. Şi va continua să facă astfel până în ceasul venirii glorioase a lui Hristos. 

Întreaga papalitate nu este decât suma denominaţionalismului. 
Şi fie că există ca o singură denominaţiune sau că este adunat în federaţia denominaţiunilor din 

Consiliul Federal, fie că este în papalitate însăşi, lucrul rămâne întotdeauna acelaşi oricât de departe 
ar merge. 

În forma papalităţii sau a Consiliului Federal al denominaţiunilor, lucrul acesta are mai multă 
putere şi poate face mai mult, dar ca extindere a puterii sale, denominaţiunea singură este aceeaşi cu 
suma lor. 

Consiliul Federal ca federaţie a denominaţiunilor este doar consecinţa logică a federaţiei 
congregaţiilor din respectivele denominaţiuni. 

Acest adevăr este atât de clar expus înaintea ochilor tuturor în istoria bisericilor baptiste şi 
Consiliul Federal, încât este suficientă doar aceasta pentru a îndreptăţi scrierile geometricului 
„Q.E.D” sub propunerea luată chiar acum în considerare. 

Este bine ştiut că în toată istoria lor, biserica baptiştilor a fost aceea a bisericilor Noului 
Testament. Fiecare congregaţie a stat singură pe baza lui Hristos, fără nici o organizaţie ecleziastică 
între congregaţie şi El. 

Când, în 1905, conferinţa a fost chemată să se întâlnească în New York City pentru a discuta 
despre federaţia denominaţiunilor, unele din Bisericile Baptiste au trimis reprezentanţi. 

Când s-a citit lista denominaţiunilor care aveau reprezentanţi acolo, baptiştii au fost citaţi ca 
„Biserica Baptistă a Statelor Unite”. Această eroare de nume a fost imediat corectată de cei de jos în 
propoziţia: „Nu există aşa ceva ca ‚Biserica Baptistă a Statelor Unite’, ci numai ‚bisericile baptiste 
ale Statelor Unite’”. 

Dar a fost evidenţiat de către mulţi membri influenţi ai bisericilor baptiste faptul că numai ca 
biserici baptiste locul lor în federaţia denominaţiunilor va fi de o îndoielnică valoare comparat cu ce 
ar putea fi dacă ei ar fi o denominaţiune efectivă. 

Prin urmare, la întâlnirea de luni a pastorilor baptişti din Boston şi împrejurimi, împotriva 
întregii opoziţii a principiilor creştine şi baptiste, a fost adoptat în aprilie 1907 „Raportul revizuit al 
Comitetului celor cinci” ce recomanda o „federaţie” şi o „confederaţie puternică” a bisericilor 
baptiste, cu scopul de a „obţine cea mai înaltă eficacitate denominaţională”. 

În acelaşi an, la „aniversările” baptiştilor ţinute în Washington City, în mai, a fost adoptată o 
„organizaţie” provizorie a „Convenţiei Nordice Baptiste” în conformitate cu care ar trebui să se 
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acţioneze în final la aniversările ce se vor ţine în mai, 1908. 
Ar fi binevenit să oferim o mică imagine despre spiritul ce a domnit la acea întâlnire a 

baptiştilor din Washington City, mai 1907, unde acea „confederaţie puternică” a bisericilor baptiste 
a stabilit denominaţiunea sau biserica baptistă „organizată”. 

În raportul perfect prietenos şi simpatizant al procedurilor, publicat în „The Wathcman, jurnal 
baptist” din Boston, Mass., 23 mai 1907, s-a spus: 

„A fost cea mai furtunoasă, zgomotoasă şi tumultoasă întâlnire pe care probabil baptiştii din 
nord au ţinut-o vreodată. Dar conştiinţa denominaţională a afirmat ea însăşi că ştie drumul … 

Profesorul Shailer Matthews a vorbit despre funcţiile noii societăţi. În esenţă el a spus: ‚… 
Puterea opiniei publice în biserica baptistă este mare şi vai de omul care i se opune. Noi nu vrem un 
papă, suntem toţi papi.’” 

Şi într-un editorial, The Watchman din aceeaşi dată spune: 
„Oamenii s-au hotărât pentru avantaj. Nu a fost o discuţie în sensul propriu. S-a încercat să se 

oprească un ciclon. 
În timpul când audienţa a turbat precum o fiară sălbatică în obor, cu strigăte sălbatice, neclare, 

s-a ridicat un obstacol care părea că le închide drumul. Pentru cinci sau zece minute au fost cu totul 
dincolo de control.” 

Ar trebui remarcat că acolo unde se începe cu papi, nu este decât o chestiune de timp până când 
cu siguranţă va fi un papă al tuturor. 

Şi într-un obor sau o cuşcă puternică este singurul loc potrivit pentru o fiară sălbatică. Şi când ea 
rage, este infinit mai bine să o laşi să îşi dea drumul la furie în sărituri neputincioase împotriva 
barelor cuştii decât să îi uşurezi răgetul lăsându-l liber printre oamenii nevinovaţi şi fără apărare. 

În 1908 „aniversările” baptiste au fost ţinute la Oklahoma City. Acea „organizaţie” provizorie a 
devenit permanentă, cu guvernatorul Hughes al New York-ului ca preşedinte. 

Mai târziu, profesorul Shailer Matthews de la Universitatea din Chicago a fost preşedintele ei. 
Şi la întâlnirea din Chicago a federaţiei naţionale a denominaţiunilor din 4-9 decembrie 1912, 
profesorul Matthews a fost ales preşedinte al Consiliului Federal al denominaţiunilor pentru 
perioada cvadrienală 1912-1916. 

Şi ceea ce este interesant de expus, unul dintre primele lucruri pe care Consiliul Federal l-a făcut 
sub administraţia preşedintelui Matthews a fost repudierea cuvântului „protestant”. Iar preşedintele 
Matthews era pe scaun când s-a produs aceasta. 

Această mică bucată de istorie dovedeşte cu siguranţă că federaţia congregaţiilor dintr-o 
denominaţiune este identică în caracter cu federaţia denominaţiunilor din Consiliul Federal sau cu 
papalitatea însăşi. 

Iar faptul că acel Consiliu Federal este identic în caracter cu papalitatea însăşi este la fel de uşor 
şi sigur de demonstrat. 

Când s-a format Consiliul Federal al bisericilor la conferinţa din New York City în 1905, 
necesitatea pentru o federaţie naţională şi scopul ei odată asigurat a fost indicată în următoarele 
cuvinte convingătoare ale unuia dintre principalii vorbitori: 

„Este de competenţa noastră, în numele supremului nostru Rege şi căutând binele omenirii să 
cerem conducători care să respecte codul împărăţiei noastre. Conducătorii pot ignora sectele, dar 
vor respecta biserica. Această Federaţie va constrânge o audienţă şi va vorbi cu putere, dacă aceasta 
va pune deoparte diferenţele ei şi va face din convenţia sa argumentul său.” 

Cum va fi constrâns acest respect al conducătorilor pentru „biserică” de către Consiliul Federal 
este făcut clar în planul şi operaţia lucrărilor sale practice: în faptul că federaţia districtuală a 
federaţiilor locale a fost considerată „esenţială pentru a produce presiuni asupra oficialilor locali 
pentru suprimarea răutăţilor către care ţintea” biserica; federaţia Statului a fost considerată esenţială 
pentru „a produce presiunea influenţei unite a bisericilor Statului” asupra oficialilor Statului; iar 
federaţia naţională era acum esenţială pentru a produce presiunea influenţei unite a bisericilor 
naţiunii asupra oficialilor naţionali. 

Şi a fost declarat de întreaga conferinţă în „Planul Federaţiei” că aceste lucrări practice ale 
Federaţiei trebuie aplicate „în orice legătură a vieţii”! 
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De aceea, în mod clar Conciliul Federal al bisericilor a fost format direct cu scopul ca prin el 
voia ecleziastică, prin „presiunea” „influenţei combinate” a denominaţiunilor, să controleze puterea 
civilă „în orice legătură a vieţii”. 

A fost în mod public declarat că pentru un număr de întrebări publice care sunt numai civile, la 
fel ca pentru întrebările ce sunt numai religioase sau ecleziastice, şi pentru aceste clase diferite de 
întrebări amestecate de-a valma, „trebuie auzită vocea bisericilor” şi că „acţiunea unită şi stabilită 
de comun acord” a bisericii „trebuie să conducă în mod eficient”. 

Acesta este în mod specific unul dintre principalele lucruri pentru care Consiliul Federal a fost 
creat ca să le facă. Dar asemenea declaraţii, asemenea scop, asemenea procedură sunt exact opusul 
principiului protestant şi reformator original şi fundamental. 

În următorul an după protest s-a întrunit Dieta la Augsburg. Împăratul Carol al V-lea a fost 
prezent. El a cerut protestanţilor să prezinte „o expunere moderată şi concisă” a ceea ce susţin ei 
pentru ca dacă va fi posibil, „să se ajungă la o înţelegere”. 

Ca răspuns, la 25 iunie 1530, protestanţii au prezentat printr-o citire publică ceea ce a rămas de 
atunci drept Confesiunea Augsburg. Aceasta reprezintă complementul protestului în realizarea 
Reformei. 

Articolul XXVIII al Confesiunii spune: 
„Puterea ecleziastică acordă lucruri eterne şi este exercitată numai prin slujba Cuvântului. 
Administraţia civilă se ocupă de alte lucruri decât Evanghelia. 
Puterea civilă şi ecleziastică nu trebuie confundate. 
Cea ecleziastică are porunca de a predica Evanghelia şi de a administra sacramentele. 
Să nu intre prin forţă în oficiul altcuiva. 
Să nu transfere împărăţiile lumeşti. 
Să nu prescrie legi magistratului atingând forma Statului. 
După cum a spus Hristos, ‚Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.’ Ioan 18:36. 
Din nou, ‚Cine M-a făcut judecător sau împărţitor peste voi?’ Luca 12:14.” 
Când bisericile protestante au intrat în federaţia oraşului, districtului, Statului şi în federaţia 

naţională cu scopul de fapt de a produce „presiuni” asupra oficialilor civili pentru executarea voinţei 
bisericii unite, nu este nimic altceva pentru puterea ecleziastică de a „intra prin forţă în oficiul 
altuia”. 

Iar aceasta nu este ceva protestant, ci papal. 
Când Federaţia, stăpânind „influenţa unită” a bisericilor sau când o biserică protestantă 

declarată, prin voturile unei alegeri, transferă guvernul – fie că este orăşenesc, local, statal sau 
naţional – de la o parte la alta, sau de la o persoană la alta, în principiu, de fapt „transferă 
împărăţiile lumeşti”. 

Iar aceasta nu este protestant, ci papal. 
Când Federaţia bisericilor alcătuieşte proiecte de lege, le prezintă puterii legislative şi foloseşte 

„influenţa unită” a bisericilor pentru a-i influenţa pe membri şi a-i „presa” pentru ca voinţa bisericii 
să fie decretată prin lege, în principiu, în efect şi în fapt „ordonă legi magistratului”. 

Iar acest lucru nu este protestant, ci papal. 
Toate aceste lucruri Federaţia le-a făcut, le face, a fost creată să le facă. În toate aceste lucruri 

puterea ecleziastică şi cea civilă sunt „confundate”. 
Iar acest lucru nu este protestant, ci papal. 
În orice denominaţiune protestantă declarată, puterea ecleziastică este exercitată altfel decât 

„numai prin slujba Cuvântului”. 
Iar acest lucru nu este protestant, ci papal. 
Astfel, toate denominaţiunile, federaţiile şi confederaţiile sunt una şi sunt în egală măsură 

antiprotestante, antireformatoare, anticreştine. 
Totul provine de la acel spirit al invenţiei umane unite care este atât de mult dispreţuit de 

Cuvântul lui Dumnezeu. 
„Asociaţi-vă, voi, oamenilor, şi veţi fi zdrobiţi. 
Ascultaţi, voi din ţările îndepărtate: 
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Încingeţi-vă şi veţi fi zdrobiţi. 
Încingeţi-vă şi veţi fi zdrobiţi. 
Sfătuiţi-vă împreună şi veţi eşua. 
Vorbiţi cuvântul şi nu va rezista.” Isaia 8:9, 10. 
În consecinţă, William Miller a spus: „Cred că înainte ca Hristos să vină în gloria Sa, toate 

principiile sectare vor fi zdruncinate, iar adepţii diferitelor secte vor fi împrăştiaţi către cele patru 
vânturi; şi că nimeni nu va putea sta în afară de cei care sunt zidiţi pe Cuvântul lui Dumnezeu.” 
Evrei 12:26, 27. 

De asemenea, cuvintele răsunătoare ale protestului: „Acest Cuvânt este singurul adevăr; este 
regula sigură a tuturor doctrinelor şi a întregii vieţi; şi el nu ne poate părăsi sau înşela. Cel care 
clădeşte pe această temelie va sta împotriva tuturor puterilor iadului, în timp ce toată deşertăciunea 
umană care stă împotriva ei va cădea înaintea feţei lui Dumnezeu.” 

„Domnul mi-a vorbit astfel cu mână tare” – Şi-a coborât mâna tare, pentru a accentua – „şi m-a 
instruit, spunând: ‚Nu numiţi uneltire tot ce va numi acest popor uneltire; 

Şi nu vă temeţi de el, să nu vă fie frică. 
Sfinţiţi pe Domnul oştirilor. 
Şi El să vă fie teama şi spaima. 
Şi El va fi un sanctuar.” Isaia 8:11-13. 
Singurul mod în care eu Îl pot sfinţi pe Domnul oştirilor este să Îl sfinţesc eu însumi. 
Iar aceasta înseamnă individualitate. 
Individualitate, întotdeauna să fie amintit: niciodată individualism. Deoarece pentru totdeauna 

cuvântul se termină cu „-itate”, nu cu „-ism”. 
Individualitate înseamnă creştinism, iar creştinism înseamnă individualitate. 
Aceasta este Reforma. 
Iar Reforma în locul papalităţii înseamnă individualitate şi salvare în locul uniunii 

denominaţiunilor, federaţiilor, confederaţiilor, stăpânirii şi anihilării. 
Tocmai prin uniunea denominaţiunii, federaţiei şi confederaţiei s-a stabilit în secolul al patrulea 

papalitatea cu drepturi depline, care nu înseamnă nimic altceva decât stăpânire şi care, cu noua sa 
înfăţişare federală, sfârşeşte numai în distrugere. Apocalipsa 17:8, 11, 15, 16; 18:21; 19:20. 
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CAPITOLUL XVII14 
CONSILIUL FEDERAL ŞI REFORMA 

 
La data formării Consiliului Federal al Bisericilor, a fost făcută afirmaţia că lucrările lui practice 

urmau să fie făcute aplicabile „în orice relaţie a vieţii umane”. 
La întâlnirea Consiliului din Philadelphia acest lucru a fost din plin menţionat astfel: 
„A sosit timpul când bisericile pot şi trebuie să cunoască fiecare individ din întreaga comunitate 

la fel de precis cum cunosc totalitatea membrilor lor. 
Bisericile au o ocazie mai mare ca niciodată astăzi, dacă ele se vor uni pentru a întâmpina 

nevoile reale ale fiecărei comunităţi, de la construirea drumurilor şi organizarea industriei… la 
finalizarea gândului unei mari metropole pentru lucruri religioase printr-o evanghelizare 
concertată… şi să facă posibil ceea ce noi nu am avut niciodată înainte – o campanie sistematică 
pentru a creştina fiecare fază a vieţii întregii comunităţi. 

Devine astfel posibil, după cum este deja în două State, să anunţăm lozinca: ‚O anumită biserică 
responsabilă pentru fiecare milă pătrată’. Responsabilă de a cunoaşte şi a căuta într-un anumit fel 
fiecare individ din ea.” 

„Federaţia ar trebui să accentueze importanţa ‚districtelor responsabile’ pe care le stabileşte. 
Când acestea vor acoperi Satul iar bisericile vor aprecia într-atât oportunitatea şi responsabilitatea 
încât fiecare biserică va cunoaşte poziţia fiecărui alegător în chestiuni morale şi va lucra neobosit să 
aşeze pe fiecare de partea corectă, reformele morale vor veni rapid şi permanent.” 

„Doar cunoştinţa oamenilor oferă puterea asupra oamenilor.” 
Acum, cum urmează să fie folosită această „putere asupra oamenilor”, putere obţinută printr-o 

cunoaştere atât de intimă a „fiecărui individ” şi a „fiecărui alegător”? Răspuns: 
„Aplicarea şi îmbunătăţirea legii devin adesea datoria imperativă a Federaţiilor locale şi ale 

Statului.” 
„Acţiunea civică din partea bisericilor în aplicarea legii trebuie să continue pe liniile 

districtului.” 
„Deja s-a redactat un program practic al activităţilor, precis şi cuprinzător cum n-a fost niciodată 

propus pentru vreo campanie religioasă sau civică.” 
„Am planificat lucrul: să punem în aplicare planul.” 
Acum, notaţi din acest plan care va fi astfel „pus în aplicare” ceea ce este cuprins în jurisdicţia 

şi inclus în activităţile acestei „uniuni” a bisericilor: 
1. Tot teritoriul: „fiecare milă pătrată”, în discuţii fiind exprimat ca „fiecare picior pătrat 

(măsură egală cu 30,5 cm – n.tr.)”. 
2. Toţi oamenii: „fiecare alegător” şi „fiecare individ din întreaga comunitate”. 
3. Toţi aceşti indivizi şi alegători să fie cunoscuţi „la fel de precis” după cum sunt membrii 

bisericii însăşi; şi pentru fiecare alegător să se lucreze „neobosit” pentru a-l trece de „partea cea 
dreaptă”. 

4. „Toate chestiunile morale ale comunităţii.” 
5. „Toate nevoile reale ale fiecărei comunităţi, de la construirea drumurilor la evanghelizarea 

metropolelor.” 
6. „Fiecare fază a vieţii întregii comunităţi.” 

                                                
14 Autorităţile pentru faptele, datele şi citatele din acest capitol sunt: 
“Ante-Nicene Library"; 
“Nicene and Post-Nicene Fathers”; 
“Istoria religiei şi a bisericii creştine” de Neander, Vol. II, secţiunile 2,3; 
o carte a legii, „Legea duminicii” – Apendice; 
“Istoria constituţională a Angliei” de Hallam, cap VII; 
“Istoria puritanilor”, de Neal; 
“Istoria libertăţii religioase” de Brook; 
“Biserica în Scoţia”, de Moffatt; 
Enciclopedia britanică, ediţia a noua, „Scoţia” şi „Sf. Margaret”; 
“Kanon şi tradiţie” de Holtzman. 



118 
 

7. „Puterea asupra oamenilor.” Şi această putere exercitată în 
8. „Decret” ce este inclus în 
9. „Îmbunătăţirea legii” 
10. „Aplicarea legii”. 
Cu cea mai mare siguranţă, acela este un foarte „precis şi cuprinzător” program. 
Şi peste aceasta, se ridică întrebarea: când acel plan şi program va fi pus în aplicare, în măsura 

în care va fi aplicat, unde va fi Statul? Unde va mai rămâne loc pentru Stat? 
Sub acel program aşa cum l-au menţionat în propriile lor cuvinte, unde va mai fi vreo diferenţă 

reală între această ordine de lucruri şi aceea împotriva căreia se ridicase Reforma în protest? 
Sub acel program, Statul ca trup separat de biserică va dispărea. Ca un sistem separat şi ordine 

de lucruri în lege şi guvern, Statul va fi fost pe deplin înlocuit de biserică, iar mecanismul lui nu va 
exista decât ca instrument al bisericii pentru a împlini prin forţă voinţa sa arbitrară şi a face eficiente 
decretele ecleziastice. 

În principiu şi în practică, din nou, acel lucru nu va fi decât ordinea de lucruri a „sfântului 
Imperiu Roman”. 

Când întreaga „uniune” a Consiliului Federal al denominaţiunilor în exersarea „puterii asupra 
oamenilor” va fi angajată în mod activ în fiecare „picior pătrat” al teritoriului Statelor Unite, 
interesându-se de „fiecare legătură a vieţii” a „fiecărui individ” pentru a cunoaşte poziţia „fiecărui 
alegător” şi „lucrând neobosit pentru a face fiecare persoană să voteze de ‚partea dreaptă’ în toate 
chestiunile” acestei jurisdicţii ecleziastice asumate, pentru a se amesteca în şi a domina „fiecare 
fază a vieţii întregii comunităţi”, ce va fi acela dacă nu un sistem federal al amestecului ecleziastic 
universal care se va diferenţia de Inchiziţia însăşi doar în grad, şi nicidecum în spirit sau în gen? 

Apoi, capul central al acestei federaţii va putea spune despre acesta naţiune ceea ce papa 
Bonifaciu al VIII-lea a spus despre regele Franţei: „Ştiu toate secretele împărăţiei sale”. 

Notaţi că scopul Federaţiei este de „a cunoaşte şi a căuta în vreun fel fiecare individ”. În iarna 
anilor 1911-1912, Oamenii şi Mişcarea Religioasă au făcut clar un mod în care va fi făcut acesta: să 
se dividă un anumit teritoriu în atât de multe districte astfel încât fiecare individ să poată fi găsit şi 
înregistrat în trei ore într-o oarecare duminică după-amiază de către agenţi cu instrucţiuni scrise ca 
cele ce urmează: 

„Să nu ratezi nici o casă. Dacă oamenii sunt absenţi, sună din nou. 
Aminteşte-le că fiecare casă din comunitate va fi vizitată astăzi. 
Dacă nu te vor primi, ia-le numele şi numărul şi scrie de-a curmezişul card-ului ‚Informaţie 

refuzată’. 
Cu toate acestea, ia toate informaţiile posibile despre ei de la uşa următoare.” 
Aceasta înseamnă că informaţiile oamenilor cu privire la religie vor fi luate, acele informaţii 

utilizate şi acei oameni socotiţi şi trataţi pe baza informaţiilor primite de la altcineva, iar persoanele 
respective nu ştiu nimic despre aceasta. 

A depăşit Inchiziţia acest lucru, exceptând faptul că ea a folosit mijloace mai puternice de a 
obţine informaţii? Şi totuşi, chiar şi atunci, tot ce făcea Inchiziţia era să „cunoască şi să caute într-
un fel fiecare individ” şi „informaţiile” dorite. 

Tot ceea ce a fost Inchiziţia vreodată a fost reprezentată de o mulţime de ecleziastici ce umblau 
peste tot ca agenţi ai bisericii punând întrebări referitoare la atitudinea oamenilor vizavi de religie şi 
biserică şi făcându-le incomode pentru cei care nu erau „de partea dreaptă”. 

Iar Consiliul Federal al bisericilor a cooperat cu Oamenii şi Mişcarea Religioasă. Iar când acea 
„mişcare” a dispărut ca trup separat, toate acele „informaţii”, statistici etc. s-au întors spre Consiliul 
Federal. 

Despre Federaţia bisericilor din secolul al patrulea, care a dezvoltat papalitatea în tot ce a fost ea 
vreodată, s-a scris: 

„Ca profesori şi păzitori recunoscuţi ai creştinătăţii, clerul continua să atragă în sfera lor fiecare 
parte a vieţii umane în care omul este mânat de motive morale sau religioase. 

De aceea, autoritatea morală a religiei, şi implicit a clerului, apărea că se poate extinde în mod 
legal asupra fiecărei tranzacţii a vieţii; de la legislaţia suveranului, care se cuvenea, într-o împărăţie 
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creştină, să fie ghidată de motiv creştin, la datoriile casnice ale ţăranului care se cuveneau să fie 
împlinite pe principiul dragostei creştine.” 

Aceste cuvinte au fost scrise de Dean Milman cu mai bine de şaptezeci de ani în urmă, cu 
singura referire la acea uniune bisericească şi la clerul ei din secolul al patrulea, în atribuirea, 
încălcarea, uzurparea şi stăpânirea lor. Cu toate acestea, este atât de apropiată, ca descriere, de 
această uniune prezentă a bisericilor din Consiliul Federal de parcă ar fi fost scrisă chiar azi şi cu 
referire doar la aceasta. 

Într-adevăr, nu a fost niciodată o analogie mai apropiată faţă de papalitate decât este în fiecare 
aspect al acestei Federaţii a bisericilor de azi. „Programul” alăturat dat în propriile lor cuvinte şi 
„planul” care urmează să fie atât de universal, de încurcat şi de „neobosit aplicat” sunt chiar în 
detaliile lor, ca şi în spirit sau scop, identic cu cel al Federaţiei bisericilor din secolul al patrulea din 
Imperiul roman. 

Şi când aceasta de astăzi la începutul ei este pe deplin asemănătoare cu cealaltă, cum va putea fi 
ea mai puţin asemănătoare în timp ce va înainta şi va creşte? 

Cu referire directă la o asemenea uniune, Congresul Statelor Unite din 1829 şi 1831 a spus: 
„Uniunile religioase extinse pentru a efectua un scop politic sunt întotdeauna periculoase”. Acesta 
este adevărul. Iar aici vedem cea mai extinsă uniune religioasă ce a putut să existe în această naţiune 
şi pentru scopuri politice. Cât de departe va trebui să meargă înaintea oamenilor Statelor Unite 
pentru a trezi pericolul? 

Deja Consiliul Federal îl urmează pe cel dinainte în literă prin susţinerea că legislaţia naţională 
este religioasă şi ecleziastică şi nimic altceva. 

Împotriva Constituţiei naţionale, împotriva principiului american vital, împotriva fiecărui 
principiu reformator şi împotriva fiecărui principiu creştin, Consiliul Federal obligă în Congres şi 
peste tot în legislaţia Statelor Unite la recunoaşterea „Sabatului creştin”, „ziua Domnului”, ca ziua 
de odihnă şi închinare şi o impune în toate ritualurile sale ca zi de odihnă şi închinare. 

Orice este creştin este religios, deoarece creştinismul nu este altceva decât o religie. De aceea, 
legislaţia în favoarea „Sabatului creştin” nu este decât legislaţie religioasă. Iar legislaţia în 
recunoaşterea „Sabatului creştin” nu este decât recunoaşterea religiei creştine. Şi aceasta înseamnă 
religia „creştină” prin forţă, ceea ce nu înseamnă deloc creştină, nu este nici din reformă, ci este 
numai papală. 

Tot ce aparţine Domnului este religios, deoarece religia este „datoria pe care o avem faţă de 
Domnul”. De aceea, legislaţia ce recunoaşte şi stabileşte „ziua Domnului” nu este decât legislaţie 
religioasă, căci în mod distinct recunoaşte şi stabileşte o instituţie religioasă. 

Iar aceasta înseamnă religie „creştină” prin forţă, care nu este deloc creştină, nici reformatoare, 
ci doar papală. 

Nici o persoană care aparţine Consiliului Federal nu poate nega că legislaţia intenţionată cu 
privire la „Sabat” este religioasă, deoarece:  

Prin termenii „Sabatul creştin” şi „ziua Domnului” Consiliul Federal înţelege duminica. 
Chiar primul lucru numit în marea schemă a Consiliului Federal pentru „decretul-lege”, pentru 

„îmbunătăţirea legii” şi „aplicarea legii” ca „datorie imperativă a Federaţiilor locale şi cele ale 
Statului” este „în special cu privire la odihna de duminică”. 

Consiliul susţine că pasajul din proiectul de lege principal referitor la duminică a fost de cinci 
ani şi este şi acum înaintea Congresului. 

Acel proiect de lege este pe faţă bazat pe „a patra poruncă a atotînţeleptului Creator”, iar 
porunca a patra nu este decât religioasă şi pe de-a-ntregul spirituală. 

În Senatul Statelor Unite, senatorul Johnson din Alabama este autorul şi promotorul proiectului 
de lege. Este un „Proiect de respectare a duminicii în districtul Columbia”. Şi în „Raportul 
Senatului nr. 33, Congresul şaizeci şi doi, prima sesiune, din comitetul districtului Columbia, 
senatorul Johnson s-a referit la acest proiect ca la – „o încercare de a dispune în lege ordinul 
poruncii a patra a unui Dumnezeu atotînţelept şi Tată iubitor”. 

În lecturile sale de la Haverford despre „Statele Unite, o naţiune creştină”, defunctul Justice 
Brewer al Curţii Supreme naţionale a spus că „printr-o majoritate largă” a deciziilor curţii 
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referitoare la legile duminicii „există gândul că ea este o zi religioasă, consacrată prin poruncă… 
‚Ziua a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău.’”. 

Astfel, prin Congres şi curţi, legislaţia duminicii este fără îndoială bazată pe a patra poruncă. 
Şi astfel, prin Congres, curţi şi Consiliul Federal al bisericilor este în mod hotărât ridicată şi pe 

faţă forţată asupra oamenilor din Statele Unite chestiunea religioasă a respectării „celei de-a patra 
porunci a unui Dumnezeu atotînţelept şi Tată iubitor”. 

Şi fiind astfel, este obligatoriu pentru fiecare persoană care are respect pentru „a patra poruncă” 
sau pentru „un Dumnezeu atotînţelept şi Tată iubitor, Autorul poruncii”, la fel de deschis şi de 
hotărât, să răspundă la această chestiune ridicată şi impusă nouă în felul acesta. 

Mai întâi de toate, să facem cât se poate de clar şi limpede ceea ce nu este şi ceea ce este 
chestiunea respectivă. 

Chestiunea nu se ocupă de faptul dacă Dumnezeu este „un Dumnezeu atotînţelept şi Tată 
iubitor” sau nu. Chestiunea se referă doar la faptul dacă Dumnezeu a însărcinat Congresul şi curţile 
Statelor Unite cu lucrarea de a face înţelepciunea şi dragostea Sa eficiente pentru toţi oamenii prin 
forţă guvernamentală. 

Chestiunea nu pune problema dacă „Dumnezeul atotînţelept şi Tatăl iubitor” este sau nu 
„Autorul celei de-a patra porunci”. Chestiunea se referă doar la faptul dacă El a însărcinat 
Congresul şi curţile din Statele Unite să fie pentru poporul din Statele Unite interpreţii şi 
prezentatorii infailibili şi autoritari ai poruncilor Lui. 

Chestiunea nu se referă la faptul dacă oamenii din Statele Unite ar trebui să fie religioşi sau nu. 
Chestiunea are în vedere dacă trebuie sau nu să fim religioşi sau cel puţin, să acţionăm ca şi cum am 
fi. 

Chestiunea nu se referă la faptul dacă să fie sau nu religie. Chestiunea nu se referă decât la 
faptul dacă să fie impusă religia sau nu. 

Chestiunea nu se referă la faptul dacă să se respecte sau nu Sabatul. Ea nu se referă decât la 
faptul dacă să fie impusă sau nu respectarea Sabatului. 

În întâmpinarea acestei chestiuni impusă nouă în acest fel, referitoare la respectarea sau 
recunoaşterea „celei de-a patra porunci” a „unui Dumnezeu atotînţelept”, chiar primul lucru care 
atrage atenţia este: 

Cum se face că în aplicarea „celei de-a patra porunci”, Congresul, curţile şi Consiliul Federal 
vor impune respectarea duminicii ca Sabat al acelei porunci? 

A patra poruncă, aşa cum a spus-o şi a scris-o de două ori „Dumnezeul atotînţelept şi Tatăl 
iubitor”, spune că „ziua a şaptea este Sabatul”. Dar Congresul, curţile şi Consiliul Federal propune 
aplicarea acelei porunci prin obligativitatea de a recunoaşte „prima zi”. 

Chiar proiectul de lege duminical care a fost propus de autorul său ca o expresie în lege a „celei 
de-a patra porunci”, denumeşte în mod clar „prima zi a săptămânii, în mod obişnuit numită 
duminica”. 

Cum se face atunci că atât Congresul, cât şi curţile şi Consiliul Federal vor asigura respectarea 
sau recunoaşterea poruncii lui Dumnezeu care cere odihnă în ziua a şaptea a săptămânii obligând 
oamenii să se supună unei legi a omului care cere odihnă în „prima zi a săptămânii”? 

Pe scurt, cum a devenit duminica, prima zi a săptămânii, Sabatul poruncii a patra, care este ziua 
a şaptea a săptămânii? Acesta este pivotul întregii chestiuni. 

Vreau să răspund acum la această chestiune axială atât de clar şi deplin încât să nu mai existe 
loc pentru înţelegeri greşite ale acestei chestiuni, fie de către Congres sau curţi, fie de către 
cetăţeanul sincer. 

De la începutul şi până la sfârşitul Bibliei, prima zi a săptămânii şi Sabatul poruncii a patra sunt 
diferite la fel cum sunt întotdeauna două lucruri distincte. 

Pe baza principiului reformator – „nimic în afară de cuvântul lui Dumnezeu”, nu există nici o 
evidenţă că ziua Domnului este duminica. Expresia este folosită în Biblie o singură dată în 
Apocalipsa 1:10. 

De aceea, dacă Biblia nu spune în alte locuri care este ziua Domnului, nimeni nu poate cu 
siguranţă să ştie ce zi din săptămână este. 
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Dar este implicată o obligaţie. Expresia este posesivă – ziua Domnului. Şi Isus a spus să „Îi dăm 
lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu”. 

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie atunci să ne spună ce zi este ziua Domnului sau altfel, în acest 
punct nu putem niciodată să Îi dăm lui Dumnezeu ceea ce este al Lui. Atunci Biblia nu ar fi un ghid 
complet. Ghidul ar trebui să fie Biblia plus altceva. Şi atunci nu ar fi ghid deloc, atunci toţi am fi pe 
mare, supuşi oricărui vânt. 

Iar Biblia spune, în cuvântul lui Dumnezeu, ce zi este a Lui, astfel: „dacă îţi întorci piciorul în 
Sabat de la a-ţi face plăcerea ta în ziua Mea sfântă.” Isaia 58:13. 

Iată ziua care este a Domnului. Şi este Sabatul: ziua a şaptea a poruncii a patra. 
Şi nici un om nu poate găsi ziua Domnului ca fiind altceva decât Sabatul Domnului, ziua a 

şaptea fără să abandoneze terenul Reformei şi al creştinismului – „nimic altceva decât Cuvântul lui 
Dumnezeu” şi să stea pe terenul papal al Bibliei şi tradiţiei. 

După cum în Biblie, Sabatul şi prima zi a săptămânii sunt două lucruri separate şi distincte, la 
fel au fost pentru aproape cincisprezece sute de ani ai timpului biblic. 

Prima folosire a termenului ziua Domnului pentru prima zi a săptămânii este făcută de către 
Ignatius, care a trăit nu la mult timp de la moartea apostolului Ioan. Şi acestea sunt cuvintele: 

„Fiecare dintre voi să păstreze Sabatul în mod spiritual, bucurându-se în meditaţie asupra legii, 
nu în relaxarea trupului, admirând lucrarea lui Dumnezeu. 

Şi după respectarea Sabatului, fiecare prieten al lui Hristos să păstreze ziua Domnului ca pe o 
sărbătoare, ziua învierii, regina şi principala zi dintre toate zilele.”15 

Astfel, când duminica a apărut ca ziua Domnului, acest lucru nu s-a făcut cu vreo sugestie că ar 
fi Sabatul sau vreun Sabat, ci doar o „sărbătoare” pe lângă Sabat care să fie celebrată „după 
respectarea Sabatului”. 

Perioada din timpul lui Ignatius până la secolul al patrulea este înveşmântat în ceea ce numim 
„Constituţii apostolice”, care reprezintă o colecţie de obiceiuri reprezentative în biserici pentru 
folosul clericilor. 

În aceste „Constituţii”, peste tot, este făcută o distincţie clară, atât în principiu, cât şi în fapt, 
între Sabatul poruncii a patra şi prima zi a săptămânii. Astfel: 

„Păstraţi Sabatul şi sărbătoarea Domnului, căci prima este memorialul creaţiunii şi ultima al 
învierii.” 

Există nu mai puţin de o duzină de alte afirmaţii referitoare la acelaşi subiect, toate la fel de 
explicite şi toate păstrând aceeaşi distincţie. 

Astfel, duminica a fost aşezată lângă Sabat fără nici un caracter sabatic, ci doar ca o zi de 
sărbătoare. 

Prima sugestie a ideii abţinerii de la muncă în ziua duminicii aparţine episcopului de Orleans, în 
305 p. Ch., când într-o disertaţie a termenului „ziua Domnului” aplicată duminicii, el a afirmat că 
„creştinii ar trebui să se abţină de la muncă” în acea zi, de vreme ce „apostolii au dorit ca această zi 
să nu fie mai puţin onorată decât Sabatul iudaic”. 

Aşa a fost vederea şi practica în biserică înainte să existe vreo lege duminicală. Şi toate 
rapoartele acelei vremi demonstrează că stabilirea duminicii ca o zi de sărbătoare a fost în totalitate 
a bisericii, iar toate direcţiile de celebrare a ei erau în întregime din aceeaşi sursă. Era în mod 
absolut o instituţie bisericească. 

Acea perioadă de asemenea marchează înălţarea episcopilor într-o ierarhie episcopală 
dominantă, „nerăbdători”, spune Eusebiu, „de a revendica guvernul ca pe un fel de suveranitate 
pentru ei înşişi”. 

Nu este necesar aici de a ancheta dacă era „guvernul” bisericii sau guvernul Statului cel pe care 
îl doreau ei, căci era acelaşi lucru. 

Pentru că, spune Neander: „De fapt, ei au înălţat în biserică o teorie teocratică falsă … care 
poate cu uşurinţă rezulta în formarea unui Stat sacerdotal, subordonând pe cel secular lui însuşi într-

                                                
15 Canonul 49. În timpul postului cel mare să nu fie oferită pâine cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică. 
Sâmbăta, Evangheliile şi alte porţiuni din Scriptură să fie citite cu voce tare. 
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un mod fals şi exterior.” 
„Teoria teocratică deja domina în timpul lui Constantin şi… episcopii s-au făcut în mod 

voluntar dependenţi de el prin disputele şi hotărârea lor de a face uz de puterea Statului pentru 
înaintarea scopurilor lor.” 

Iar legile duminicale au fost mijloacele prin care aceşti episcopi au făcut efectivă „hotărârea lor 
de a face uz de puterea Statului” pentru înaintarea scopurilor lor teocratice. 

Acest lucru poate fi verificat de oricine care nu trebuie decât să urmărească faptele din istoria lui 
Neander a acelui timp. Mai întâi el vorbeşte despre acea „hotărâre” a episcopilor teocraţi falşi, după 
cum s-a afirmat şi mai sus. Apoi vorbeşte despre istoria legilor duminicale de la prima lege a lui 
Constantin în 314 până la cea a lui Theodosius cel Tânăr din 425. Şi apoi, fără nici o pauză şi cu 
referire directă la aceste legi duminicale, el spune: „În acest fel, biserica a primit ajutor din partea 
Statului pentru înaintarea scopurilor ei”. 

Ea a început cu „hotărârea” de a o face, a făcut-o şi „în acest fel” a reuşit. 
Care a fost acel „fel” va fi urmărit acum. Prima lege duminicală din lume a apărut printr-un 

edict al lui Constantin, în jurul anului 314, care, în concordanţă cu parafraza lui Neander, a hotărât 
şi a ordonat ca vinerea şi duminica „să fie o întrerupere a afacerilor în curţi şi în alte oficii civile, 
pentru ca ziua să poată fi devotată cu mai puţină întrerupere scopurilor devoţiunii”. 

Iar Sozomen spune despre Constantin: 
„A poruncit ca nici o afacere juridică sau de altă natură să fie negociată în aceste zile, ci 

Dumnezeu să fie servit cu rugăciuni şi cereri”. 
Aceasta stabileşte dincolo de orice îndoială că intenţia expresă a primei legislaţii în favoarea 

duminicii ca zi de încetare a ocupaţiilor obişnuite este doar religioasă. Iar intenţia celui care a emis 
legea fiind lege, prima lege duminicală a fost doar religioasă. 

Al doilea pas în legislaţia duminicală a fost în edictul lui Constantin, 321. Scopul legii a fost 
acum extins nu numai la curţile şi alte slujbe ale Statului, ci de asemenea la „oamenii ce locuiesc în 
oraşe” şi la ocupaţiile „de tipul negustoriei”. 

Şi totuşi, intenţia a fost în mod categoric aceeaşi, căci Eusebiu, istoricul timpului şi unul dintre 
episcopii ce au avut cel mai mult de-a face cu legislaţia, a spus despre aceasta cum Constantin: „a 
poruncit de asemenea ca o zi să fie privită ca o ocazie specială pentru închinare religioasă”. 

Ca expresie pozitivă în intenţia în continuare religioasă a legii, Constantin, ca interpret al 
propriei legi, a redactat o rugăciune care să fie repetată în cor în fiecare duminică de către trupele 
imperiale la un semnal dat, ca şi cum ar defila pentru acest scop. 

De aceea, este imposibil să negi sau să ignori într-un mod drept faptul că această lege a fost în 
mod precis religioasă. Şi pe lângă aceasta, există dovada că a fost exclusiv religioasă. 

Această dovadă se găseşte din nou în cuvintele episcopului Eusebiu, spunând cum Constantin: 
„A poruncit naţiunilor ce locuiesc în continentele şi insulele acestui puternic glob să se adune 

săptămânal în ziua Domnului şi să o respecta ca pe o sărbătoare, nu pentru răsfăţarea trupului, ci 
pentru mângâierea şi înviorarea sufletului prin instruirea în adevărul divin”. 

Afirmaţia nu doar că arată că legea duminicală este religioasă, ci arată că a fost religioasă 
escluzând orice consideraţie temporală, civilă sau fizică. 

Ca o confirmare la toate acestea, mai este şi faptul că prin slujba şi autoritatea sa de Pontifex 
Maximus – capul religiei, nu de împărat – capul Statului, a redactat Constantin edictele sale 
duminicale. 

Căci, spune Duruy: 
„În hotărârea referitoare la ce zile trebuie privite ca sfinte şi în compunerea unei rugăciuni 

pentru uz naţional, Constantin şi-a exercitat unul dintre drepturile ce îi aparţin ca Pontifex Maximus 
şi nu a fost nici o surpriză că el putea să facă aceasta.” 

Totuşi, dincolo de toate acestea stă faptul că federaţia bisericii acelui timp a fost sursa secretă, 
inspiraţia şi iniţiativa prin care totul a fost adus la îndeplinire. Era numai în înaintarea marii scheme 
a episcopilor şi a uniunii lor bisericeşti de a stabili Statul ca „împărăţia lui Dumnezeu”. 

Şi când şi-au îndeplinit planul, au proclamat că „împărăţia lui Dumnezeu a venit”, că „sfinţii 
Celui Prea Înalt au luat împărăţia” şi că aplicarea acestor legi înrudite a făcut pe cei din popor 
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„supuşi potriviţi ai împărăţiei”. 
Aceasta este istorie adevărată, după cum este singura istorie a legislaţiei duminicale. Acesta este 

singurul şi exclusivul caracter al legislaţiei religioase şi al originii ei. Acel caracter este în 
exclusivitate religios. Ea nu trimite la ideea vreunui caracter altfel decât religios. Şi până la sfârşitul 
lumii acel caracter nu poate fi separat de legislaţia duminicală. 

Instituţia duminicii şi tot ce a fost ataşat ei a fost în întregime a bisericii. Şi când de la biserica 
asociată Statul a acceptat şi a întocmit în lege această instituţie bisericească exclusivistă, acesta, 
chiar în faptul realizării lui, a reprezentat unirea bisericii cu Statul. 

Totuşi, chiar dacă duminica a fost încorporată în legea imperială şi impusă tuturor oamenilor, nu 
a fost susţinută de biserică, nici adoptată sau impusă de Stat ca Sabatul poruncii a patra, ci ca o zi de 
odihnă pe lângă Sabat. Şi ambele zile erau respectate şi în majoritatea cazurilor de către aceleaşi 
persoane din acel sistem bisericesc şi statal. 

Statutul de zile de odihnă din acel timp este indicat de către episcopul Eusebiu astfel: 
„Toate lucrurile ce trebuiau făcute în Sabat, noi le-am transferat asupra zilei Domnului.” – 

Comentariu la Psalmul 92. 
Pasul definit pentru a stabili respectarea duminicii excluzând Sabatul a fost realizat de către 

Conciliul din Laodicea, în jurul anului 364 p.Ch. în canonul 29 din acel Conciliu, prin care 
creştinilor le era interzis să fie „leneşi” şi li se poruncea să „muncească în Sabat” şi „dacă era 
posibil, să nu lucreze” duminica. 

Nefiind un Conciliu general, acest canon a fost mai mult un index a ceea ce se dorea decât un 
act de forţă reală. Acest lucru este dovedit de faptul că însuşi Conciliul a adoptat alte trei canoane ce 
recunoşteau respectarea Sabatului.16 

În 416, papa Inocenţiu I a recunoscut respectarea Sabatului în biserică în aceeaşi măsură ca 
duminica. Într-o scrisoare, el a poruncit ca „Sabatul să fie păstrat ca o zi de post”, căci „el 
împărtăşeşte tristeţea şi bucuria duminicii, iar apostolii erau în mare mâhnire în ziua aceea”; şi că 
duminica ar trebui păzită ca „o zi de sărbătoare” pe baza bucuriei ce a adus-o apostolilor. 

Socrates, a cărui istorie ecleziastică ajunge până la 439, spune: 
„Aproape toate bisericile din lume celebrează sacramentele în Sabatul fiecărei săptămâni, totuşi 

creştinii din Alexandria şi Roma au încetat să mai facă aceasta.” 
Şi el specifică ce se numea „o zi de sărbătoare” în timpul lui: 
„Adică sâmbăta şi ziua Domnului în fiecare săptămână, când sunt de obicei adunările ţinute în 

biserici.” – Book V, cap. XXII; Book VI, cap. VIII. 
Sozomen, a cărui istorie ecleziastică ajunge până la 460, spune: 
„Oamenii din Constantinopol şi aproape de peste tot se adună împreună în Sabat la fel cum se 

adună în prima zi a săptămânii, obicei ce nu a fost niciodată respectat în Roma sau Alexandria.” – 
Book VII, cap. XIX. 

În 538, un conciliu din Orleans a declarat că ce este legal şi ce este ilegal în ziua duminicii 
reprezintă o chestiune „ce ţine exclusiv de jurisdicţia ecleziastică”. 

În 585, într-un conciliu la Macon, în Gaul, a fost făcut un alt pas pentru a face duminica un 
Sabat în locul Sabatului. Acest conciliu a declarat că duminica este „ziua odihnei perpetue” (la care 
se referă şi Evrei 4) căreia „ziua a şaptea a legii şi profeţilor este un model”. Şi orice nerespectare a 
ei va atrage o pedeapsă cumulată, în primul rând „mânia lui Dumnezeu” şi apoi „furia nepotolită a 
clerului”. 

În 596, Augustin i-a scris papei Grigore cel Mare din Britania cum creştinii bretoni se „dădeau 
la iudaism” şi „erau ignoranţi ai sfintelor sacramente şi sărbători ale bisericii”. 

Aceasta înseamnă că ei respectau Sabatul şi erau ignoranţi în privinţa respectării duminicii. 
În 602, papa Grigore a mai făcut un pas spre a face din duminică un Sabat excluzând Sabatul 

poruncii a patra. Într-o scrisoare, el a spus: 

                                                
16 Canon 51. În timpul postului cel mare, să nu fie celebrate sărbătorile martirilor, ci sfinţii martiri să fie 
comemoraţi în zilele de sâmbătă şi duminică ale postului. „Istoria Conciliilor creştine” de Hefele. 
Traducerile canonului spun „sâmbăta” tot timpul, dar în original este „Sabat”. 
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„Am auzit că unii oameni cu un spirit pervers au semănat printre voi anumite lucruri care sunt 
greşite şi care sunt opuse sfintei credinţe, cum este interzicerea de a face vreo lucrare în Sabat. Cum 
aş putea să îi numesc pe aceştia decât predicatorii lui Antihrist, care, atunci când va veni, va face ca 
Sabatul să fie păstrat liber ca şi ziua Domnului de orice lucrare.” 

El a spus că un asemenea lucru va „iudaiza poporul”, că „Hristos este Sabatul nostru” şi că 
trebuie să ne abţinem de la munca lumească şi să fim perseverenţi în rugăciuni duminica, „pentru a 
putea ispăşi lipsa din celelalte şase zile”. 

În 664, Oswald, regele comitatului de nord al Angliei, a ordonat respectarea duminicii. Iar 
păzitorii Sabatului, „decât să se supună”, s-au retras în insula Iona şi în Irlanda. 

În perioada dintre anii 732 şi 769 un alt pas a fost făcut pentru a face din duminică un Sabat 
excluzând Sabatul. Arhiepiscopul de York a făcut o compilaţie de „Selecţii din canoane” în care se 
învăţa că „Sabatul era sfinţit datorită referinţei sale către suferinţa lui Hristos şi odihna din 
mormânt” şi că „ar trebui să păstrăm un Sabat spiritual duminica, ziua care a fost sfinţită prin 
învierea Sa”: 

Totuşi, Sabatul a fost respectat de câţiva din biserică. Pentru că în 791, Conciliul din Friuli, 
Italia, a vorbit despre „Sabat” ca ziua „respectată de iudei şi ţăranii noştri”. Nu doar ţărani, nici 
ţăranii, ci „ţăranii noştri”, ceea ce dovedeşte că Sabatul era încă păstrat chiar şi în Biserica Romană. 

Acelaşi conciliu a făcut marele pas de a înălţa duminica drept Sabat. Conciliul a poruncit ca 
„respectarea duminicii să înceapă la ora serii Sabatului, nu pentru onoarea Sabatului, ci pentru 
onoarea zilei Domnului” şi a declarat că duminica este „Sabatul Domnului” la care se face referire 
în Exodul 35:2, în cuvintele: „Oricine va face o lucrare în ea să fie omorât”. 

Acesta este primul loc şi moment din întreaga istorie în care duminica este numită „Sabatul 
Domnului” sau simplu „Sabat”. 

Şi totuşi, nici atunci duminica nu a fost ţinută ca fiind Sabatul poruncii a patra, ci ca „Sabatul 
Domnului” excluzând Sabatul Domnului. 

Douăzeci şi doi de ani mai târziu, s-a făcut o mai mare apropiere de a face din duminică Sabatul 
poruncii a patra, dar nu într-o afirmaţie pozitivă. În 813, Conciliul din Rheims a decretat că „în 
concordanţă cu porunca Domnului” nimeni să nu „facă vreo lucrare” duminica. 

În 829, al şaselea conciliu de la Paris a afirmat că „păgânii pun deoparte unele zile spre onoarea 
zeilor lor”, că „evreii, ale căror obiceiuri au fost de tip lumesc, ţin Sabatul într-un fel lumesc” şi că: 

„a crescut obiceiul printre creştini, ca o chestiune de respectare religioasă, bazată pe tradiţia 
apostolică acreditată şi bineînţeles pe autoritatea bisericii, să se onoreze duminica: 1) în memoria 
învierii Domnului; 2) în această zi a dat Domnul lumină pământului; 3) Spiritul Sfânt S-a coborât 
peste apostoli; 4) ‚aşa cum susţin unii doctori’, mana a căzut din cer”; acestea şi alte lucruri de un 
caracter similar arată clar că „această zi trebuie respectată mai mult decât celelalte”. 

Papa Nicholas I, 858-867, a declarat că odihna de Sabat „este doctrina lui Antihrist”, dar că 
odihna de duminică „este obligatorie”. 

În 1069 creştinii din Scoţia încă păstrau Sabatul poruncii a patra „în mod literal – ziua a şaptea a 
săptămânii”. 

În acel an, prinţesa Margaret a Angliei a devenit soţia regelui Scoţiei. „Religia ei era de noul tip 
roman”. A făcut schimbări în Biserica Scoţiei de la „tipul primitiv care în era expus în timpul ei”. 

Şi printre aceste schimbări era „abolirea vechii practici de a respecta sâmbăta (Sabatul) şi nu 
duminica drept zi de odihnă faţă de muncă” şi „interzicerea muncii în ziua Domnului”. 

În secolul al şaisprezecelea Reforma a predominat atât de mult încât Conciliul General din 
Trento a trebuit să fie chemat de Biserica Romei pentru a analiza situaţia. 

Cel mai puternic teren al protestanţilor era insistenţa lor că „Biblia şi numai Biblia este singurul 
standard adevărat al credinţei şi moralei”, împotriva pretenţiei Romei, „Biblia şi tradiţia” ca 
standard. 

Când Conciliul s-a reunit, s-a descoperit că în Conciliul însuşi, aşa cum a scris legatul papal, 
exista „o puternică tendinţă de a pune deoparte tradiţia şi de a face din Scriptură singurul standard al 
chemării”. 

Acest lucru era periculos pentru Roma, deoarece pentru ea „tradiţia” înseamnă nu numai 
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antichitate, ci „inspiraţie continuă”, ceea ce nu este decât o altă formă de a exprima 
„infailibilitatea”. Ceva trebuie făcut pentru a salva ziua pentru Roma. 

Şi aceasta a fost făcut: la deschiderea ultimei sesiuni, 18 ianuarie 1562, „arhiepiscopul de 
Rheggio a ţinut un discurs, în care a declarat pe faţă că tradiţia stă mai sus de Biblie”. 

Şi dovada este astfel dată de el: 
„Această autoritate a bisericii este mai mult decât orice glorificată de Sfânta Scriptură … Prin 

aceeaşi autoritate – biserica, preceptele legale ale Domnului conţinute în Sfintele Scripturi au 
încetat. Sabatul, cea mai glorioasă zi din lege, a fost absorbită de ziua Domnului … Această zi şi 
instituţii similare nu au încetat ca urmare a predicării lui Hristos (căci El spune că nu a venit să 
distrugă legea, ci să o împlinească), dar cu toate acestea au fost schimbate şi s-a făcut în 
exclusivitate prin autoritatea bisericii.” 

Nu exista scăpare pentru protestanţi din aceasta. Deoarece chiar mărturisirea lor de credinţă – 
Confesiunea Augsburg, 1530 – a admis în mod clar că „respectarea zilei Domnului” a fost numită 
numai de către „biserică”. Şi prin aceasta, în mod clar ei nu au susţinut „Biblia şi numai Biblia”, ci 
„Biblia şi tradiţia”, cu tradiţia deasupra Bibliei. Iar acesta nu era decât terenul Romei – şi astfel a 
fost salvată cauza Romei. 

Notaţi că în Conciliu, arhiepiscopul a spus: „Sabatul… a fost absorbit de ziua Domnului”. 
Atunci, catehismul Conciliului din Trento, 1567, completează istoria astfel: 
„Când legea ceremonială a fost îndepărtată, Sabatul, de asemenea, ca o ceremonie a fost 

îndepărtat. Sfinţirea Sabatului înseamnă oprire de la munca fizică şi afaceri. Respectăm pe deplin 
Sabatul când Îi oferim Domnului servicii de pietate şi religie. Înţelesul propriu-zis al poruncii a 
patra tinde către acest lucru: ca un om să se oprească la un timp fixat, astfel încât, nefiind angajat în 
munci fizice şi afaceri, să se închine în mod pios lui Dumnezeu şi să Îl adore”. 

Iar biserica a făcut din duminică „timpul fixat” pentru închinare şi „înţelesul propriu-zis al 
poruncii a patra”. 

Şi astfel duminica a fost făcută „Sabatul poruncii a patra”. 
Şi tot sistemul precedent de decrete al conciliilor şi papilor, al regilor şi împăraţilor papali în 

favoarea duminicii a pătruns în Anglia. În realitate, nici o părticică nu era în mod direct a Angliei, 
căci Anglia era o parte a papalităţii. 

În 1533, Henri al VIII-lea a eliberat Anglia de sub stăpânirea papei şi el însuşi „a devenit capul 
pe pământ al bisericii Angliei”: şi la fel toţi succesorii lui până în această zi. Cu excepţia faptului că 
este un rege ca papă în locul papei, nimic nu este schimbat. 

În 1554 şi după acest an au avut loc ridicarea şi domnia puritanilor. Ei au susţinut că biserica 
Angliei „a reţinut multe invenţii umane şi superstiţii preoţeşti” şi au insistat ca toate acestea să fie 
abandonate şi „doar Cuvântul lui Dumnezeu” să fie urmat. 

Disputa lor specială era împotriva „obiceiurilor, ceremoniilor şi disciplinei bisericii” Angliei: 
dacă ar trebui ca clerici să poarte veşminte, dacă biserica ar trebui guvernată de episcopi, dacă ar 
trebui să fie catedrale, cu arhidiaconii lor, protopopi, canoane şi alte slujbe, dacă ar trebui să fie 
sărbători bisericeşti şi zile sfinte, semnul crucii, naşi şi naşe etc. 

Biserica Angliei a susţinut că: 
„Deşi Sfintele Scripturi sunt un standard perfect al doctrinei, nu sunt o regulă de disciplină şi 

conducere: şi nici practica apostolilor nu este o regulă sau lege invariabilă a bisericii în veacurile 
care au urmat; deoarece ei au acţionat în concordanţă cu împrejurările bisericii în copilăria ei şi în 
timp ce era persecutată. De asemenea, Scripturile nu sunt o regulă a acţiunilor omeneşti aşa încât tot 
ce facem în materie de religie fără direcţia lor expresă este păcat, ci multe lucruri sunt lăsate 
indiferente.” 

Rezumate, poziţiile respective au fost: 
Biserica Angliei: orice nu este clar interzis de Scriptură în materie de disciplină bisericească, 

ordine şi conducere poate fi poruncit de către biserică şi practicat de către credincioşi, fără să fie 
păcat. 

Puritanii: în toată disciplina bisericii, ordinea şi conducerea ei, la fel ca în doctrină, Scripturile 
sunt singura regulă perfectă a acţiunilor umane. De aceea, în toate lucrurile ce aparţin bisericii, orice 
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nu este poruncit reprezintă deşertăciune şi nu poate fi practicat fără păcat. 
În consecinţă, puritanii au denunţat ca papistasism toate sărbătorile bisericeşti, zilele sfinte, 

obiceiurile şi ceremoniile şi i-au acuzat pe episcopalieni de „aluatul şi superstiţia preoţească şi 
supunere faţă de poruncile oamenilor” în practica lor. 

Ca dovadă care ar trebui să îi convingă pe puritani că biserica are libertate şi autoritate în 
lucrurile ce nu sunt comandate, episcopalienii au ridicat faptul că respectarea duminicii este doar o 
poruncă a bisericii şi se bazează doar pe autoritatea bisericii. 

Au susţinut că puritanii sunt inconsecvenţi, se contrazic pe ei înşişi şi sunt arbitrari prin faptul 
că ei continuă să respecte duminica în timp ce denunţă autoritatea bisericii, singura autoritate pe 
care se bazează acea zi şi respectarea ei ca zi religioasă. 

Aceasta i-a pus pe puritani în încurcătură. Ei păstrau duminica drept Sabat. Singura autoritate ce 
o puteau prezenta pentru ea în toate timpurile era autoritatea bisericii, biserica papală. 

Ce puteau să facă? 
Nu vor permite nici o autoritate bisericească, fiindcă aceasta ar însemna să recunoască 

papalitatea. 
Nu au putut găsi poruncă sau autoritate scripturistică pentru respectarea duminicii, căci singura 

poruncă sau autoritate referitoare pentru o zi de odihnă săptămânală este porunca a patra, care în 
mod specific denumeşte ziua a şaptea şi nu ziua întâi a săptămânii. 

Nu vor asculta de porunca clară şi simplă a lui Dumnezeu: căci aceasta ar fi mărturisirea că au 
greşit şi aceasta ar mărturisi că nu sunt infailibili, că nu ştiu tot şi că ar mai putea învăţa ceva. 

A continua să păstreze duminica doar pe baza autorităţii pe care au denunţat-o atât de mult, în 
timp ce presau episcopalienii că trebuie să fie o poruncă clară a lui Dumnezeu pentru orice lucru ce 
ar trebui făcut în religie, ar însemna să li se ia tot pământul de sub picioarele lor şi să fie lăsaţi fără 
nici un suport. 

Era o mare încurcătură. Au fost mari căutări – nu din inimă, ci pentru ceva, orice, care să îi 
salveze în eroarea evidentă, nu din ea. 

În final, în 1594, „Rev. Nicholas Bownde (sau Bound), D.D., din Norton, din districtul Suffolk”, 
Anglia, a găsit ieşirea. A scris o carte afirmând următoarea invenţie curioasă: 

Nu este definită ziua a şaptea, ci „a şaptea parte a timpului” este cea cerută de porunca a patra 
pentru a fi ţinută ca zi de Sabat. 

Nu este „a şaptea zi de la creaţie, ci ziua învierii lui Hristos şi ziua a şaptea de la aceea”. 
„Ziua a şaptea este categoria” din porunca a patra, astfel încât „a şaptea zi de la creaţie, ziua 

învierii lui Hristos şi ziua a şaptea de la aceasta” sunt „cuprinse în poruncă după cum categoria 
cuprinde ambele specii”. 

Astfel, porunca a patra a fost făcută pentru a cere respectarea zilei a şaptea de la creaţie până la 
învierea lui Hristos şi prima zi de atunci încolo! 

Acea carte a Dr. Bownde „a avut o mare răspândire printre oameni. Toţi puritanii au căzut de 
acord cu această doctrină şi s-au distins în devoţiunea lor pentru respectarea duminicii. 

Şi astfel, duminica papală ca Sabatul poruncii a patra a devenit Sabatul puritan al poruncii a 
patra. Căci folosirea cuvântului „Sabat” aplicat duminicii „a devenit în acea perioadă” o marcă 
distinctivă a puritanilor”. 

În 1584, influenţa puritanilor în Parlament a produs aprobarea „unui proiect de lege pentru o 
mai bună şi mai reverenţioasă respectare a Sabatului” – duminica. Dar regina Elizabeth „a refuzat” 
să îl adopte, deoarece ea nu consimţea ca Parlamentul să „se amestece în chestiunile religiei care 
reprezentau prerogativa ei” de cap al bisericii. 

În 1603 regele Iacov al VI-lea al Scoţiei a devenit Iacov I al Angliei. În călătoria sa prin Anglia 
el a văzut că oamenii erau restricţionaţi de limitele strâmte ale legilor duminicale impuse de către 
clericii mai bigoţi. 

După plângerea oamenilor din Lancashire, regele Iacov, în poziţia de „cap suprem pe pământ al 
Bisericii Angliei”, cu sfatul prelaţilor săi, a redactat la 24 mai 1618 „Declaraţia Maiestăţii sale, 
regele, către supuşii săi privind sporturile legale care să fie practicate” în zilele de duminică după 
rugăciunile de seară. 



127 
 

Această „Declaraţie” a fost numită „Cartea Sporturilor”. Prevederile ei au fost realizate de 
episcopul Morton şi a fost redactată nu de Parlament, ci numai de Iacov, „capul bisericii”. El a 
permis dansul, tragerea cu arcul, salturile, săriturile cu prăjina, sărbătorile primăverii (jocuri de 1 
mai), berea bisericească,17 dansurile morris (dansurile populare interpretate la 1 mai de 
persoane costumate ca eroi ai ciclurilor de legende legate de Robin Hood – n. tr.), aşezarea 
stâlpilor de arminden şi „alte sporturi practicate imediat după aceasta”. 

Iacov nu era recunoscut în mod special pentru amabilitate. „Cartea Sporturilor” a fost redactată 
pentru a-i irita pe puritani. Deoarece, chiar la masa sa de consilii, a declarat că „el şi mama sa au 
fost bântuiţi încă din leagăn de un diavol puritan de care îi era teamă că nu îl va lăsa în pace până la 
mormânt”. 

Opoziţia puritanilor faţă de „Cartea Sporturilor” a fost intensă. S-a ridicat o mare controversă. 
Pe toate părţile, aplicarea puritană a cuvântului „Sabat” zilei de duminică era disputată şi 
ridiculizată. 

De exemplu, a fost introdus un proiect de lege în Parlament „pentru o mai bună respectare a 
Sabatului, de obicei numită duminica”. Unul dintre membri, un anume domn Shepherd, a afirmat 
despre el, „De vreme ce sâmbăta este dies Sabbati, acesta poate fi numit ‚Proiect de lege pentru 
respectarea sâmbetei, în general numită duminica’”. 

Remarca domnului Shepherd a fost atât de ironic plasată încât a fost considerată sfidător de 
obraznică şi „a fost mustrat pe genunchi şi expulzat din Camera Comunelor”. 

În Camera Lorzilor, cuvintele „ziua Domnului” au fost înlocuite de cuvântul „Sabat”, iar 
proiectul a fost distribuit cu remarca: „oamenii înclină acum mult spre cuvintele iudaismului”. 

Oricum, Iacov a cerut Parlamentului să nu adopte proiectul, deoarece „era atât de direct 
împotriva” „Declaraţiei” sale, iar chestiunea s-a oprit deocamdată în Parlament. 

În domnia lui Carol I, „la cererea justiţiei păcii”, lordul principal al justiţiei şi un alt judecător au 
redactat în comun o lege pentru suprimarea excesului permis în „sporturi”. Dar au fost mustraţi de 
arhiepiscop, ce era susţinut de rege, şi li s-a cerut să revoce legea, din cauza „invadării şi uzurpării 
jurisdicţiei episcopale”. 

La 18 octombrie 1633, la cererea arhiepiscopului, Carol I a redactat din nou „Cartea 
Sporturilor”. „Curtea are balurile, mascaradele şi piesele ei” duminică seara, „în timp ce oamenii de 
la ţară se bucură în dansurile lor morris, sărbătorile de primăvară, berea bisericească şi alte 
distracţii”. 

În tot acest timp, a continuat controversa referitoare la aplicarea puritană a cuvântului „Sabat” 
duminicii. În 1628, Theophilus Bradbourne, un om bisericesc, a publicat o carte pentru acceptarea şi 
respectarea Sabatului Domnului aşa cum este dat în poruncă – „ziua a şaptea” – ca „Sabat creştin”. 
Dar toţi cei care au recunoscut adevăratul Sabat al Domnului şi al pruncii a patra „au suferit mari 
persecuţii” din toate părţile. 

La 6 aprilie 1644, Parlamentul a decretat că „toate persoanele ar trebui să-şi dea silinţa pentru 
sfinţirea zilei Domnului făcându-şi datoria în pietate şi adevărată religie, în mod public, dar şi 
particular; şi că nici o persoană să nu strige, să nu etaleze sau să-şi expună mărfurile etc., nici să nu 
călătorească, să poarte poveri sau să facă vreo lucrare lumească fără un motiv rezonabil”; 
prevederile „Cărţii Sporturilor” au fost abolite, s-a cerut să fie arsă „Cartea” însăşi de către călăul 
obişnuit şi de asemenea „alte cărţi sau pamflete împotriva moralităţii celei de-a patra porunci sau a 
zilei Domnului”. 

În timpul domniei lui Carol al II-lea Biserica Angliei a venit din nou la putere. Iar episcopii şi-
au folosit puterea la maxim. 

Prin „Actul de Uniformitate”, 1662, „măsura de încoronare a organizării ecleziastice” – Knight; 
prin „Actul pentru Casa de rugăciune”, 1664, „s-a inventat stârpirea întregii închinări publice din 
afara zidurilor unei biserici” – Brooks; „Actul Oxford Five-Mile”, 1666, a intensificat-o în 1670; 

                                                
17 Berea bisericească este „o bere puternică de bună calitate fabricată special pentru o sărbătoare bisericească 
şi oferită numai în ziua sărbătorii respective. Celebrarea berii bisericeşti este „o întâlnire veselă cu ocazia 
unei sărbători bisericeşti în care se serveşte bere special fabricată”. 
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toată predicarea şi învăţătura religioasă, toată închinarea şi adunările de închinare au fost restrânse 
numai la ceea ce este „permis prin liturghie şi practica Bisericii Angliei”. 

Şi toate acestea au avut scopul ca „orice persoană din interiorul acestui ţinut să poată şti cu 
certitudine regula căreia trebuie să i se supună în închinarea publică”. 

Efectul acestei legislaţii a fost excluderea tuturor nonconformiştilor din ţinut din toate locurile şi 
adunările de închinare; căci ei nu se vor duce la locurile de închinare ale celor care fac astfel de legi. 

Dar nu acesta era scopul acelor acte. Singurul scop al lor era de a face din închinarea Bisericii 
din Anglia singura închinare din regat, iar la această închinare să fie prezentă fiecare persoană din 
regat. 

Atunci şi de aceea, în 1676 a fost decretată legea duminicală a lui Carol al II-lea, cerând ca 
fiecare să se „prezinte la biserică” duminica. Această lege porunceşte: 

„Pentru o mai bună respectare şi sfinţire a zilei Domnului, în mod obişnuit numită duminica, să 
fie decretat … ca toate legile emise referitoare la respectarea zilei şi prezentarea la biserică în 
această zi să fie cu atenţie puse în vigoare, ca toate persoanele să se silească în ziua Domnului să-şi 
facă datoria în pietate şi adevărată religie, în mod public şi particular şi nici un comerciant, 
meşteşugar, muncitor sau altă persoană să nu facă nici o lucrare sau afacere lumească sau să lucreze 
pentru meseriile lui obişnuite în ziua Domnului (exceptând doar lucrările de binefacere şi caritate)” 
etc. 

În Anglia, acea lege a obligat fiecare persoană să meargă la locurile de închinare ale bisericii 
Angliei. Clauza „prezentării la biserică” se referea numai la Biserica Angliei, căci toate celelalte 
locuri au fost interzise prin actele precedente. 

În coloniile din America oamenii erau obligaţi să meargă la locurile lor respective de închinare. 
Şi în aceeaşi măsură în care principiile puritane ale statutului din 1644 au constituit puterea lor în 
Anglia, o constituie şi în cazul puritanilor din America. 

Legea lui Carol al II-lea este originea şi modelul tuturor legilor duminicale în toate Statele din 
Statele Unite de când au existat originalele treisprezece state. Şi este, potrivit părerii generale, 
„modelul” proiectului de lege duminicală din Senat ce este acum înaintea Congresului: iar acest 
lucru este urgentat de Consiliul Federal al bisericilor. 

Iată deci genealogia tuturor legilor duminicale din toate Statele Statelor Unite: legile duminicale 
din Statele de mai târziu nu sunt decât extensia sau repetarea legilor duminicale ale Statelor 
originale care erau aceleaşi legi duminicale ale coloniilor, care erau legile duminicale ale Angliei, 
care erau legile duminicale ale Romei papale. 

Şi de la originea lor în Roma până la finalul lor în aceste ultime State, în orice generaţie ele nu 
au fost decât religioase şi ecleziastice atât la origine, cât şi în intenţie. 

Completând istoria Consiliului Federal al bisericilor la întâlnirea lor din Philadelphia, 2-8 
decembrie 1908, în mod oficial au repetat şi confirmat acţiunea puritanilor şi a teocraţiilor papale 
făcând din duminică Sabatul poruncii a patra. 

La acea întâlnire a Consiliului General, Comitetul responsabil cu „Respectarea duminicii” a 
spus: 

„Nu avem nici o obiecţie la citirea poruncii: ‚Adu-ţi aminte să sfinţeşti una din cele şapte zile. 
Consacră această zi Domnului ca zi a Lui. Să nu fie ca celelalte zile. Sfinţeşte-o.’” 

Când raportul era în discuţie, un membru al Consiliului a oferit această rezoluţie: 
„Nu este intenţia noastră de a face ceva care să se amestece cu convingerile acelor fraţi care sunt 

reprezentanţi cu noi în acest Consiliu, care pe baza conştiinţei respectă ziua a şaptea în locul zilei 
întâi a săptămânii ca zi de odihnă şi închinare.” 

Acea rezoluţie a fost în mod copleşitor respinsă cu un răsunător şi prelung „Nu!”. 
Aceasta demonstrează fără posibilitate de confuzie că acea afirmaţie a Consiliului – că nu au 

nici o obiecţie la propria lor propunere de a citi porunca a patra – „sfinţeşte o zi din şapte” – nu este 
adevărată, exceptând faptul că acea „zi din şapte” este şi va duminica. 

De asemenea este demonstrat în acest fel că nu vor permite nimănui decât lor înşişi să citească 
porunca în felul în care au spus-o ei: şi că ei o vor citi în acel fel, doar cu referinţă strictă şi 
specifică la ziua de duminică. 
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Şi iată cum prin Consiliul Federal, duminica, prima zi a săptămânii, a devenit Sabatul poruncii a 
patra care vorbeşte despre ziua a şaptea a săptămânii. 

Astfel, prin dovada indiscutabilă a istoriei, faptelor şi legilor, este adevărată istoria despre cum a 
devenit pentru Congres şi curţile Statelor Unite duminica, prima zi a săptămânii, Sabatul poruncii a 
patra al „unui Dumnezeu atotînţelept” care a spus El Însuşi că este ziua a şaptea a săptămânii. 

Şi de la început până la sfârşit, concepţia, invenţia, procesul şi întreaga procedură au fost în mod 
absolut ale bisericii, au fost făcute de către biserică şi pentru biserică. 

Oricum, nimeni să nu creadă că ceea ce s-a prezentat aici reprezintă toată dovada ce există în 
acest caz. Nicidecum. Această istorie a fost limitată pentru scopul singurei chestiuni pivotante a 
subiectului – duminica şi Sabatul poruncii a patra. 

În jurul, între şi pe lângă faptele prezentate aici, au existat zeci peste zeci de acte şi decrete care 
promovau respectarea duminicii – frământări de mai bine de şaisprezece sute de ani, precum 
singurul, dar permanentul strop de apă care topeşte stânca, întunecând mintea şi spiritul şi care 
aduceau la supunere sau la conformitate faţă de tirania ecleziastică ce era inspiraţia şi imboldul a 
tot. 

Şi un asemenea lucru – un lucru compus numai din asemenea ţesături, absurdităţi şi fărădelegi – 
este în mod serios propus de către un senator al Statelor Unite drept gândul poruncii a patra al „unui 
Dumnezeu atotînţelept”, care să fie dispus în lege sub Constituţia care declară despre Congres că nu 
va face „nici o lege” pentru un asemenea subiect! 

Şi în prezenta insistenţă şi presiune ecleziastică persistentă a federaţiei, confederaţiei şi a 
„mişcării înainte” şi înapoi, într-un curent în continuă creştere asupra Congresului şi întregului 
pământ care cere în mod perpetuu legislaţie duminicală – în toate acestea, ce persoană cu simţul 
observaţiei poate să eşueze în a vedea că istoria este repetată chiar în identitatea celei originale? 

Pentru a vedea care este principiul reformator referitor la toate acestea, citiţi încă o dată 
paragraful al şaptelea de la pagina 24 a acestei cărţi. 

Ce alt lucru mai satanic putea fi inventat, ce alt lucru mai distrugător pentru Stat sau mai 
demoralizator pentru societate, decât a face obligatorie şi universală inactivitatea, iar hărnicia 
cinstită o crimă pedepsită prin amendă şi închisoare? 

Hărnicia, nu lenevia, este viaţa Statului şi puterea de rezistenţă a societăţii. Geneza 2:15; 3:17-
19; Ioan 5:17; Romani 12:11. 

Şi acum, va permite Congresul şi curţile oamenilor din districtul Columbia şi din Statele Unite 
să se ocupe de legea lor umană în acelaşi mod în care s-au purtat ei înşişi cu legea divină? 

Când chiar acest proiect de lege duminicală ce este acum înaintea Congresului va deveni lege, 
exprimând gândul lor cu privire la „cea de-a patra poruncă”, ne vor permite ei, mie şi vouă, de a 
respecta ziua a şaptea a săptămânii în împlinirea legii lor, impunându-ne prima zi a săptămânii, ca şi 
cum ar oferi „unui Dumnezeu atotînţelept” respectarea primei zile a săptămânii în împlinirea legii 
divine care ordonă ziua a şaptea a săptămânii? 

Dacă nu, de ce nu? Pe baza a ce vor refuza ei o asemenea acţiune din partea oamenilor de aici? 
Pe ce bază, în realitate, dacă nu implicarea că ei şi legea lor umană este superioară „unui 

Dumnezeu atotînţelept” şi legii Sale? 
Nu ar fi interesant să ştim exact ceea ce „un Dumnezeu atotînţelept” şi infinit de drept Judecător 

crede de fapt despre tot acest joc ecleziastic, legislativ, juridic şi straniu cu legea Sa? 
În final, când Congresul, curţile din Statele Unite şi Consiliul General vor impune oamenilor o 

lege care cere respectarea sau recunoaşterea duminicii ca Sabatul poruncii a patra, atunci aceea nu 
va fi porunca pe care a dat-o Dumnezeu, ci porunca pe care Biserica Romei a schimbat-o. 

Şi aceasta va fi impunerea nu din voia lui Dumnezeu, ci din voia Bisericii Romei. 
Respectarea Sabatului, în concordanţă cu porunca a patra, aşa cum a dat-o Dumnezeu, înseamnă 

închinare – închinarea faţă de Dumnezeu. 
Respectarea „Sabatului” „poruncii a patra”, aşa cum Roma a schimbat-o, la fel de sigur 

înseamnă închinare – închinarea faţă de Roma, închinarea faţă de Roma ca Dumnezeu în locul lui 
Dumnezeu. 

Şi când Congresul şi curţile din Statele Unite sau din oricare alt Stat, impun respectarea sau 
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recunoaşterea „celei de-a patra porunci” aşa cum a fost schimbată de Roma, aceasta nu înseamnă 
nimic altceva decât impunerea închinării la Roma ca Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. 

În legătură cu acest lucru, revedeţi de la paginile 16-17 ale acestei cărţi principiul reformator că 
„supunerea în lumea spirituală constituie închinare”. 

Sunt exact trei caracteristici specifice care disting papalitatea: 
1. O teocraţie umană: o falsă împărăţie a lui Dumnezeu. 
2. Religia „creştină” prin forţă: prin lege şi puterea guvernamentală a Statului şi bisericii. 
3. Infailibilitatea în biserica uman construită, ceea ce nu este decât infailibilitate umană. 
Instituţia duminicii ca o zi sau ca ziua de adunare, de închinare, de odihnă sau de abţinere de la 

muncă, pentru oricine reprezintă pivotul spre care se întorc aceste trei caracteristici ale papalităţii. 
Papalitatea înseamnă omul în locul lui Dumnezeu şi deasupra lui Dumnezeu pentru a face ca 

Dumnezeu ceea ce Dumnezeu nu poate să facă. 
În scopul şi înţelepciunea Lui, Dumnezeu a ocupat şase zile în creaţie şi a ales a şaptea zi să fie 

Sabatul. Odihnindu-Se, binecuvântând, consacrând şi sfinţind această zi, El a făcut-o Sabatul 
Domnului „pentru om”. 

Nu este prea mult să spunem că El ar fi putut crea toate lucrurile în cinci zile dacă, în 
înţelepciunea Lui, ar fi ales aşa şi astfel, S-ar fi putut odihni, ar fi putut binecuvânta, consacra şi 
sfinţi ziua a şasea şi astfel să o facă Sabat. 

Sau, ar fi putut să ocupe patru zile în creaţie şi să facă ziua a cincea Sabatul; sau – trei zile în 
creaţie şi a patra Sabatul; sau două zile în creaţie şi a treia să o facă Sabatul; sau o zi în creaţie şi a 
doua să o facă Sabatul. 

Dar aceasta ar însemna prea mult chiar şi pentru Dumnezeu. Deoarece nu putea să ocupe prima 
zi cu creaţia şi de asemenea să o ocupe odihnindu-Se. Nu putea să numească ziua Lui de odihnă 
ziua în care a lucrat; deoarece „este imposibil ca Dumnezeu să mintă”. De aceea, Creatorul Însuşi 
nu putea să facă din prima zi Sabatul. 

Şi prin aceeaşi dovadă este demonstrat că oamenii care au aşezat duminica, prima zi a 
săptămânii, ca Sabatul poruncii a patra, făcând aşa au mers dincolo de ceea ce Dumnezeu Însuşi 
putea să facă: şi astfel, nu numai că s-au pus pe ei înşişi în locul lui Dumnezeu, ci deasupra lui 
Dumnezeu. 

Şi ar fi imposibil pentru oameni să facă acest lucru atât de eficient într-alt mod. De aceea, 
duminica, văzută ca Sabatul poruncii a patra sau ca ziua de odihnă a lui Dumnezeu, este mai presus 
de orice semnul omului în locul lui Dumnezeu şi deasupra lui Dumnezeu care reprezintă semnul 
distinctiv şi specific ce indică papalitatea – „fiara” din Apocalipsa 13. 

Şi astfel este clar şi sigur că instituţia duminicii ca Sabat al poruncii a patra este „semnul fiarei” 
denumit şi denunţat în Apocalipsa 13 şi 14. 

Iar acum, toate federaţiile romane, speciale sau generale, urgentează respectarea duminicii şi 
mai multă respectare a duminicii prin lege. 

Guvernele păgâne ale Chinei şi Japoniei sunt în mod hotărât obligate la aceasta, prin lege. 
Şi toate federaţiile, denominaţionale sau federale, ale protestantismului fals sunt obligate la 

respectarea duminicii prin lege. 
Toate aceste lucruri sunt combinate în orice fel posibil şi prin orice mijloc posibil pentru a 

impune respectarea duminicii ca singura zi de închinare pentru întreaga lume. 
Este doar adevărul de a spune totul. Deoarece nu este nici o denominaţiune care să nu fie 

obligată la respectarea duminicii prin lege. Chiar şi denominaţiunile ce mărturisesc că ţin adevăratul 
Sabat – baptiştii de ziua a şaptea şi adventiştii de ziua a şaptea – sunt obligaţi. 

Denominaţiunea Baptistă de ziua a şaptea este o parte lucrătoare, definită şi activă a Consiliului 
Federal al Bisericilor care este în mod deosebit devotat respectării universale a duminicii prin lege. 
Şi dincolo de orice îndoială acest lucru obligă denominaţiunea la aceasta. 

Dar, pe lângă aceasta, unul dintre delegaţii acestei denominaţiuni este actualmente un membru 
al Consiliului care consimte la „Ordinul referitor la respectarea duminicii”!18 

                                                
18 Vezi „Sabbath Recorder”, 21 aprilie 1913, pag. 487. 
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Prin cuvântul lor autoritar în mod suprem, adventiştii de ziua a şaptea sunt obligaţi la aceasta. 
Acel cuvânt către acea denominaţiune dă următoarele instrucţiuni specifice şi complete referitoare 
la „respectarea duminicii” când este „impusă prin lege”: 

„Lumina dată mie de Domnul … a fost că atunci când poporul este mişcat de o putere de 
dedesubt să impună respectarea duminicii, adventiştii de ziua a şaptea trebuie să-şi arate 
înţelepciunea prin: 

Abţinerea de la munca lor obişnuită în acea zi, 
Să o dedice lucrării misionare.” 
„Poate fi făcută lucrarea din casă în casă.” 
„Oricând este posibil, serviciul divin să fie ţinut duminica.” 
„În acea zi pot fi ţinute adunări în aer liber sau în căsuţe. 
Faceţi aceste întâlniri deosebit de interesante. 
Cântaţi imnuri înviorătoare şi vorbiţi cu putere şi siguranţă despre iubirea Mântuitorului. 
Vorbiţi despre temperanţă şi adevărata experienţă religioasă.” 
„Nu faceţi nici o demonstraţie duminica în apărarea legii.” 
„Nu le daţi nici o ocazie de a vă numi călcători ai legii.” – „Mărturii pentru Biserică”, nr. 37, 

pag. 232-233. 
Şi acum, pentru ca situaţia să fie potrivită celor două denominaţiuni de pretinşi păzitori ai 

Sabatului şi pentru a face perfect uşor pentru ei de a-şi ocupa poziţia falsă tot drumul, aranjamentul 
este făcut pentru a face atât din Sabat cât şi din duminică zile de odihnă prin lege. 

Consiliul Federal propune actualmente, susţine şi lucrează nu numai pentru o jumătate de 
vacanţă duminica, ci pentru o vacanţă deplină de sâmbătă: în „speranţa” că: 

„timpul poate veni când mâna şi creierul muncitorilor vor avea pentru propriul lor folos atât 
sâmbăta, cât şi duminica, una fiind o zi de recreaţie socială şi cealaltă o zi de închinare”. 

La întâlnirea din Chicago a Consiliului a fost spus într-un raport că această schemă „dă 
muncitorului un privilegiu pe care nu l-a avut niciodată înainte – o zi de închinare şi o jumătate de 
zi sau o zi întreagă pentru pregătire”: pentru ca vacanţa întreagă de sâmbătă să fie petrecută în 
„odihnă şi recreaţie, în sporturi sau jocuri, ca o pregătire pentru ziua de duminică, ziua de 
închinare”. 

Atât în comitet, cât şi în sala rezervată membrilor Consiliului, acest aranjament referitor la două 
zile a fost aprobat de delegaţii denominaţiunii Baptiste de ziua a şaptea şi se potriveşte exact cu 
procedura deja aranjată a denominaţiunii Adventiste de ziua a şaptea. Atât de sigur este că oriunde 
se găseşte denominaţionismul este în esenţă papal. 

Citiţi din nou cuvintele papei Grigore „cel Mare” de la pagina 250, că „atunci când va veni 
Antihrist, va face ca ziua Sabatului să fie păstrată liberă ca şi ziua Domnului de orice lucrare”. 

Dacă poate fi presupus că Antihristul îşi cunoaşte propria minte şi scop, atunci acest aranjament 
al tuturor denominaţiunilor pentru ca ambele zile „să fie eliberate de muncă” este o dovadă 
indiscutabilă că timpul ultimului antihrist este acum în lume; şi că prin federaţia denominaţională, 
naţională şi confederaţională aduce deja lucrurile pe propriul drum în acea ţintă şi scop al lui. 

„Şi toţi cei ce vor fi pe pământ i se vor închina, cei ale căror nume nu au fost scrise în Cartea 
Vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii. Oricine are urechi, să audă.” 

Astfel, prin Consiliul Federal, prin Congres şi prin curţi, prin federaţie şi confederaţie, prin 
denominaţiuni, prin uniunea întregii puteri lumeşti, a protestantismului fals, păgân şi papal, este 
impusă asupra fiecărui suflet domnia Romei împotriva Reformei. 
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CAPITOLUL XVIII 
EFORMA ŞI SABATUL 

 
Nici o greşeală nu poate fi găsită la vreunul dintre reformatori pentru că nu au văzut adevăratul 

Sabat al poruncii a patra. 
Nici un reformator nici măcar nu poate fi acuzat de inconsecvenţă. Ar fi inconsecvent pentru 

oricine să ceară sau să se aştepte în circumstanţele lor să vadă totul. 
Ei au fost treziţi în întunericul gros al nopţii papale. Au fost treziţi printr-o mare lumină, este 

adevărat: şi lumina a fost adevărata Lumină. 
Şi totuşi nici măcar de la ei nu ne-am putea aştepta să vadă totul. Nu au putut vedea totul dintr-o 

dată şi nu puteau trăi suficient de mult pentru a vedea tot. 
Dar ei au văzut adevărurile fundamentale. Ei au văzut principiile în care se cuprinde totul, în 

care se află tot ce ar fi urmat. 
Iar ei au fost perfect consecvenţi acestor principii. Într-adevăr, este uimitor cât de clar şi deplin 

au desluşit ei principiile divine şi cu ce precizie perfectă în aceste principii au ţinut drumul drept. 
Aceşti oameni minunaţi nu pot fi niciodată prea mult onoraţi pentru ceea ce au făcut. Nu este 

prea mult să spunem că fără Reformă lumea nu ar fi putut trăi până acum. 
Dar nu este o onoare adevărată faţă de reformatori dacă cei ce au venit după nu văd decât ceea 

ce ei au văzut şi susţin doar ceea ce ei au susţinut aşa cum au susţinut. 
Faptul că oamenii trăiesc în lumină şi au beneficiul întregii lumini care a strălucit în lume prin 

reformatori şi nu văd mai mult decât au văzut ei înseamnă să vezi mai puţin decât au văzut ei: 
înseamnă să fii mai puţin decât au fost ei şi înseamnă dezonorarea lor mai degrabă decât onorarea 
lor. 

Lumina lui Dumnezeu străluceşte întotdeauna „mai mult şi mai mult” „până la lumina perfectă a 
zilei”. Iar cei care vin după trebuie să stea în lumina care a strălucit înainte şi de asemenea în „mai 
multă” lumină care străluceşte datorită celei care a strălucit înainte. 

Reformatorii nu trebuie în nici un fel învinuiţi că nu au văzut adevăratul Sabat. Dar când 
succesorii lor au apărut ca moştenitori ai Reformei, iar Roma a luat chiar acel adevăr despre Sabat şi 
li l-a lămurit, răspândindu-l înaintea ochilor lor şi aşezându-l la picioarele lor, atunci aceştia au fost 
în mod hotărât vinovaţi de inconsecvenţă că nu au urmat principiile fundamentale ale Reformei în 
acceptarea acelui adevăr. 

Şi când acest lucru a fost mereu continuat de Roma, iar în înaintarea Reformei a tot fost repetat 
de alţii mereu şi mereu, cei de astăzi sunt şi mai inconsecvenţi faţă de Spiritul Adevărului, 
dezonorează mai mult pe reformatori şi neagă Reforma când refuză să accepte Sabatul Domnului şi 
să-L onoreze pe El şi pe reformatori prin respectarea lui. 

Fiecare principiul al Reformei cere recunoaşterea şi respectarea Sabatului Domnului. 
Sabatul Domnului este complementul fiecărui principiu al Reformei şi al tuturor laolaltă. 

Întrucât prin fiecare principiu al Reformei duminica este exclusă. 
De exemplu, luaţi principiul „Cuvântului lui Dumnezeu”. Există cuvântul lui Dumnezeu despre 

Sabat. Nu există cuvânt al lui Dumnezeu despre duminică. 
Luaţi principiul „tot Cuvântul lui Dumnezeu”. Tot Cuvântul lui Dumnezeu de la început până la 

sfârşit este pentru Sabat. De la început şi până la sfârşit nu este nici un cuvânt al lui Dumnezeu 
pentru duminică. 

Luaţi principiul „nimic în afară de Cuvântul lui Dumnezeu”. Prin nimic altceva decât prin 
Cuvântul lui Dumnezeu stă Sabatul în deplina lui glorie şi maiestate. Prin orice altceva în afară de 
Cuvântul lui Dumnezeu are duminica suport. 

Luaţi principiul neprihănirii prin credinţă: „prin ascultarea Unuia singur mulţi vor fi făcuţi 
neprihăniţi”. Doar prin ascultarea lui Hristos poate fiecare suflet să fie făcut neprihănit cu 
neprihănirea lui Dumnezeu. 

Există ascultarea lui Hristos pe parcursul întregii Lui vieţi în respectarea Sabatului pentru a face 
pe fiecare suflet neprihănit în aceasta. Şi astfel, păzirea Sabatului poate fi şi este întru totul a 
lucrărilor lui Dumnezeu şi a neprihănirii lui Dumnezeu care este prin credinţă. 
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Nu există ascultare a lui Hristos în respectarea duminicii pentru a face fiecare suflet neprihănit 
în aceasta. Şi astfel, respectarea duminicii trebuie să fie şi este întru totul a lucrărilor omului şi 
niciodată nu poate fi prin credinţă. 

De aceea, duminica nu poate fi niciodată a Reformei sau a creştinismului, în timp ce în fiecare 
principiu se cere respectarea Sabatului de către Reformă şi creştinism. 

Luaţi principiul că toată datoria este poruncită: şi nici un om nu poate să facă mai mult decât 
datoria. 

Respectarea duminicii nu este nicăieri poruncită. A face acest lucru înseamnă a face mai mult 
decât datoria. 

Dacă ar fi capabil să îndeplinească mai mult decât datoria la care a fost chemat, ar însemna că 
prin aceasta omul ar putea să contrabalanseze situaţia creată prin căderile sale, şi astfel să se 
mântuiască pe sine însuşi. 

Şi aceasta este exact doctrina respectării duminicii. Citiţi din nou cuvintele papei Grigore de la 
pagina 250. Şi exact acelor cuvinte aparţine respectarea duminicii, nu Reformei sau creştinismului. 

Luaţi principiul descoperirii lui Antihrist. Cuvântul lui Dumnezeu din profeţie referitor la acea 
putere oferă printre caracteristicile principale faptul că „se va gândi să schimbe Legea” Celui Prea 
Înalt. Şi întregul proces de dezvoltare şi stăpânire a papalităţii prezintă drept caracteristică 
principală schimbarea acelui precept al Legii referitor la Sabat: schimbându-l din gândul lui 
Dumnezeu în cel al omului: punând ziua omului păcatului în locul zilei Dumnezeului neprihănirii. 

Raportul clar este că de mai bine de şaisprezece sute de ani s-a continuat în mod persistent de 
către marele vrăjmaş al lui Dumnezeu principiul imutabil de a înlătura de la cunoştinţa oamenilor 
Sabatul poruncii a patra. Această însăşi dovedeşte că în Sabatul Domnului există adevăr de cea mai 
mare valoare. 

Ce este atunci Sabatul Domnului? Ce înseamnă el pentru oameni? Care este înţelesul lui pentru 
univers? 

Cuvântul „Sabat” este evreiesc şi înseamnă odihnă, după cum „Sabatul Domnului Dumnezeului 
tău” înseamnă odihna Domnului Dumnezeului tău. 

De aceea, Sabatul este odihna lui Dumnezeu, nu a omului. Este odihna lui Dumnezeu pentru 
om: nu odihna omului pentru el însuşi. A păzi Sabatul înseamnă a găsi şi a păzi odihna lui 
Dumnezeu. 

Dumnezeu este numai Spirit. Odihna Lui este numai spirituală. A păzi Sabatul înseamnă a găsi 
şi a păzi odihna spirituală în ziua Sabatului. 

Dumnezeu este numai „Dumnezeul cel veşnic”. Odihna Lui este numai veşnică. În ziua 
Sabatului pentru om, Dumnezeu a pus propria Lui odihnă care este eternă pentru a fi pentru om 
pregustarea şi arvuna odihnei lui Dumnezeu în eternitate care îl aşteaptă pe om şi pentru a-l înviora 
şi a-l bucura în drumul lui prin această lume către „lumea ce va veni”. 

Isus a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om” Marcu 2:27. 
În mod strict şi literal, Isus a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om”. 
Expresia „om” este traducerea exactă din greacă în engleză a cuvântului evreiesc „Adam”. 
Acest lucru este confirmat dincolo de orice îndoială de o comparaţie a Septuagintei, versiunii 

King James şi Versiunea Revizuită a versetelor de la Geneza 1:27 la 5:2. 
În versiunea evreiască cuvântul Adam este folosit de douăzeci şi cinci de ori. Septuaginta 

foloseşte cuvântul Adam de optsprezece ori, traducându-l „omul” de şase ori şi „om” o dată. 
Versiunea King James foloseşte cuvântul Adam de treisprezece ori, îl traduce „omul” de opt ori 

şi „om” de patru ori, pe margine folosindu-se o dată „Adam” şi „om” o dată. 
Versiunea Revizuită foloseşte cuvântul Adam doar de trei ori, traduce „omul” de opt ori şi „om” 

de patru ori, pe margine folosind Adam o dată, „om” o dată. 
Aceasta face clar faptul că expresia „omul” este traducerea strictă şi preferabilă a cuvântului 

„Adam”. 
De aceea, ceea ce Isus a spus în Marcu 2:27 este că „Sabatul a fost făcut pentru Adam”. 
Şi a fost făcut pentru Adam – omul, în timp ce era încă omul lui Dumnezeu: „omul” „scopului 

etern” al lui Dumnezeu privind omenirea şi lumea. 
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Acest „scop etern” a fost „făcut în Hristos Isus Domnul nostru” Efeseni 3:11. Şi astfel, Hristos a 
fost garanţia acelui scop, garanţia că va fi împlinit. 

De aceea, când primul Adam a eşuat şi a stricat totul, a fost numai efectul scopului original 
momentul când Hristos a luat locul lui Adam şi El Însuşi, ca „ultimul Adam” a adus la scopul etern 
ceea ce a fost investit în primul Adam. 

Când primul Adam a căzut, a încetat să fie „omul” scopului etern. Nu mai era adevăratul Adam 
şi niciodată nu va fi. 

Când Hristos ca „ultimul Adam” a luat locul părăsit de primul Adam, atunci a devenit El 
„omul” scopului etern. Şi astfel El a devenit singurul Adam adevărat care este sau care va fi. 

Sabatul a fost făcut pentru Adam al scopului etern lui Dumnezeu. A fost făcut pentru acel Adam 
în timp ce era încă în scopul etern al lui Dumnezeu. De aceea, Sabatul este inseparabil legat de 
scopul etern al lui Dumnezeu şi astfel este o instituţie eternă. 

Sabatul a fost făcut pentru Adam şi scopul etern al lui Dumnezeu. Atât în garanţie, cât şi în fapt 
Hristos este acel Adam. Astfel Sabatul a fost făcut pentru Hristos şi este la fel de etern după cum 
este El în efectuarea acelui scop. 

Adam, pentru care ca om al lui Dumnezeu a fost făcut Sabatul, a fost capul şi izvorul oamenilor 
care în scopul etern al lui Dumnezeu urmau să fie locuitorii acestui pământ. 

Doar Hristos, ca „ultimul Adam” este Cel care ca om al lui Dumnezeu este în garanţie şi în fapt 
Capul şi Izvorul omenirii care în scopul lui Dumnezeu va locui acest pământ. 

De aceea, Sabatul a fost făcut pentru Hristos şi în El pentru toţi aceia care în acel scop etern vor 
fi ai Lui: aceasta înseamnă, pentru toţi creştinii. 

În consecinţă, în Hristos şi numai în Hristos trebuie găsit Sabatul Domnului aşa cum este în 
adevărul gândului şi scopului lui Dumnezeu. 

Viaţa lui Isus este Calea pentru toată omenirea şi Calea tuturor creştinilor. 
Viaţa lui Hristos este aceea care salvează păcătoşi. Romani 5:10. Viaţa lui Isus este cea care 

trebuie să fie manifestată în creştini: chiar „în carnea noastră muritoare” în timp ce suntem în acest 
trup. 2 Corinteni 4:10, Galateni 2:20; Coloseni 1:27; Romani 5:19. 

Sabatul Domnului în chiar adevărul lui şi în adevărul perfect al păzirii lui, este în mod esenţial o 
parte din viaţa lui Isus. Pentru că Isus a păzit Sabatul în timpul întregii Lui vieţi pe pământ. 

De aceea, Sabatul şi păzirea lui aparţine în mod esenţial vieţii fiecărui creştin. Viaţa lui Isus în 
creştin nu poate fi niciodată perfectă fără Sabat şi păzirea lui. 

Fără acesta, viaţa credinciosului nu este aceeaşi cu viaţa lui Isus. Şi în orice viaţă ce nu este 
asemenea vieţii lui Isus, exact în acea măsură eşuează în a fi adevărata viaţă creştină. 

Aceasta stabileşte pentru totdeauna că Sabatul Domnului este singura zi de odihnă, de închinare 
sau de abţinere de la muncă pentru creştini. 

Este scris: „Păziţi Sabatele Mele şi ele vor fi un semn între Mine şi voi, pentru ca voi să puteţi 
cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” Ezechiel 20:20. 

Este un semn prin care „voi puteţi cunoaşte”. Este deci o cale spre cunoaştere. Este un mijloc de 
a găsi cunoştinţă de la Dumnezeu: şi astfel este un mijloc al revelaţiei lui Dumnezeu de la 
Dumnezeu. 

Doar acest singur lucru, chiar dacă acesta ar fi singurul în legătură cu Sabatul, ar fi suficient 
pentru a-l face de o valoare infinită şi de o poziţie eternă. 

Dar aceasta nu reprezintă tot. Căci notaţi: 
Nu este un semn între Mine şi voi doar pentru faptul că Eu sunt, ci „ca să puteţi cunoaşte că Eu 

sunt”. 
Nu este doar un semn al faptului că Eu sunt Domnul, ci „pentru ca voi să puteţi cunoaşte că Eu 

sunt Domnul”. 
Nu este doar un semn al faptului că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, ci „pentru ca voi să 

puteţi cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. 
De aceea, Sabatul, pentru cel care îl sfinţeşte, este un semn prin care el Îl cunoaşte pe 

Dumnezeu prin cunoaştere personală. 
Dar „nici un om nu Îl cunoaşte … pe Tatăl, în afară de Fiul şi cel căruia i-L va revela Fiul” 
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Matei 11:27. 
Când nimeni nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu decât aşa cum este revelat în Hristos şi când Sabatul 

este un semn prin care cel care îl sfinţeşte poate cunoaşte că Domnul este Dumnezeul lui, atunci 
urmează că adevărul sigur al Scripturii este exact acesta: „Sfinţiţi Sabatele Mele, iar ele vor fi un 
semn între Mine şi voi, ca să puteţi cunoaşte că Eu, aşa cum sunt revelat în Hristos Isus Domnul, 
sunt Domnul Dumnezeul vostru”. 

„Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus 
Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Şi astfel, Sabatul Domnului este semnul dat de Dumnezeu prin care 
poate fi găsită cunoştinţa lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos pe care L-a trimis El, adică siguranţa 
vieţii eterne. 

Fiindcă atunci când Sabatul este „un semn” pentru ca cel care îl sfinţeşte să poată cunoaşte că 
Domnul, aşa cum este revelat în Hristos, este Dumnezeul său, atunci este clar că în Sabat El a pus 
reflectarea, amprenta Lui Însuşi aşa cum este revelat în Hristos credinciosului în El. 

Ce este atunci Domnul Dumnezeul tău şi manifestarea Lui faţă de om, în Sabatul Domnului aşa 
cum a fost făcut şi dat omului, ca semn prin care el poate cunoaşte că Domnul este Dumnezeul său? 

În primul rând El este Creator: pentru că dacă n-ar fi fost nici o creaţie nu ar fi fost nici un 
Sabat. Creatorul manifestat în creaţie este primul şi fundamentalul adevăr esenţial ce există în Sabat 
– şi în odihna – Domnului Dumnezeului tău. Şi astfel Sabatul este memento-ul, memorialul 
Creatorului în creaţia Sa. 

Apoi, în Sabat El este Odihnă: căci, „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările 
Lui” şi „ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău” Evrei 4:4. 

Apoi, în Sabat, El este Binecuvântare: căci „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea”, „pentru 
om”. 

Apoi, în Sabat El este Sfinţenie: căci „Domnul a sfinţit ziua Sabatului”. „Numiţi Sabatul… ziua 
sfântă a lui Dumnezeu” Isaia 58:13. 

Apoi, în Sabat, El este Sfinţire, căci El „a sfinţit” – a pus deoparte pentru scopurile Sale de 
sfinţenie – ziua a şaptea, care este Sabatul. Şi el este „un semn… pentru ca ei să poată şti că Eu sunt 
Domnul care îi sfinţesc” Ezechiel 20:12. 

Toate acestea de la Dumnezeu, şi Dumnezeu ca toate acestea, se găseşte în Sabatul făcut pentru 
om. Şi i-au trebuit toate acestea pentru a-l face Sabat pentru om. 

De aceea, în Sabatul Domnului Dumnezeului tău este amprenta, revelaţia Lui Însuşi omului 
drept Creatorul său, Odihna lui, Binecuvântarea lui, Sfinţenia lui, Sfinţirea lui. 

Şi toate acestea reprezintă exact ceea ce este Dumnezeu în Hristos pentru credinciosul în El: şi 
exact în această ordine. 

Primul lucru – că pentru oricine şi orice Dumnezeu în Hristos este Creator: deoarece „nimic din 
ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”. 

Dar păcatul a anulat toate acestea. Şi acum, ce este Dumnezeu în Hristos pentru păcătosul care 
crede în El? 

În primul rând, în Hristos, pentru păcătosul care crede în el, la fel ca şi în Sabat pentru cel care îl 
sfinţeşte, Dumnezeu este Creator, căci „noi suntem lucrarea Lui, CREAŢI în Hristos Isus pentru 
faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit înainte ca să umblăm în ele” Efeseni 2:10. 

Apoi, în Hristos pentru credincios, ca şi în Sabat pentru cel care îl sfinţeşte, Dumnezeu este 
Odihnă: căci „noi care am crezut INTRĂM în ODIHNĂ” şi „cel ce intră în ODIHNA Lui a încetat 
lucrările lui după cum a făcut Dumnezeu cu ale Sale” Evrei 4:3, 10. 

Păcătosul, dorind să se oprească de la lipsa – păcatul – propriilor lui lucrări şi să „facă mai 
bine”, a lucrat din greu şi mult să facă binele pe care îl cunoaşte şi astfel să găsească odihna inimii, 
sufletului şi spiritului în faptele bune îndeplinite: dar totul în van. Şi în descurajare, strigă: „Oh, 
nenorocitul de mine! Cine mă va elibera de acest trup de moarte?” Romani 7:14-24. 

Pentru orice astfel de suflet răspunsul divin este: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că există 
eliberare prin Isus Hristos, Domnul nostru” care spune tuturor: „Veniţi la Mine toţi cei care lucraţi 
şi sunteţi greu împovăraţi şi vă voi da odihnă”. 

Păcătosul acceptă invitaţia cerească şi crede în El. Instantaneu, puterea divină a Spiritului 
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creativ îl creează din nou în Hristos Isus chiar pentru faptele bune ale lui Dumnezeu – neprihănirea 
lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos pentru toţi şi peste toţi, mai înainte pregătită ca 
să umblăm în ea, dar pe care toţi am pierdut-o şi ne-am întors la propria noastră cale şi la lucrările 
propriei noastre neprihăniri care sunt numai zdrenţele murdare ale păcatului. 

Şi prin intrarea în lucrările lui Dumnezeu în Hristos, credinciosul intră în odihna lui Dumnezeu 
în Hristos. 

Şi astfel, primul adevăr fundamental esenţial al odihnei lui Dumnezeu în Hristos este lucrarea 
lui Dumnezeu a unei noi creaţii în Hristos. 

Dacă nu ar fi o nouă creaţie în Hristos, nu ar fi odihnă în Hristos. Dar mulţumim Domnului, 
există noua creaţie a lui Dumnezeu pentru fiecare suflet; pentru că El este acelaşi ieri şi azi şi pentru 
totdeauna. 

Iar credinciosul care se opreşte de la lucrările lui, intrând prin noua CREAŢIE a lui Dumnezeu 
în Hristos în faptele bune ale lui Dumnezeu, ale neprihănirii lui Dumnezeu care este prin credinţa 
lui Isus Hristos – pe care le are cel care crede, pentru că nu este nici o diferenţă, căci toţi au păcătuit 
şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 

Şi astfel, pentru credinciosul în Isus, Sabatul – odihna – Domnului Dumnezeului tău este 
memento-ul, memorialul Creatorului în CREAŢIA noastră făcută de El în Hristos Isus pentru 
faptele bune ale lui Dumnezeu, singurele prin care avem odihna binecuvântată a lui Dumnezeu. 

Apoi, pentru credinciosul în Hristos, la fel ca în Sabat pentru cel care îl sfinţeşte, Dumnezeu 
este Binecuvântare: căci „El ne-a BINECUVÂNTAT cu toate binecuvântările din locurile cereşti în 
Hristos”. Şi „Dumnezeu, înviindu-L pe Fiul Său Isus, L-a trimis ca să vă BINECUVÂNTEZE 
întorcând pe fiecare din voi de la nelegiuirile lui”. Efeseni 1:3; Fapte 3:26. 

Binecuvântarea lui Dumnezeu în Hristos pentru credincios nu este doar în salvarea lui din 
păcatele pe care le-a comis, ci în întoarcerea lui de la comiterea păcatului: întorcându-i spatele, 
întorcându-l astfel încât el merge acum în direcţia opusă – pe calea neprihănirii în locul căii 
păcatului. 

Şi acesta a fost totdeauna scopul şi puterea binecuvântării lui Dumnezeu, aşa cum este 
manifestată în Hristos în binecuvântat Sa azi. Acest adevăr este făcut clar în cuvântul Său referitor 
la Sanctuar şi slujba lui: căci El spune că scopul Lui în el este de „a pune capăt fărădelegii, de a 
pune capăt păcatelor, de a face ispăşire pentru fărădelege şi pentru a aduce neprihănirea VEŞNICĂ” 
Daniel 9:24. 

„Dumnezeu, înviindu-L pe Fiul Său Isus, L-a trimis ca să vă binecuvânteze întorcând pe fiecare 
dintre voi de la fărădelegile lui” până la acea măsură glorioasă: 

Pentru ca în viaţa ta fărădelegea să ÎNCETEZE, astfel încât nu mai este acolo; 
Pentru ca în viaţa ta să fie PUS un sfârşit păcatului, astfel încât tu ai terminat-o cu el; 
Pentru ca în viaţa ta, împăcarea – ispăşirea – pentru nelegiuire să fie împlinită, astfel încât tu eşti 

liber de ea; 
Şi pentru ca în viaţa ta „neprihănirea veşnică” să fie adusă, pentru a rămâne şi a domni acolo. 
Această binecuvântare este Dumnezeu în Hristos pentru credinciosul în Isus; şi exact acesta este 

înţelesul binecuvântării ce este Dumnezeu în Sabat pentru cel care, prin credinţa lui Hristos şi în 
Spiritul Domnului, sfinţeşte Sabatul. 

Apoi, pentru credinciosul în Hristos, la fel ca în Sabat pentru cel care îl sfinţeşte, Dumnezeu 
este Sfinţenie: pentru că atunci când în binecuvântarea Lui dată nouă prin Fiul Său Isus a încetat 
fărădelegea, a pus capăt păcatului, a făcut ispăşirea pentru nelegiuire şi a adus neprihănirea veşnică 
pentru a rămâne şi a domni acolo, aceasta este „pentru SFINŢENIE”. 

Apoi, pentru credinciosul în Hristos, la fel ca în Sabat pentru cel care îl sfinţeşte, Dumnezeu 
este Sfinţire: căci, pentru predicarea Evangheliei El spune: „Te trimit să le deschizi ochii ca să se 
întoarcă de la întuneric la lumină şi de la puterea lui Satan la Dumnezeu, pentru ca ei să obţină 
iertarea păcatelor şi moştenirea printre cei care sunt SFINŢIŢI prin credinţa care este în Mine”. 

Şi astfel, în revelaţia lui Dumnezeu în Sabat pentru om şi în revelaţia lui Dumnezeu în Hristos 
pentru om, există paralela perfectă: 

În Sabat El este – în Hristos El este – Creator, Binecuvântare, Sfinţenie, Odihnă, Sfinţire. 
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Şi în demonstraţia perfectă aceasta adevereşte:  
Că în Sabatul Domnului, Dumnezeu a pus chiar reflectarea şi amprenta Lui Însuşi aşa cum este 

revelat în Hristos; 
Că, numai în credinţa lui Hristos se găseşte cu adevărat Sabatul Domnului pe deplin şi numai în 

Sabatul Domnului aşa cum este în Spirit şi în adevăr este cu adevărat găsit Hristos pe deplin; 
Şi că, în acest fel, fiecare este complementul celuilalt pentru totdeauna în credinţa creştinilor şi 

în cunoştinţa, serviciul şi închinarea lor faţă de singurul Dumnezeu adevărat şi de Isus Hristos pe 
care L-a trimis El. 

„Pâinea pentru punerea înainte” din sanctuar însemna în mod literar „pâinea prezenţei” şi 
semnifica „prezenţa” cu poporul lui Dumnezeu a adevăratei „Pâini a lui Dumnezeu” care coboară 
din cer şi dă viaţă lumii. Ioan 6:33-35, 48-51. 

Pâinea Prezenţei din sanctuar era înnoită cu una proaspătă la începutul fiecărei zile de Sabat ce 
urma. Aceasta era revelarea măreţului adevăr că la începutul fiecărei zile de Sabat prezenţa lui 
Hristos, adevărata Pâine, este înnoită într-o experienţă proaspătă şi vie pentru orice închinător 
adevărat care sfinţeşte Sabatul. Exodul 33:14. 

„Păziţi Sabatele Mele şi aveţi reverenţă faţă de sanctuar: Eu sunt Domnul.” Leviticul 19:30. 
Aceasta este Sabatul şi aceasta este păzirea Sabatului, aceasta este ceea ce înseamnă ea. 
Şi „rămâne” ACEASTĂ „păzire a Sabatului pentru poporul lui Dumnezeu”. 
Pentru că este scris: „De aceea, rămâne o odihnă – păzire a Sabatului (este scris pe margine), o 

odihnă de Sabat (Versiunea Revizuită) – pentru poporul lui Dumnezeu.” Evrei 4:9. 
Această păzire a Sabatului care rămâne, acest Sabat care rămâne să fie păzit, este Sabatul „zilei 

a şaptea”. Versetul 4. 
Este aceeaşi zi în care Dumnezeu S-a odihnit când a terminat lucrările Lui de la întemeierea 

lumii şi în aceasta a rămas de atunci să intre omenirea. Versetele 3-6. 
Era pentru ca Adam să intre în ea, dar el a eşuat de a intra în ea. 
A rămas pentru Israel să intre, când au fost scoşi din Egipt în scopul lui Dumnezeu de a-Şi 

împlini jurământul faţă de Avraam. Evrei 3:7-11, 16-19; Exodul 6:3-8; 15:13, 17; Psalmul 81:13-
15; Geneza 50:24, 25; Exodul 13:19. 

Din nou, Israel a eşuat să intre, chiar Solomon conducând departe de Dumnezeu. 1 Regi 10:26; 
11:1-13; Deuteronomul 17:16, 17. Dar în continuare, „a rămas pentru poporul lui Dumnezeu” acea 
odihnă a lui Dumnezeu, acea păzire a Sabatului. 

Apoi a venit Domnul Isus, „Omul” scopului etern al lui Dumnezeu, „ultimul Adam”, „Sămânţa 
lui Avraam” şi „Fiul lui David”. Iar El nu a eşuat. 

El a intrat în odihna lui Dumnezeu în păzirea Sabatului, care a rămas pentru acel scop de la 
întemeierea lumii, şi a intrat în odihna lui Dumnezeu din „lumea care va veni” a cărei odihnă a lui 
Dumnezeu în Sabat este începutul şi pregustarea. 

Şi El a arătat calea, El a consacrat calea, El este Calea spre odihna lui Dumnezeu în această 
lume şi prin odihna lui Dumnezeu în această lume spre odihna din „lumea care va veni”. 

Şi aceasta este Calea stabilită, consacrată şi sigură spre şi în odihna lui Dumnezeu aici şi în 
lumea care va veni pentru totdeauna. 

Şi acea binecuvântată odihnă – acea sfântă, consacrată „păzire a Sabatului” – încă „rămâne 
pentru poporul lui Dumnezeu”. 

Şi tot timpul, de la întemeierea lumii şi până la sfârşitul ei, este în primul rând odihna lui 
Dumnezeu în Sabatul Domnului în care trebuie să intre oamenii prin credinţa în Hristos şi în care 
urmează să rămânem ca pregustare şi garanţie a odihnei lui Dumnezeu în pământul promis – „lumea 
ce va veni”. 

Pentru că, modul în care vor folosi oamenii odihna lui Dumnezeu dată lor prin Hristos în Sabat, 
este testul şi dovada felului în care ar folosi odihna lui Dumnezeu ce le este promisă în lumea ce va 
veni, dacă aceasta le-ar fi dată acum. 

Intrând în această odihnă ne oprim din propriile noastre lucrări „aşa cum a făcut Dumnezeu”. 
Oprindu-Se de la propriile Lui lucrări, „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea”. Oprindu-ne din 
propriile noastre lucrări nu putem face „aşa cum a făcut Dumnezeu” fără să o facem aşa cum a făcut 
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El şi „S-a odihnit în ziua a şaptea”. 
Nu a înceta lucrările noastre în ziua a şaptea „aşa cum a făcut Dumnezeu”, ci a înceta în orice 

altă zi înseamnă a nu face „aşa cum a făcut Dumnezeu”, a face aşa cum altcineva a făcut. Şi aceasta 
nu înseamnă nici să intri în lucrările lui Dumnezeu, nici în odihna lui Dumnezeu, ci înseamnă să 
intri în lucrările şi odihna unuia care nu este Dumnezeu şi nici din Dumnezeu, ci care se pune în 
locul lui Dumnezeu şi se dă drept Dumnezeu. 

Prin cuvântul clar al lui Dumnezeu deci, „rămâne păzirea unui Sabat pentru poporul lui 
Dumnezeu”, iar acest Sabat este „ziua a şaptea” în care „Dumnezeu S-a odihnit de toate lucrările 
Lui”. 

Ce este atunci păzirea Sabatului? Viaţa lui Isus este răspunsul la această întrebare. 
„Obiceiul Lui era” să meargă la locul de întâlnire al închinătorilor lui Dumnezeu. „Obiceiul” 

este „repetarea frecventă a aceleiaşi acţiuni sau lucru”. Sabatul este ziua închinătorilor lui 
Dumnezeu. Isaia 66:23. 

El a declarat că adevăratul principiu al păzirii Sabatului este „mila şi nu jertfa”. Matei 12:7. 
Orice contravine milei, fie faţă de om, fie faţă de animal, şi face din Sabat un lucru împovărător sau 
de jertfă, înseamnă călcarea Sabatului şi nu păzirea Sabatului. 

Tot ce este făcut în ziua Sabatului în milă şi amabilitate faţă de om şi animal care este în nevoie 
sau ceea ce este făcut în închinarea şi serviciul lui Dumnezeu în concordanţă cu Cuvântul Lui 
înseamnă păzirea Sabatului. Matei 12:3-13. 

În consecinţă, spre zarva şi indignarea fariseilor, Isus a făcut din Sabat o zi specială de 
vindecare şi binecuvântare. Luca 6:6-10; 13:10-17; 14:1-6; Ioan 5:5-16; 7:23, 24; 9:13-16; 34-38. 

De aceea, în conformitate cu Scripturile, viaţa şi Spiritul lui Isus, păzirea Sabatului care 
„rămâne pentru poporul lui Dumnezeu” şi care poate fi ţinută doar de poporul lui Dumnezeu şi de 
nimeni altcineva, înseamnă aceasta: 

Să încetăm toate lucrările noastre şi tot ce este al nostru. 
Să sfinţim Sabatul. 
Să-L întâlnim pe Dumnezeu în Hristos înnoit prin credinţă. 
Să-L întâlnim în 
Puterea Sa creatoare şi 
Harul înnoitor, în 
Odihna Sa, în 
Binecuvântarea Sa de a ne întoarce de la păcat la 
Neprihănirea veşnică a Sa, spre 
Sfinţenie şi 
Sfinţire. 
Să ne închinăm Lui în Spirit şi în adevăr. 
Să mergem la adunarea închinătorilor. 
În milă să facem bine celor în nevoi, celor mâhniţi, celor bolnavi şi neajutoraţi, fie om sau 

animal. 
Consecinţa vieţii şi învăţăturii lui Isus referitoare la Sabat şi păzirea lui este manifestată în 

vieţile creştinilor prin tot Noul Testament după moartea, învierea şi înălţarea Sa. 
Primul lucru care s-a întâmplat în viaţa credincioşilor în El după moartea Sa a fost păzirea „zilei 

Sabatului după poruncă”. Luca 23:55, 56. 
Astfel, primul lucru care a avut loc după încheierea creaţiei a fost odihna lui Dumnezeu în ziua a 

şaptea şi primul lucru care a avut loc după ce Isus a declarat „S-a sfârşit” în răscumpărare a fost 
odihna din ziua a şaptea a credincioşilor adevăraţi în El: femeile binecuvântate „care au fost 
ultimele la cruce şi primele la mormânt”. 

Aceasta s-a petrecut în anul 33 p. Ch. Apoi, în 45, în ziua de Sabat au predicat Pavel şi Barnaba 
neamurilor la Antiohia în Pisidia. Fapte 13:42-49. 

În 53, în ziua de Sabat au mers Pavel şi Sila şi tovarăşii lor la Filipi în locul de închinare din 
afara cetăţii. Fapte 16:12-15. 

Din nou în 53 în ziua Sabatului a predicat Pavel la Tesalonic după cum îi era obiceiul: aceasta 
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înseamnă, repetarea frecventă a aceleiaşi fapte sau lucru. Fapte 17:1-4. 
În 54 în ziua Sabatului a predicat Pavel la Corint în continuare, ca Stăpânul său divin, în 

repetarea frecventă a aceleiaşi fapte sau lucru. Fapte 18:4, 9-11. 
În 64 în ziua Sabatului – odihna lui Dumnezeu a zilei a şaptea – a scris Pavel în Cuvântul clar al 

Inspiraţiei despre păzirea Sabatului care „rămâne pentru poporul lui Dumnezeu”. Evrei 4:4, 5, 9. 
Şi de vreme ce această zi de Sabat era singura zi regulată pentru adunare totdeauna ştiută de 

evrei, a fost din nou accentuat în învăţătură „să nu părăsim adunarea laolaltă”. Evrei 10:25. 
În 67 ziua Sabatului a fost cea de care Isus a cerut discipolilor Săi să îşi amintească atunci când 

va veni timpul fugii lor din Iudea. Matei 24:20. 
În 96, în ziua Sabatului – ziua sfântă a lui Dumnezeu – a fost Ioan „în Spiritul” pe insula Patmos 

şi a primit Descoperirea lui Isus Hristos pentru tot timpul. Apocalipsa 1:10; Isaia 58:13. 
Între anii 100-120, a fost ziua Sabatului cea în care Ignatius a spus: „Fiecare dintre voi să 

păzească Sabatul”. „Şi după respectarea Sabatului, fiecare prieten al lui Hristos să păstreze ziua 
Domnului.” 

Este adevărat că de către mulţi scolastici eminenţi această scriere a presupusului Igantius este 
considerată un fals. Dar ca dovadă în această chestiune nu contează dacă a fost sau nu un fals. 
Valoarea şi greutatea ei ca dovadă stă în raportul ca atare şi nu asupra întrebării referitoare la cine 
este persoana care a scris aceasta. 

A fost scrisă de o persoană care era interesată de înălţarea duminicii ca „regina şi principala zi 
dintre toate zilele”. 

Dacă este autentificată ca aparţinând realului Igantius dovedeşte că Sabatul era respectat de cei 
care trebuiau să primească duminica drept „regina şi principala zi”, şi că respectarea Sabatului era 
atât de fixată în vieţile creştinilor, încât el nu a făcut nici măcar o aluzie la respectarea duminicii în 
locul Sabatului, ci de fapt a condus lucrurile ca „fiecare dintre voi să păzească Sabatul” şi „după 
respectarea Sabatului” să păzească duminica „drept o sărbătoare” etc. 

Dacă este un fals, atunci adevereşte că „respectarea Sabatului” era atât de universal şi atât de 
fixat în viaţa creştină a timpului, încât chiar şi un om necinstit în şiretlicurile lui nu îndrăznea să 
conteste sau să ofere duminica drept un înlocuitor pentru el, ci doar să ofere duminica drept o zi 
adiţională. 

Şi nu poate fi o dovadă mai puternică a faptului că „respectarea Sabatului” era o practică fixată 
şi universală în viaţa creştină: chiar şi printre aceia care „şi-au pierdut dragostea dintâi” şi care într-
o oarecare măsură au căzut de la adevărul pur al Evangheliei. 

În cele două sute de ani ai „Constituţiilor apostolice”, până în 326, era Sabatul în „disciplina” 
autoritară a ridicării falsei biserici catolice. 

În timpul lui Atanasiu, până în 373, era Sabatul, căci el a spus: „ne adunăm sâmbăta, nu că am 
avea legătură cu iudaismul, ci doar ca să ne închinăm lui Isus, Domnul Sabatului”. 

A fost Sabatul în 364 când Conciliul din Laodicea i-a blestemat pe aceia care îl vor respecta şi 
care recunosc adevărul respectării lui. 

A fost Sabatul în 416 când papa Leo „cel Mare” de asemenea a trebuit să recunoască adevărul 
respectării lui, dar care l-a schimbat într-o „zi de post” în timp ce duminica a fost făcută „ziua cea 
mai festivă”. 

A fost „Sabatul fiecărei săptămâni” în 439 când Socrate trebuie să aducă mărturie că „aproape 
toate bisericile din lume” îl respectă, dar că „Alexandria şi Roma au încetat să o facă”. 

A fost Sabatul în 460 când Sozomen a trebuit să raporteze că „poporul din Constantinopol şi de 
peste tot se adună împreună în Sabat… obicei care nu este niciodată respectat la Roma sau la 
Alexandria”. 

A fost „ziua Sabatului” în 602 când papa Grigore „cel Mare” a denunţat ca „predicatori ai lui 
Antihrist” pe cei care învăţau respectarea lui. 

A fost Sabatul printre creştinii bretoni dintre 596-664 şi la fel a fost cu cei care s-au retras în 
insula Iona şi în Irlanda decât să se supună legilor ce porunceau şi impuneau respectarea duminicii. 

A fost Sabatul în 791 când Conciliul din Friuli a mărturisit despre respectarea lui, chiar dacă 
numai de către „ţăranii noştri”. 
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A fost Sabatul între 858-867 când încă era respectat la o asemenea întindere încât papa Nicholas 
I a găsit necesar să denunţe respectarea lui ca „doctrina lui Antihrist”. 

În 1069 încă era „Sabatul poruncii a patra” în Scoţia când noul tip de religie romană a reginei 
Margaret a trebuit să îl înlăture. 

Astfel este Sabatul de la începutul şi până la sfârşitul Bibliei, de la încheierea creaţiei la 
încheierea Revelaţiei scrise, şi a fost în continuare aşa printre creştini pentru mai mult de o mie de 
ani după ce Biblia a fost închisă. 

A fost Sabatul în viaţa lui Isus, în vieţile creştinilor din tot Noul Testament, în vieţile celor care 
cu toate capacităţilor lor au fost creştini împotriva puterii Romei pentru aproape opt sute de ani şi în 
vieţile creştinilor care erau în afara jurisdicţiei Romei şi dincolo de puterea ei, pentru mai bine de o 
mie de ani. 

Pentru mai mult de o mie de ani de la înălţarea lui Hristos, peste tot Sabatul era respectat de 
creştinii din toate ţările, chiar şi în oraşele Alexandriei şi Romei. 

În Roma şi Alexandria, Babilonul spiritual şi Egiptul, respectarea Sabatului „a încetat” pentru 
prima oară printre creştini şi de atunci această încetare s-a răspândit în mod gradat în timp ce 
creştea puterea Romei. Oriunde ajungea acea putere şi până la întinderea la care putea fi exercitată, 
respectarea Sabatului a încetat şi a fost distrusă. 

Dar niciodată nu a fost anulată complet. Întotdeauna au fost martori adevăraţi şi credincioşi 
pentru Dumnezeu împotriva Romei. Şi întotdeauna vor fi. 

Toată puterea federaţiei şi confederaţiei atât a Romei cât şi a puritanilor nu au putut-o opri; şi 
acum, toată puterea federaţiei Romei şi a Consiliului Federal unite, cu toată puterea tuturor 
naţiunilor în mâinile lor, nu o pot face să înceteze. 

Prin întregul raport despre acest subiect este sigur că atât papalitatea, cât şi Consiliul Federal al 
Bisericilor şi-au asumat prerogative şi au exercitat autoritatea de a schimba Legea Celui Prea Înalt 
de la propriul Lui gând şi cuvânt la al lor. Şi ambele neagă dreptul oricui de a respecta acea Lege pe 
care Cel Prea Înalt Însuşi a rostit-o şi a scris-o. 

Şi în aceasta era imposibil chiar şi pentru ei de a manifesta mai pe deplin spiritul independenţei 
faţă de Dumnezeu şi a înălţării deasupra Lui. 

Este un principiu în procedura guvernamentală, recunoscută în lege şi privită cu consideraţie în 
istorie, că pentru o comunitate subordonată, a decreta din nou, în mod special cu schimbări, o lege 
făcută de autoritatea supremă pentru conducerea şi comunitatea subordonată, este „echivalent cu o 
declaraţie de independenţă”. 

De exemplu, un fapt din istorie poate să ajute la aprecierea infinitului principiu ce este aici 
implicat. În 1698, ca acum, Irlanda a fost o posesiune a Britaniei. Coloniştii englezi din Irlanda erau 
puterea stăpânitoare acolo şi aveau un Parlament – Lorzi şi Comune – un fel de stăpânire acasă. 

Acest parlament local, „Lorzii şi Comunele irlandeze, şi-au permis nu numai să decreteze din 
nou un act englez pus în vigoare în mod special pentru scopul consolidării lor, dar să îl şi redispună 
cu schimbări. Schimbările erau într-adevăr mici, dar schimbarea chiar a unei litere era echivalent cu 
o declaraţie de independenţă”. 

„Colonia din Irlanda era în mod categoric o colonie dependentă, nu doar prin legea comuna a 
regatului, ci şi prin natura lucrurilor. Era absurd pentru o colonie să ceară independenţa, când ea nu 
putea înceta să fie dependentă fără să înceteze să existe.”19 

În viziunea acestui principiu a fost rostit şi scris cuvântul lui Dumnezeu din Matei 5:17-19 şi 
Daniel 7:25. 

De acea, în această chestiune a Sabatului sau a duminicii ca Sabatul poruncii a patra a Legii 
Celui Prea Înalt, adevărata problemă este simpla, dar măreaţa Loialitate faţă de Dumnezeu sau 
Independenţa faţă de Dumnezeu. 

Şi în acest timp al încheierii tuturor lucrurilor, în conformitate cu scopul etern al lui Dumnezeu, 
în încheierea Tainei lui Dumnezeu, propriul Lui semn divin al lucrării Sale încheiate, Sfântul Sabat, 
se va ridica, va trăi, va fi cunoscut şi purtat ca semn distinctiv al celor care, împotriva întregii puteri 

                                                
19 „Istoria Angliei” de Macauly, cap. XXIII, par. 62. 
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şi înşelăciuni a ultimului Antihrist, vor fi loiali şi fideli doar lui Dumnezeu în puterea Sa creativă şi 
în harul Său răscumpărător aşa cum a fost înviat în lume prin Reformă, pregătitor pentru marea zi a 
prezentării glorioase la încheierea Tainei lui Dumnezeu. 

Acum, la acest timp de sfârşit al intrării în odihna lui Dumnezeu în eternitate, rămâne păzirea 
Sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. 

Şi acum va trăi ca la început, când „a fost făcut pentru om”, cum a trăit în răscumpărare când a 
fost ţinut de „Omul” şi cum va trăi în eternitatea „lumii ce va veni” de care aparţine: când „de la un 
Sabat la altul toată carnea vine să se închine înaintea Mea, spune Domnul” Isaia 66:23. 

Şi astfel, prin iubirea tandră a Dumnezeului milostiv, prin mijlocirea Marelui Preot a divinului 
Hristos, prin rugăciunea şi convingerea tandră a Spiritului Sfânt, şi prin principiile pure ale 
Cuvântului lui Dumnezeu este adusă la conştiinţa şi convingerea fiecărui suflet binecuvântata 
alegere a Reformei împotriva Romei. 
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CAPITOLUL XIX 
ACEA FEMEIE IZABELA 

 
Cele zece seminţii ale lui Israel s-au îndepărtat de la calea adevărată şi închinarea pură faţă de 

Dumnezeu. 
Originala Izabela era o femeie păgână care se închina la soare şi care, prin căsătoria cu regele 

Ahab, a venit la împărăţia lui Israel. 
Curând ea l-a dominat pe rege şi a guvernat împărăţia. Şi când răul pe care îl făcea ea era mai 

mare decât putea să suporte inima regelui, o făcea ea însăşi în numele regelui şi prin puterea 
împărăţiei şi era bucurie în toate. 1 Regi 21:5-16. 

Ea ar fi făcut ca religia ei să fie religia împărăţiei şi a fiecărui suflet din împărăţie. A adus cu ea 
opt sute cincizeci de „profeţi” ai religiei ei. Ea era protectoarea personală a lor. Toţi „mâncau la 
masa Izabelei”. 1 Regi 18:19. 

Ea s-a hotărât în mod deliberat să abolească toată religia şi toată închinarea la Dumnezeu şi să 
stabilească exclusiv propria ei religie în toată împărăţia. În mod sistematic a distrus toate altarele de 
închinare la Dumnezeu din ţară. I-a obligat pe toţi să se conformeze închinării ei la soare. 1 Regi 
19:10, 14. 

Şi dacă cineva nu făcea aceasta într-un anumit fel – jertfind, plecând genunchii sau sărutând 
pământul pentru a-i da lui Baal o sărutare – era scos în afara legii şi trebuia să îşi găsească refugiul 
în vizuini, diverse cocioabe sau peşteri ale pământului. 1 Regi 18:4, 13. 

Atât de radicală era în aceste lucruri încât deşi erau şapte sute de persoane care se închinau doar 
lui Dumnezeu şi Îi serveau doar Lui, au fost atât de risipite şi urmărite încât fiecare credea că este 
singurul care a mai rămas. 

Chiar Ilie era sigur că a rămas singurul. Şi i-au căutat viaţa ca să-l omoare şi a fost scos din 
mânia Izabelei fiind luat din această lume. „Au apărut cai de foc şi care de foc, iar Ilie a mers în sus 
spre cer printr-o vânt puternic”. 1 Regi 16:30 la 2 Regi 2:1:11. 

În Scriptură mai există o altă Izabelă. Este descrisă în cartea Apocalipsei. Existenţa sa este în 
timpurile creştine. Apocalipsa 2:20-29. 

Printre oamenii lui Hristos care şi-au pierdut dragostea dintâi şi s-au îndepărtat de adevărata 
Cale şi de la închinarea curată la Dumnezeu, au apărut păgâni care se închinau la soare şi au adus cu 
ei toate caracteristicile, dispoziţiile şi căile lor naturale. 

Erau atât de mulţi dintre aceştia încât au devenit o biserică păgână care adora soarele 
mărturisind numele creştin. Această biserică ce se închina la soare a realizat o alianţă cu Statul 
imperial roman. 

Ea a dominat puterea imperială şi a guvernat în imperiu şi în toate împărăţiile Europei. Pentru a 
o mulţumi, toţi regii şi împăraţii trebuiau să fie mai răi decât ar fi fost ei de fapt. 

Ea dorea să facă din propria religie păgână naturală religia fiecărei împărăţii şi a fiecăruia din 
împărăţie. S-a aşezat împotriva fiecărui adevărat închinător la Dumnezeu. I-a obligat pe toţi să se 
conformeze la închinarea ei, care nu era decât o formă de închinare la soare cu ziua Soarelui, marele 
semn, ca „regina şi principala zi dintre toate”. 

Oricine nu se conforma acestei închinări într-un anumit fel era scos în afara legii, urmărit şi 
persecutat şi trebuia să îşi găsească refugiul în vizuini, cocioabe şi peşteri ale pământului. 

În Reformă şi splendidul ei rod al întemeierii Americii cu libertatea religioasă perfectă, 
Dumnezeu a trimis omenirii eliberarea din această Izabelă. 

Totuşi, lumea nu a încheiat-o cu „acea femeie Izabela”. Ea încă trăieşte cu aceeaşi hotărâre de a 
guverna omenirea. De când Reforma, prin această Nouă Naţiune a eliberat lumea din guvernarea ei, 
ea a dorit să învingă Reforma şi să recâştige o influenţă mai mare şi să domnească aruncând în 
mrejele sale Noua Naţiune. 

Pentru ajutorul ei în această privinţă, mai mult decât orice altceva din lume, a venit Consiliul 
Federal al Bisericilor formând principiile ei vitale şi repudiind Reforma. Astfel va fi puterea şi 
lucrarea „acelei femei Izabela” restaurată. 

Naţional, internaţional şi global, federaţia protestantă papală şi falsă o va ridica din nou în locul 
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şi poziţia care să o facă să se felicite: „Şed ca împărăteasă şi nu sunt văduvă şi nu voi vedea 
durerea.” Apocalipsa 18:7. 

Şi din nou ea va domni şi va rage, doar că va fi mai întins şi mai înverşunat. Din nou toţi trebuie 
să se conformeze închinării dictate de ea. Sub alternativa unui boicot universal şi general, iar la 
sfârşit, sub alternativa morţii, ca pe timpul lui Ilie, toţi trebuie să se închine după cum dictează ea. 
Apocalipsa 13:14-17. 

Şi toţi cei ce locuiesc pe pământ se vor închina în felul acesta, cei ale căror nume nu au fost 
scrise în Cartea vieţii Mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Apocalipsa 13:8; 
17:12, 13, 17. 

Şi astfel, prin „acea femeie Izabela”, „fiara”, ultimul Antihrist îşi împlineşte apogeul lucrării 
fărădelegii. Aceasta se va întâmpla în felul următor: 

„Pentru poporul lui Dumnezeu” rămâne „păzirea Sabatului”. Acesta a fost făcut pentru „omul” 
scopului etern al lui Dumnezeu. Şi nimeni în afară de cei care sunt „poporul lui Dumnezeu” în acest 
scop nu poate să păzească Sabatul. 

Cineva care nu este din poporul lui Dumnezeu nu poate păzi Sabatul, chiar dacă va încerca. 
Asemenea persoane pot să nu lucreze în ziua a şaptea a săptămânii sau în prima zi a săptămânii sau 
în ambele zile; ei pot găsi propria odihnă sau odihna altcuiva în fiecare sau în ambele zile, pot face 
aceasta toată viaţa lor, şi totuşi ei niciodată nu păzesc Sabatul. 

A păzi Sabatul, a celebra Sabatul înseamnă a păzi şi a celebra odihna lui Dumnezeu, nu a 
noastră sau a altcuiva. Această odihnă este darul lui Dumnezeu în Hristos. Şi este primit şi păstrat 
cu bucurie numai de fiecare individ prin alegerea personală în credinţă personală. Romani 14:5. 

Şi urmările şi răsplătirile inevitabile ale credinţei personale şi închinării adevărate împiedică să 
fie în orice fel o zi de inactivitate şi fac să fie numai o zi de binecuvântare şi desfătare. 

Acest adevăr expune groaznica nelegiuire a tuturor regulilor de biserică şi a întregii legislaţii a 
Statului care obligă oamenii să respecte o zi de odihnă. Forţează oameni nereligioşi şi necreştini să 
intre într-o formă de religie şi o odihnă care nu poate să fie ţinută fără credinţă personală în Hristos 
şi Dumnezeu; şi astfel îi forţează să intre numai într-o zi de inactivitate cu urmările ei rele şi 
nelegiuiri. 

Şi acum, în acest timp al ultimului Antihrist, el îşi dublează fărădelegile prin a face din Sabat şi 
duminică zile de inactivitate impusă cu nelegiuirile şi urmările lor rele. 

În această direcţie a fărădelegilor mai este un alt pas pentru a încheia taina fărădelegii. Şi va fi 
făcut. 

Dumnezeu poate în mod logic şi pe drept să ceară o zi de odihnă de la ocupaţiile temporale, 
deoarece, împreună cu odihna, El poate oferi religia şi închinarea, singurele care împiedică să 
devină o zi de inactivitate şi răutate. Şi doar El poate să facă aceasta. 2 Corinteni 3:18. 

Femeia Izabela a luat asupra sa răspunderea de a revendica propria ei zi a soarelui ca zi de 
abţinere de la toată munca şi ocupaţia onestă, pentru închinare. Prin puterea Statului face acest lucru 
obligatoriu pentru toţi. Dar Statul nu poate oferi religia şi închinarea, singurele care împiedică 
această zi de inactivitate impusă să devină o zi de răutate şi fărădelege. 

Atunci şi de aceea, biserica ce a determinat Statul să impună acea zi de inactivitate, trebuie de 
asemenea să determine Statul să impună religia şi închinarea, lucru pe care biserica îl va numi 
preventiv împotriva devenirii acelei zile de inactivitate doar o zi de fărădelege. 

Dar adevărata religie şi adevărata închinare nu pot fi impuse. Aceasta nu poate fi o chestiune de 
lege. Astfel, biserica niciodată nu poate porunci Statului sau prin orice legătură cu forţa sau legea, 
vreo religie sau închinare care să fie adevărată. Nu este decât religie falsă şi închinare falsă, este 
doar forma urâciunii ei care poate fi poruncită sau impusă. 

De aceea, singura religie şi închinare care poate fi oferită şi impusă pentru a împiedica 
devenirea acelei zile de inactivitate impusă o zi de fărădelege este o religie şi o închinare în 
totalitate falsă – o urâciune – şi astfel adânceşte spre perfecţiune schema fărădelegii în închinarea 
falsă la fiară şi chipul ei. 

Astfel, prin intermediul federaţiei denominaţionale, naţionale, internaţionale şi globale, cu 
„presiunea” ei asupra autorităţilor oraşelor, districtelor, Statului şi asupra autorităţilor naţionale, 
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impunând o zi universală de inactivitate ca mijloc şi necesitate de a impune religia şi închinarea 
falsă universală a fiarei şi chipului ei, ultimul Antihrist poate să aducă totul la reflectarea deplină a 
imaginii sale şi astfel, să încheie taina fărădelegii. 

Pentru că este adevărul serios, deliberat analizat de mai bine de o mie de cazuri, că „lângă 
fiecare persecuţie sub legile noastre duminicale se află răutatea meschină, micimea şi pizma”. 

Pentru a salva din această încoronare a răului, Domnul, în mila Lui, trimite la fiecare naţiune, 
neam, limbă şi popor, avertismentul Său solemn împotriva acesteia şi chemarea Sa milostivă de a 
ieşi din tot la adevărata închinare a Lui, în păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. 

Iată avertismentul: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte 
sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul indignării 
Lui … Şi ei n-au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei care se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine 
primeşte semnul numelui ei”. Apocalipsa 14:9-11. 

Iată chemarea „Evangheliei veşnice”, „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci ceasul 
judecăţii Lui a venit; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele apelor … 
Aici este răbdarea sfinţilor. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. 
Versetul 7. 

Şi în aceasta se află încheierea lucrării lui Dumnezeu de împlinire a scopului Său etern în 
creaţie, în răscumpărare şi în Reformă, toate rezumate în încheierea Tainei lui Dumnezeu în 
conformitate cu scopul etern pe care l-a făcut în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Şi pentru toate acestea, Sabatul Domnului în Spirit şi în adevăr este coroana şi sigiliul, ca semn 
divin al lui Dumnezeu Însuşi ordonat pentru propria Sa lucrare încheiată. 

În acest conflict final din nou cei care vor fi loiali lui Dumnezeu, toţi cei care I se vor închina 
doar în păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus, vor fi scoşi în afara legii, vânaţi şi 
persecutaţi şi vor trebuie să îşi găsească refugiul unde vor putea. 

La început ei vor fi „ca scuturarea măslinului şi precum culesul strugurilor când e gata via”; 
„două, trei boabe pe vârful celei mai înalte ramuri, patru, cinci pe cele mai roditoare ramuri ale lui”. 
„Aceştia îşi vor ridica vocea, vor cânta pentru măreţia Domnului” Isaia 24: 13, 14; 17: 6. 

Dar presiunea va fi atât de persistentă încât până la urmă nu vor fi nici măcar doi, trei aici sau 
patru, cinci acolo. Dar din nou, exact ca pe timpul lui Ilie, aceştia vor fi atât de risipiţi, încât unul nu 
va şti că mai există un altul. Din nou fiecare va crede că este singurul rămas. Şi va şti că ei îi caută 
viaţa ca să îl omoare. Apocalipsa 12:17; Mica 4:6, 7. 

Dar fiecare, acolo unde va fi, va fi un adevărat închinător al lui Dumnezeu şi el a hotărât că atât 
timp cât este în lume Dumnezeu va avea un închinător care se va închina doar Lui şi Îi va servi doar 
Lui: cu Izabela sau fără Izabela. Isaia 41:17; 33:16, 17. 

Şi în timp ce aceştia stau loiali şi credincioşi lui Dumnezeu, cu „acea femeie Izabela” 
revărsându-şi toată mânia, „se va suna din marea trâmbiţă” şi „voi veţi fi strânşi unul câte unul, 
copii ai lui Israel”. Isaia 27:12, 13. 

„Căci Domnul Însuşi va coborî din cer cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu; morţii în Hristos vor învia întâi, apoi noi care am rămas vii (ca Ilie) vom fi luaţi 
împreună cu ei în nori, ca să Îl întâlnim pe Domnul în văzduh şi aşa vom fi totdeauna cu Domnul”. 
1 Tesaloniceni 4:16, 17. 

„Şi am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc şi cei care au obţinut victoria asupra fiarei şi a 
chipului ei, a semnului ei şi a numărului numelui ei, stau pe marea de sticlă cu harpele lui 
Dumnezeu în mână.” 
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CAPITOLUL XX 
CELE DOUĂ FEMEI DIN APOCALIPSA 

 
În cartea Apocalipsei există două femei remarcabile. 
Una, femeia cerească, atât de pură şi de curată încât doar cerul o merită, şi chiar şi acolo, doar 

galaxia cerurilor merită să fie frumuseţea ei. Este îmbrăcată în soare, luna este sub picioarele ei şi 
este încoronată cu stele. Apocalipsa 12:1. 

Prin durere şi suferinţă ea a adus pe lume pe Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul oamenilor. Copilul a 
fost luat la Dumnezeu şi la tronul Său. Versetele 2, 5. 

Prin pericol de moarte şi persecuţie persistentă până la sfârşitul lumii, această femeie cerească 
păstrează în lume închinarea adevărată şi pură la Dumnezeu în predicarea Evangheliei mântuirii şi 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. Apocalipsa 12:11-17. 

Şi prin aceasta, ea atrage asupra sa duşmănia continuă a „acelui şarpe vechi numit diavolul şi 
Satan”, care foloseşte împotriva ei în serie toată puterea balaurului, a fiarei şi a proorocului 
mincinos sau a icoanei fiarei. 

Cealaltă, femeia pământească, este atât de viciată şi de degradată încât singurul loc în care 
merită să stea este pe „o fiară stacojie plină de nume de blasfemie”: ea însăşi o prostituată urâtă 
beată, „împodobită cu purpură şi stacojiu, gătită cu aur, pietre preţioase şi perle, având în mâna ei 
un pahar de aur plin cu toate urâciunile şi murdăria desfrânării ei”. Apocalipsa 17:3, 4. 

Ea invită toate naţiunile la banchetul ei lasciv şi de beţii; şi regii pământului şi locuitorii 
pământului sunt beţi de vinul desfrânării ei; şi ea însăşi era beată de sângele sfinţilor şi sângele 
martirilor lui Isus. Şi pe fruntea ei este scris un nume: 

„Taină. 
Babilonul cel mare 
Mama prostituatelor şi urâciunilor pământului” Apocalipsa 17:2, 5, 6. 
Această femeie este atât de admirată de „acel şarpe vechi numit diavolul şi Satan” încât o invită 

în locul lui, pe propriul lui tron şi îi dă toată puterea lui şi mare autoritate.” Apocalipsa 13:2, 4. 
Femeia cerească are un singur Fiu. 
Femeia pământească are un singur fiu. 
Femeia cerească are un singur Fiu, Fiul lui Dumnezeu. 
Femeia pământească are un singur fiu, fiul pierzării. 
Femeia cerească are pe acel singur Fiu, Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul oamenilor şi al lumii. 
Femeia pământească are un singur fiu, fiul pierzării şi distrugătorul oamenilor şi al lumii. 
Femeia cerească are un singur Fiu şi nici o fiică. 
Femeia pământească are un singur fiu dar multe, multe fiice. 
Femeia cerească are un singur Fiu, şi nici o fiică; dar are o mare mulţime de copii: şi toţi sunt 

născuţi din Dumnezeu şi sunt moştenitori doar prin adopţie. 
Femeia pământească are un singur fiu, multe, multe fiice, şi acestea sunt doar ale ei prin naştere 

naturală. 
Femeia cerească are un singur Fiu, şi nici o fiică; şi totuşi, o mare mulţime de copii, toţi născuţi 

din Dumnezeu şi moştenitori prin adopţie, şi toţi aceştia sunt părtaşi naturii divine şi au caracterul 
lui Dumnezeu şi dispoziţia naturală a lui Hristos. 

Femeia pământească are un singur fiu, şi multe, multe fiice, toate ale ei doar prin naştere 
naturală, şi toţi aceştia sunt părtaşi naturii mamei lor şi caracterului ei de prostituată şi dispoziţiei 
naturale a Izabelei. 

Femeia cerească are un singur Fiu, Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul oamenilor şi al lumii; nici o 
fiică, totuşi o mare mulţime de copii, toţi născuţi din Dumnezeu şi moştenitori doar prin adopţie, 
toţi părtaşi naturii divine şi caracterului lui Dumnezeu şi a dispoziţiei lui Hristos, şi aceştia „nu sunt 
pângăriţi cu femei”. Apocalipsa 14:4. 

Femeia pământească are un singur fiu, fiul pierzării şi distrugătorul oamenilor şi al lumii, are 
multe, multe fiice, toate ale ei doar prin naştere naturală, toţi părtaşi naturii mamei lor şi 
caracterului ei de prostituată şi dispoziţiei Izabelei, şi toţi copii ei sunt pângăriţi cu aceste femei. 
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Tu în care categorie eşti? 
În acest timp al sfârşitului tuturor tainelor, această femeie îngrozitoare „Taină, Babilonul cel 

mare” se ridică din nou la locul şi „puterea asupra oamenilor” şi naţiunilor. Apocalipsa 17:12, 13, 
17. 

Toate priveliştile par să o mulţumească atât de mult încât se felicită pe ea însăşi cu mândrie: 
„Şed împărăteasă, şi nu sunt văduvă şi nu voi vedea durerea.” „Voi fi pentru totdeauna o doamnă.” 
Apocalipsa 18: 7; Isaia 47:7, 8. 

Din nou este răspândit banchetul ei ademenitor. Regii pământului sunt invitaţi la petrecere şi 
trăiesc minunat cu ea. Dar în mijlocul distracţiilor, chiar în timp ce paharul de aur este în mâna sa, 
pacea sa este tulburată. Isaia 47:11; Apocalipsa 18:9. 

„Deodată”, „într-o oră”, judecata ei cade. Pustiirea o surprinde pe neaşteptate. „Cu violenţă” 
este „aruncată la pământ şi nu mai este găsită”. Apocalipsa 17:8, 16; 18:10, 17, 19, 21. 

Înainte să vină aceasta, ca pe strada mare şi aglomerată a vechiului Babilon, pe străzile 
aglomerate ale acestui Babilon final, Cuvântul lui Dumnezeu va fi citit proclamând ruina ei şi 
avertizând pe toţi „fugiţi din mijlocul Babilonului” şi „lăsaţi Ierusalimul să vă intre în minte”. Ier. 
50:1; 51:58, 61-64; Apocalipsa 18:1-23. 

„Şi am auzit un glas din cer care zicea: ‚Ieşi afară din ea poporul Meu.’” 
Şi „voi aţi veni la  
Muntele Sionului, la 
Cetatea Dumnezeului celui viu, la 
Ierusalimul ceresc şi la 
Societatea nenumărată a îngerilor, la 
Adunarea Generală şi la Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în cer, şi la 
Dumnezeu, Judecătorul tuturor şi la 
Spiritele oamenilor drepţi făcuţi perfecţi şi la 
Isus, Mijlocitorul Noului Legământ şi la 
Sângele stropirii care vorbeşte lucruri mai bune decât sângele lui Abel.” 
„Fiţi fericiţi voi, copii ai Sionului, şi bucuraţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru; pentru că El v-a 

dat ploaia timpurie cu moderaţie, şi va face să coboare peste voi ploaia – ploaia timpurie ţi târzie.” 
Ioel 2:23. 

„Când am îndoit pe Iuda pentru mine, şi am umplut arcul cu Efraim şi am ridicat pe fiii tăi, o, 
Sion, ÎMPOTRIVA fiilor tăi, o, Grecie, te-am făcut ca sabia unui om puternic.” Zaharia 9:13. 

„Şi Domnul va fi văzut peste ei, şi săgeata Lui va merge înainte ca lumina; şi Domnul 
Dumnezeu va sufla din trâmbiţă şi va merge pe vânturile puternice de la miazăzi. 

Domnul oştirilor îi va apăra; şi vor devora şi vor cuceri ca la o aruncătură de praştie, vor bea şi 
vor face zgomot ca de vin, şi vor fi umpluţi precum cupele şi precum coarnele altarului.” Efeseni 
5:18; Fapte 2:13, 16, 17. 

„Şi Domnul Dumnezeul lor i-a salvat în acea zi ca turma poporului Său; pentru că ei vor fi 
precum pietrele unei coroane, înălţaţi ca un semn al pământului”. Zaharia 9:13-16. 
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CAPITOLUL XXI 
LIBERTATEA RELIGIOASĂ CREŞTINĂ 

ŞI REFORMATOARE 
A AMENDAMENTULUI PAISPREZECE 

 
[Subiectul care compune acest capitol a fost la origine un discurs ţinut de autorul acestei cărţi în 

Washington D.C. la 6 ianuarie 1912 şi a fost publicat în cotidianul Washington Herald, la 7 ianuarie 
1912. Pe vremea aceea nu exista gândul că această carte va fi scrisă. Totuşi, nici o altă încheiere 
mai potrivită a cărţii nu putea fi făcută faţă de ceea ce este deja oferit în acest discurs. De aceea el 
este inserat exact aşa cum a fost ţinut.] 

În discursurile precedente am făcut cât se poate de clar originea bisericii, caracterul religios şi 
ecleziastic şi poziţia neamericană şi neconstituţională a tuturor legilor duminicale din Statele Unite. 

În acest discurs, voi face clar adevărul că prin Constituţia naţională, în special prin al 
paisprezecelea Amendament, în intenţia sa sigură şi prevederile sale clare, fiecare cetăţean al 
Statelor Unite este pe deplin liber faţă de fiecare lege duminicală în fiecare Stat din Statele Unite. 

Prevederile speciale ale celui de-al paisprezecelea Amendament pe care le voi discuta sunt 
conţinute în primele două fraze ale Secţiunii I: 

„Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei lor sunt cetăţeni 
ai Statelor Unite şi ai Statului în care locuiesc. Nici un Stat nu va face sau nu va impune vreo lege 
care să restrângă privilegiile sau imunităţile cetăţenilor din Statele Unite.” 

Înainte ca acest amendament să fie adoptat, nu exista cetăţenie a Statelor Unite. Oamenii erau la 
început cetăţeni ai Statelor respective şi, ca o consecinţă sau prin implicaţie, erau cetăţeni ai Statelor 
Unite. 

Aceasta se datora faptului că cele treisprezece State originale erau State independente înainte de 
formarea Guvernului Naţional. În situaţia de atunci, cetăţenia în Statele Unite era nedefinită şi 
accidentală. 

Amendamentul al paisprezecelea a inversat complet acea ordine a lucrurilor. El face cetăţenia 
Statelor Unite principală şi supremă. De asemenea face această cetăţenie precisă şi de nestrămutat 
peste tot în naţiune, interzicând fiecărui Stat să facă vreo lege sau să impună vreo lege deja făcută 
care restrânge privilegiile sau imunităţile care aparţin acestei cetăţenii de acum şi pentru totdeauna, 
principală şi supremă a Statelor Unite. 

Înainte, lucrul de care un om putea fi sigur referitor la cetăţenie, era faptul că este un om al 
Statului. De atunci încoace, din cetăţenia sa fiecare om cunoaşte că este în mod absolut şi irevocabil 
un om naţional. 

S-a câştigat impresia că al paisprezecelea Amendament a fost redactat cu referinţa specială la 
rasa care s-a emancipat în ultima vreme. Oricum ar fi referitor la alte secţiuni ale acestui 
Amendament, nu este în nici un fel adevărat referitor la prima secţiune. 

Nimic nu poate fi mai sigură că prima secţiune a fost desemnată ca o măsură originală şi ca bază 
originală pentru a remedia cusurul demult existent al cetăţeniei Statelor Unite şi pentru a face 
eficient pentru „tot poporul Statelor Unite” deplina intenţie a Declaraţiei de Independenţă şi a 
Constituţiei. 

Aceasta a fost în mod expres declarat de Thaddeus Stevens, John A. Bingham, James G. Blaine 
şi alţii ca fiind intenţia primei secţiuni. 

Thaddeus Stevens, ca preşedinte al Comitetului, a avut răspunderea Rezoluţiei Camerei, unde 
şi-a avut originea. Vorbind direct despre prima secţiune, el a spus: „Părinţii noştri au fost obligaţi să 
amâne principiile Declaraţiei (de Independenţă) şi să aştepte pentru stabilirea ei deplină până la un 
timp favorabil … Cu greu cred că va putea fi găsită vreo persoană care să nu admită că fiecare din 
aceste prevederi este dreaptă. Toate sunt menţionate într-o formă sau alta în Declaraţia noastră sau 
în legea organică. Dar Constituţia limitează doar acţiunea Congresului şi ea nu este o limitare a 
Statelor. Acest Amendament repară acest defect.” „Mentalitatea publică a fost educată rău timp de 
un secol. Cât de dificil este să o dezveţi de ea într-o zi.” – Cong. Globe, 8 mai 1866, P. 2459. 

D-l Miller a spus: „Prima Secţiune este atât de clar în spiritul Declaraţiei de Independenţă din 4 
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iulie 1776 încât nici un membru al acestei Camere nu poate să obiecteze la ea în mod serios.” Idem, 
9 mai, P. 2510. 

John A. Bigham a închis dezbaterea într-o rezoluţie din Cameră. El a spus: „A fost o dorinţă 
până azi şi a rămas până acum în Constituţia ţării noastre pe care o va împlini Amendamentul 
propus. Care este ea? Este puterea poporului, întregului popor al Statelor Unite, prin autoritatea 
expresă a Constituţiei, de a face prin legea congresională ceea ce n-au avut puterea de a face până 
acum şi nici nu au încercat vreodată să facă, să protejeze prin lege naţională privilegiile şi 
imunităţile tuturor cetăţenilor din Republică şi drepturile înnăscute ale fiecărei persoane din 
jurisdicţia ei oricând aceleaşi privilegii şi imunităţi vor fi restrânse sau negate prin acte 
neconstituţionale ale Statului”. 

A spus că nici un Stat nu a avut dreptul de a face aceste lucruri şi totuşi „mulţi dintre ei şi-au 
asumat şi exercitat puterea şi aceasta fără compensaţie”. „Multe exemple de nedreptăţii, opresiuni 
ale Statului au avut deja loc în legislaţia Statului acestei Uniuni şi violenţe flagrante ale privilegiilor 
garantate ale cetăţenilor Statelor Unite, pentru care Guvernul Naţional nu a oferit şi nici nu a putut 
să ofere un remediu … Acea mare dorinţă a cetăţeanului şi a străinului, protecţie prin lege naţională 
faţă de legile neconstituţionale, este împlinită de prima secţiune a acestui Amendament.” – Idem, 10 
mai, Pp. 2542, 2543. 

James G. Blaine a avut de asemenea o parte importantă în toate acestea. Şi în istoria ei el spune 
că aceasta „a stabilit cetăţenia americană pe o temelie permanentă, care dă celui mai umil om din 
Republică protecţie amplă împotriva restrângerii privilegiilor sau imunităţilor de către legea 
Statului, care îi asigură lui şi descendenţilor lui protecţie egală a legii în tot ce este legat de viaţa, 
libertatea sau proprietatea sa. Prima secţiune a Amendamentului constituţional care include aceste 
prevederi de nepreţuit este de fapt o nouă cartă a libertăţii pentru cetăţenii Statelor Unite.” – 
„Doisprezece ani de Congres”, Vol. II, P.312. 

Care sunt atunci privilegiile şi imunităţile cetăţenilor Statelor Unite pe care să nu le restrângă 
nici un Stat? În Senat, senatorul Howard din Michigan, s-a ocupat de Rezoluţie. Ca răspuns la 
această întrebare directă, el a spus că „privilegiile şi imunităţile cetăţenilor diferitelor State” sunt 
cele din Secţiunea 2 a Articolului 4 a Constituţiei Naţionale şi că acum „la acestea ar trebui 
adăugate drepturile personale garantate şi asigurate de primele opt Amendamente la această 
Constituţie.” – Cong. Globe, 23 mai 1866, P. 2765. 

Altă autoritate în răspuns la această întrebare este următoarea: 
„Orice poate fi pretins de cineva ca un drept sub Constituţia şi legile Statelor Unite în virtutea 

cetăţeniei sale, este un privilegiu al cetăţeanului Statelor Unite. Indiferent de ce îl scuteşte 
Constituţia şi legile Statelor Unite, el poate pretinde scutire pentru lucrul respectiv. Şi un asemenea 
drept sau privilegiu este restrâns ori de câte ori legea Statului împiedică orice operaţie legitimă a 
autorităţii federale care are în vedere interesele lui, fie că este o autoritate exercitată în mod activ, 
fie că rămâne doar la comanda sau asigurarea expresă ori implicită a Constituţiei federale sau a 
legii.” – Cooley, „Principii”, P. 247. 

Privilegiile şi imunităţile cetăţenilor Statelor Unite includ, prin afirmaţie specifică şi directă, 
„drepturile personale garantate şi asigurate de primele opt amendamente ale Constituţiei”. 

Chiar primul privilegiu asigurat în primele opt este primul din Amendamentul Întâi: acela al 
individualităţii absolute în religie. Şi chiar prima imunitate este de asemenea prima în acel prim 
Amendament – aceea a scutirii absolute de toate legislaţiile sau alte competenţe guvernamentale în 
legătură cu religia sau lucrurile religioase. 

Deoarece Madison a spus: „Nu există umbră a dreptului în guvernul general de a se amesteca în 
religie. Cea mai mică amestecare a lui ar fi cea mai flagrantă uzurpare”. 

Deci, acestea sunt chiar primul privilegiu şi prima imunitate a fiecărui cetăţean din Statele 
Unite. Şi prin exprimare clară şi afirmaţie explicită, acest privilegiu şi această imunitate ale fiecărui 
cetăţean al Statelor Unite sunt extinse de către Amendamentul paisprezece şi făcute absolute în 
fiecare Stat al Uniunii. Astfel încât acum fiecare cetăţean al Statelor Unite este la fel de liber faţă de 
legi religioase în orice Stat, aşa cum este sub jurisdicţia naţională. 

Dacă nu ar fi fost deloc State, ci ar fi fost un singur şi solid Guvern Naţional peste tot în ţară, 
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atunci dincolo de orice îndoială, scutirea absolută de toată autoritatea guvernamentală în religie sau 
a lucrurilor religioase ar fi un privilegiu şi o imunitate a fiecărui cetăţean al Statelor Unite 
pretutindeni în ţară. Totuşi, prin Amendamentul paisprezece, existenţa celor paisprezece State nu 
afectează câtuşi de puţin universalitatea privilegiului şi a imunităţii fiecărei persoane născute sau 
naturalizate în Statele Unite. 

Orice aparţine cetăţeanului Statelor Unite, ca cetăţean al Statelor Unite, este naţional, principal 
şi suprem; şi îi este asigurat de garanţia puterii naţionale. 

Scutire absolută faţă de orice autoritate guvernamentală în religie ori a lucrurilor religioase este 
indiscutabil o imunitate a fiecărui cetăţean al Statelor Unite. 

De aceea, inevitabil urmează că atunci când Amendamentul paisprezece declară că „Nici un Stat 
nu va face sau nu va impune o lege care ar restrânge privilegiile sau imunităţile cetăţenilor Statelor 
Unite”, în mod specific şi cu autoritate extinde privilegiul şi imunitatea fiecărui cetăţean peste tot în 
diferitele State şi interzice fiecărui Stat de a face o lege sau de a impune o lege deja făcută în 
înaintarea vechii ordini de lucruri în religie sau a lucrurilor religioase recunoscute şi impuse de lege. 

Aceasta este logica limpede a Amendamentului paisprezece şi a cuvintelor clare ale celor care 
au exprimat intenţia lui. Totuşi nu suntem restrânşi la această logică, deşi este atât de sigură. Avem 
declaraţia clară că exact aceasta s-a intenţionat ca scop şi forţă a lui. 

Aşa cum s-a afirmat deja, James G. Blaine a fost unul dintre cei care au avut o parte importantă 
în realizarea acelui Amendament. El a scris de asemenea istoria lui. Cine este cel mai familiarizat cu 
întreaga istorie, îşi va da cel mai repede seama că istoria şi expunerea Amendamentului de către 
domnul Blaine este practic o sistematizare a dezbaterilor despre rezoluţia Camerei şi Senatului. 
Despre chestiunea libertăţii religioase a acestui Amendament el spune: 

„Limbajul Amendamentului paisprezece este autoritar şi obligatoriu. Nici un Stat nu va face sau 
nu va impune vreo lege care să restrângă privilegiile sau imunităţile cetăţenilor Statelor Unite … 
Sub forţa acestor interziceri serioase, cetăţeanul de naştere străină nu poate fi persecutat prin 
reglementări discriminatoare … Nici catolicul, nici protestantul, nici evreul nu pot fi proscrişi sau 
privaţi de dreptul personal sau religios. Prevederea este cuprinzătoare şi absolută şi mătură pe dată 
orice formă de opresiune şi negare a justiţiei. Aboleşte casta şi lărgeşte scopul libertăţii umane. 
Creşte puterea Republicii la justiţia egală şi exactă pentru toţi cetăţenii, reduce puterile Statelor de a 
adăposti răufăcătorul sau de a autoriza prin lege crima.” – „Doisprezece ani de Congres”, Vol. II, 
Pp. 313, 314. 

Aceasta face absolut inutil şi de nici un efect fiecare dintre acele prevederi, fie ale legilor, fie ale 
Constituţiei acelui vechi sistem al Bisericii şi Statului sau a religiei stabilite, care sunt încă nutrite în 
Maryland, Massachusetts, Mississippi, Georgia, Carolinele, Delaware, Pennsylvania sau în oricare 
alt Stat din cele originale sau orice altceva de aceeaşi natură în orice alt stat. 

Privilegiile şi imunităţile fiecărui cetăţean al Statelor Unite referitoare la subiectul religiei în 
lege sau prin lege sunt clar definite şi fixate în Constituţia naţională. Şi aceste privilegii şi imunităţi 
ale cetăţenilor Statelor Unite sunt primare şi supreme în toate Statele, fără să se ţină seama vreun 
moment de toate acele prevederi şovăielnice, nutrite şi cocoloşite ale sistemelor bisericeşti şi statale 
învechite. Toate au fost înăbuşite în urmă cu mai bine de patruzeci de ani. 

Şi aceasta include orice lege duminicală în orice Stat sau municipalitate din întreaga naţiune. În 
discursurile precedente am oferit dovada indiscutabilă că toată legislaţia duminicală din lume a fost 
exclusiv religioasă şi ecleziastică; am dovedit că duminica, fiind o instituţie şi o respectare în 
întregime a bisericii, recunoaşterea şi încorporarea ei în legea oricărui Stat înseamnă unirea Bisericii 
cu Statul; şi că impunerea vreunei legi duminicale întotdeauna şi oriunde reprezintă impunerea unei 
idei religioase şi supunerea la o instituţie şi autoritate a bisericii, şi aceea este Biserica Romei. 

Toată legislaţia duminicală, fiind doar religioasă şi ecleziastică, este în mod categoric exclusă de 
la recunoaşterea guvernului Statelor Unite şi în mod explicit de la cea a Congresului: „Congresul nu 
va face nici o lege referitoare la stabilirea unei religii sau interzicerea exercitării libere a ei”. 

În adevăr, în principiu, în intenţie şi în fapt, acea prevedere a Constituţiei interzice orice fază 
sau gând al legislaţiei duminicale la fel de sigur ca şi când am fi citit: „Congresul nu va face nici o 
lege duminicală”. 
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Că s-a intenţionat ca această interzicere să includă şi legile duminicale este sigur: 
În primul rând, prin faptul notoriu că legile duminicale ale Statelor originale care au luat parte la 

crearea Constituţiei, erau în esenţă ale religiilor stabilite din acele State, încât a fost imposibil să le 
distingi de acele instituţii ale religiei. 

În al doilea rând, prin faptul că nu a trebuit dezvoltată cazuistica judiciară că fără mustrare de 
conştiinţă sau roşeaţă o lege religioasă se poate schimba într-un „regulament civil”. 

Şi în al treilea rând, prin faptul că în toate Statele care au luat vreo parte la crearea Constituţiei, 
cu excepţia Virginiei, nu existau decât religii stabilite, şi nu a existat gândul că legile duminicale 
erau sau că puteau fi altceva decât esenţiale acelor instituţii religioase statale. 

Constituţia naţională a fost intenţionată să elibereze pentru totdeauna Guvernul Naţional şi 
poporul american de orice vestigiu al acelei vechi ordini de lucruri în care toţi aceşti oameni 
naţionali au experimentat destul. Acesta este singurul gând al fiecărui cuvânt al clauzei primului 
amendament: „Congresul nu va face nici o lege cu referire la stabilirea unei religii sau interzicând 
exercitarea ei liberă”. 

Acestea au fost cuvinte pregnante care au spus tot poporului că nici una din acele vechi instituţii 
religioase şi nimic ce aparţine lor care a caracterizat Statele şi a blestemat oamenii, nu va avea vreo 
recunoaştere sau loc în Guvernul Naţional şi că nu va mai afecta cetăţeanul Statelor Unite. 

Totuşi, a elibera astfel Guvernul Naţional a fost tot ceea ce aceia care au realizat Constituţia 
puteau face atunci. Amendamentul paisprezece împlineşte în toate Statele şi pentru toţi oamenii 
Statelor Unite ceea ce la început s-a putut face numai pentru cei de sub Guvernul Naţional: şi astfel 
completează minunatul plan pe care părinţii naţionali l-au realizat la început, dar nu l-au putut 
perfecta atunci – libertatea religioasă deplină şi completă peste tot în ţară şi pentru toţi locuitorii ei. 

În final: că interzicerea celui de-al paisprezecelea Amendament include legislaţia duminicală 
este sigur prin faptul că ştim că aceasta este intenţia directă a celor care au făcut Constituţia. 

Faimoasa scrisoare a lui George Washington, 4 august 1789, despre libertatea religioasă, este 
bine cunoscută. Dar nu este la fel de bine cunoscut faptul că exact în această faimoasă scrisoare, 
legile duminicale sunt implicate în mod direct. 

Faptele cunoscute sunt acestea: în Pennsylvania, New Jersey şi Virginia existau păzitori ai 
Sabatului, baptişti de ziua a şaptea. Aceştia erau prieteni devotaţi ai libertăţii. 

În mai multe feluri, şi în special prin păzitorii germani ai Sabatului din comunitatea Ephrata, 
Pa., aceştia au ajuns în mod favorabil la cunoştinţa lui Washington. Aceştia erau supuşi hărţuielii şi 
persecuţiei prin legile duminicale ale Statului care erau în esenţă ale religiilor stabilite din State. 

Când s-a format Guvernul Naţional, câţiva din aceşti oameni s-au adresat lui Washington 
cerându-i să analizeze dacă libertatea religioasă a Constituţiei se va extinde la ei sau dacă această 
Constituţie permite persecuţia prin lege. 

„Dreptul” special de care erau primejduite aceste persoane era dreptul lor de a nu respecta 
duminica prin lege. „Libertatea de conştiinţă” pe care o doreau în mod necesar era bucuria libertăţii 
de conştiinţă nehărţuită şi neprejudiciată de legea duminicală. 

Cu aceste fapte fundamentale în minte, este uşor de observat clauzele punctate în scrisoarea lui 
Washington, care sună aşa: 

„Dacă am cea mai mică idee referitoare la vreo dificultate care să fi rezultat din Constituţia 
adoptată de către convenţia a cărei preşedinte am avut onoarea să fiu când s-a format, precum 
prejudicierea drepturilor vreunei denominaţiuni religioase, atunci nu ar fi trebuit să îmi ataşez 
niciodată numele acelui instrument. Dacă am vreo idee că Guvernul General a fost administrat 
astfel încât libertatea de conştiinţă a fost primejduită, vă rog să fiţi siguri că nici un om nu ar fi mai 
doritor decât mine să revizuiască şi să schimbe acea parte pentru a se evita toată persecuţia 
religioasă. Puteţi fără nici o îndoială să vă amintiţi că mi-am exprimat deseori opinia că orice om 
care se comportă ca un bun cetăţean este răspunzător doar lui Dumnezeu pentru credinţa lui 
religioasă şi trebuie protejat în închinarea lui la Dumnezeu după cum îi dictează conştiinţa.” 

Şi faptul că această scrisoare a fost folosită de curţi ca o apărare împotriva persecuţiilor datorate 
legii duminicale este confirmarea deplină a prezentării anterioare referitoare la intenţia originală a 
scrisorii. 
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Un exemplu în acest punct este faptul că în 1798 unul din aceşti oameni din New Jersey a fost 
persecutat pentru violarea legii duminicale a Statului. În curtea de justiţie a fost condamnat. El a 
făcut apel şi şi-a asigurat o nouă judecată într-o curte mai înaltă. 

În curtea mai înaltă, judecătorul a citit juriului scrisoarea lui Washington, iar acuzatul a fost 
imediat achitat. 

Şi faptul cel mai important dintre toate este că scrisoarea lui Washington reprezintă expunerea 
Constituţiei privind libertatea religioasă intenţionată în Constituţie de către cel care a prezidat 
realizarea ei şi care în unanimitate a fost ales primul Executiv pentru a o administra. Faţă de acesta 
nu ar putea să existe o expresie mai înaltă sau mai pură a intenţiei Constituţiei. 

Şi prin ceea ce se vorbeşte în scrisoare, prin scrisoarea însăşi, şi prin folosirea generală şi chiar 
juridică a scrisorii în timp ce Washington era în viaţă, demonstraţia este perfectă că libertatea 
religioasă intenţionată în Constituţie a fost şi este libertatea absolută faţă de forţa şi efectul tuturor 
legilor duminicale. 

De aceea, dincolo de orice îndoială sau subterfugiu, prin intenţia exprimată a celor care au făcut 
Constituţia, libertate absolută faţă de toată legislaţia duminicală este un privilegiu şi o imunitate a 
fiecărui cetăţean al Statelor Unite. Şi în prevederea că „Nici un Stat nu va face sau nu va impune 
vreo lege care să restrângă privilegiile şi imunităţile cetăţenilor Statelor Unite”, Amendamentul 
paisprezece face această libertate absolută în toate Statele. 

Astfel, chiar prin dovada limbajului, a logicii, a legii şi intenţiei, libertatea religioasă a 
Constituţiei ca întreg, a Amendamentului paisprezece în particular, include libertatea religioasă faţă 
de fiecare vestigiu al fiecărei faze a legislaţiei duminicale peste tot în Statele Unite şi în fiecare Stat. 

Şi prin această completă şi neschimbătoare dovadă a limbajului, logicii, legii şi intenţiei a 
Constituţiei ca întreg şi a Amendamentului paisprezece în particular, fiecare lege duminicală din 
fiecare Stat din Statele Unite este făcută în mod absolut nulă şi fără efect. 

Şi aceasta a fost adevărat în tot acest întins ţinut pentru mai bine de patruzeci de ani. Şi totuşi, în 
tot acest timp, legislaturile, executivele şi curţile, statale sau naţionale, au mers cu fermitate pe 
aceeaşi cale veche, ca şi cum nici n-ar fi auzit de Amendamentul paisprezece. 

În multe – şi în fiecare alegere – din State, cel mai înalt şi mai explicit privilegiu şi cea mai 
înaltă şi mai explicită imunitate a cetăţenilor Statelor Unite, nu numai că au fost restrânse, ci în mod 
absolut neluate în considerare. Cetăţenii Statelor Unite au fost deposedaţi de proprietate, de libertate 
şi indirect de viaţă prin impunerea legilor duminicale de către Stat care au fost pe faţă declarate de 
curţile Statelor Unite „religioase în cel mai sigur sens” şi prin procedură recunoscute de aceleaşi 
curţi ca „persecuţii”, ca şi cum Amendamentul paisprezece nici n-ar fi existat. 

Este atunci Amendamentul paisprezece în adevăr „o nouă cartă a libertăţii”? Chiar „lărgeşte el 
scopul libertăţii religioase”? Face el eficient „deplina intenţie a Declaraţiei şi a Constituţiei”? 

Sunt toate acestea adevărate, aşa cum cei care l-au făcut au spus? Sau este Amendamentul 
paisprezece o născocire înşelătoare? 

Toate acestea sunt adevărate, pentru eternitate sunt adevărate. Amendamentul paisprezece stă pe 
deplin adevărat în toată existenţa, puterea şi maiestatea lui pentru fiecare cetăţean al Statelor Unite, 
şi în fiecare picior pătrat al fiecărui Stat. Şi sub el, nici un Stat nu va face sau nu va impune vreo 
lege duminicală. 

Oricum, această mare perioadă de timp şi experienţele în atât de multe locuri simţite dureros în 
acest timp, de când Amendamentul paisprezece a fost ordonat şi stabilit, au demonstrat în mod 
conclusiv că de la nici o legislatură, de la nici o curte şi de la nici o putere executivă statală sau 
naţională nu se poate vreodată aştepta să ia iniţiativa de a face eficient pentru cetăţenii Statelor 
Unite garanţiile acelui Amendament împotriva restrângerii de către vreun Stat a acestui suprem 
privilegiu şi imunitate a cetăţenilor Statelor Unite. 

Şi atunci? Să meargă în întregime cu lipsă această garanţie constituţională? Nu, nu; niciodată! 
Poporul, poporul acestor State Unite, „noi, poporul” am ordonat şi stabilit această Constituţie şi este 
prerogativa originală şi infailibilă pentru „noi, poporul” să proclamăm şi să menţinem toate 
prevederile şi garanţiile Constituţiei pe care „noi, poporul” am ordonat-o şi stabilit-o. 

Ca mijloace numite şi făgăduite ale oamenilor, reprezintă partea şi locul legislaturii, al curţilor şi 
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puterilor executive, statale şi naţionale de a face acest lucru. Toate aceste mijloace sunt legate prin 
jurământ de a face aceasta. Dar când toate eşuează, ca în această chestiune clară a libertăţii 
religioase a Amendamentului paisprezece, când toţi au eşuat în cel mai deprimant mod timp de mai 
bine de cincizeci de ani, atunci această prerogativă, acest drept şi această putere „incapabilă de 
anihilare” rămâne prin dreptul suplimentar de posesiune poporului. 

Sunt pe un teren care, deşi deloc nesigur, este pentru majoritatea persoanelor necunoscut. De 
aceea o să-l prezint cu dovezi. 

James Wilson, din Pennsylvania, de la început şi până la sfârşit a fost un spirit stăpân în 
realizarea Constituţiei. El a spus: „Puterea supremă rezidă în popor şi el nu se va despărţi niciodată 
de ea. Poate să nu fie nici o tulburare în comunitate, dar aici poate primi un remediu radical … În 
această Constituţie toată autoritatea este derivată de la popor.” – Bancroft, „Hist. Const.”, II, p. 245. 

John Dickinson a fost altul dintre aceştia. Într-un pamflet despre „Constituţia Federală” din 
1788, a spus: „Trebuie să fie admis că o administraţie proastă poate avea loc. Ce se poate face 
atunci? Răspunsul este găsit instantaneu. Feţele să fie înclinate în faţa suveranităţii supreme a 
poporului. Este datoria lui de a veghea şi dreptul lor de a avea grijă ca această Constituţie să fie 
apărată sau, cum spune fraza romană în ocaziile de pericol, să aibă grijă ca republica să nu sufere 
nici o pagubă.” 

„Când o parte (a guvernului), fără să fie verificată suficient de restul, abuză de puterea sa spre 
un pericol evident al fericirii publice sau când mai multe părţi abuză de puterile lor respective încât 
aduce Republica într-un pericol asemănător, poporul trebuie să restaureze lucrurile la acea ordine de 
la care funcţionarii lor s-au îndepărtat. Dacă poporul îngăduie ca acest principiu viu al vegherii şi 
controlului să fie extins printre oameni, cu siguranţă că nu mult după aceea vor trece prin acea 
experienţă în urma căreia nu va rămâne o piatră peste alta în templul lor. 

James Bryce, în prezent ambasador britanic în această capitală, discutând chiar acest principiu al 
guvernului nostru, spune: „Există deasupra şi în spatele puterii legislative, executive şi judecătoreşti 
o altă putere, aceea a opiniei publice. Preşedintele, Congresul şi curţile sunt, primele două în mod 
direct, ultima în mod practic, supuse poporului.” – „Republica americană”, cap. XXXIII, pars. 20-
22. 

Şi Abraham Lincoln a spus: „Insist că dacă există un lucru care reprezintă datoria întregului 
popor de a nu îl încredinţea altor mâini decât ale lor, acel lucru reprezintă conservarea şi 
perpetuitatea propriilor lor libertăţi şi instituţii.” 

„Poporul, poporul din aceste State Unite, este stăpânul legal atât al Congresului, cât şi al 
curţilor, nu pentru a distruge Constituţia, ci pentru a distruge pe oamenii care pervertesc 
Constituţia.” 

Mai sunt o mulţime de alte dovezi, dar acestea sunt suficiente. Este deci sigur că reprezintă 
prerogativa de netăgăduit a poporului, în toate timpurile, de a proclama şi a menţine Constituţia pe 
care a ordonat-o şi stabilit-o. 

Şi acum, din cauza eşecului complet al propriilor lor mijloace, al puterii legislative, 
judecătoreşti şi executive, statale sau naţionale, de a menţine Constituţia, în limbajul ei clar şi în 
intenţia sa sigură atingând cel mai înalt privilegiu şi cea mai înaltă imunitate a cetăţenilor din 
Statelor Unite, acum este datoria sfântă, nu mai puţin de cum este prerogativa supremă a poporului 
din Statele Unite şi a noastră personal şi a fiecăruia în locul său, de a proclama în mod perpetuu şi 
de a menţine această Constituţie în toate garanţiile şi intenţiile sale de libertate, atât religioase cât şi 
civile. Şi aceasta, cu scopul ca „guvernul poporului, prin popor şi pentru popor să nu piară de pe 
pământ”. 

Situaţia o cere. Necesitatea este asupra noastră. Nici un om nu poate să se eschiveze şi totuşi să 
fie liber. Trebuie să o întâmpinăm. Atunci să o întâmpinăm ca oameni, cu bărbăţie. Da, ca oameni 
americani, constituţionali şi creştini! 

Şi modul de a face aceasta este clar înaintea noastră. Este clar în virtutea principiului 
indiscutabil, este clar prin autoritatea practicii indiscutabile şi actuale. 

La origine, în State exista despotismul sclaviei cuplat cu despotismul religiei impuse. 
Constituţia naţională şi guvernul au fost stabilite fără nici una dintre ele şi s-a intenţionat să conducă 
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departe de amândouă. Atât despotismul sclaviei, cât şi cel al religiei impuse au rezistat intenţiei 
puterii naţionale şi ţinteau să devină naţionale. 

Criza a venit mai întâi pentru naţionalizarea despotismului sclaviei trupului. O decizie a Curţii 
Naţionale Supreme a fost luată expunând principii care, duse până la logica şi concluzia 
intenţionată, împlineau naţionalizarea despotismului civil al sclaviei. 

Sub conducerea lui Dumnezeu şi a splendidei direcţii a lui Abraham Lincoln, acea criză a 
sclaviei civile s-a încheiat cu abolirea totală, prin al treisprezecelea Amendament, a sclaviei chiar şi 
în Statele unde s-a menţinut mai puţin. 

În această chestiune a crizei despotismului civil, despotismul geamăn al sclaviei sufletului prin 
religia stabilită a fost de asemenea abolit prin al paisprezecelea Amendament. 

În ciuda acestuia totuşi, despotismul religiei impuse a persistat în hotărârea lui de a deveni 
naţional. O decizie a Curţii Naţionale Supreme a fost luată, declarând că „aceasta este o naţiune 
creştină” şi că „stabilirea religiei creştine” este înţelesul Constituţiei. 

La fel de sigur că acea declaraţie va fi urmată, în mod logic şi inevitabil ea va conduce la 
naţionalizarea despotismului religios. Iar federaţiile bisericeşti şi alte uniuni religioase o urmează în 
mod hotărât şi conduc exact spre acea concluzie. 

Astfel a venit acum criza naţionalizării despotismului religios. 
Pe baza avantajului Constituţiei ca întreg şi a Amendamentului paisprezece în particular, avem 

marea onoare de a întâmpina criza acestui despotism al sclaviei sufletului, după cum Abraham 
Lincoln şi cei din vremea lui au întâmpinat criza sclaviei trupului, cu speranţa că această criză va 
sfârşi ca aceea: în abolirea totală a întregului despotism religios, chiar şi în Statele unde la început a 
fost menţinut mai puţin. 

Iar direcţia lui Abraham Lincoln şi a celor care au stat cu el în acea criză, care i-a dus la acel 
sfârşit glorios, nu numai că „a luminat calea”, ci a şi stabilit un drum solid şi larg pe care cu toată 
încrederea noi putem înainta până la un sfârşit mult mai glorios, după cum libertatea religioasă 
întrece cu mult libertatea civilă. 

Mai întâi, trebuie să spunem aşa cum Abraham Lincoln însuşi a spus: „Trebuie să ducem 
această bătălie după principiu şi numai după principiu. De aceea, sper că cei de care sunt înconjurat 
să aibă principii suficiente care să îi întărească pentru această sarcină şi care să îi conducă să nu lase 
nimic nefăcut din ceea ce poate pe drept să conducă la un rezultat bun.” 

Când vom fi acuzaţi, aşa cum a fost el, de „împotrivire faţă de deciziile Curţii Supreme”, putem 
răspunde cu propriile lui cuvinte, atât de adevărat şi de potrivit rostite: „Nu mă împotrivesc ei. Tot 
ce fac este să refuz de a mă supune ei ca o regulă politică (religioasă). Dar vom încerca să ne 
împotrivim acelei decizii. Cineva trebuie să se opună acelei decizii de vreme ce a fost luată; şi avem 
de gând să ne împotrivim şi să o facem în mod paşnic.” 

Când promotorii despotismului ne vor acuza, aşa cum l-au acuzat şi pe el, de incitare la 
„anarhie, violenţă şi legi brutale”, putem da propriul lui răspuns: „Împotrivindu-mă ei ca o regulă 
politică (religioasă), nu deranjez dreptul la proprietate, nu creez nici o tulburare, nu stimulez 
mulţimile. Nu este împotrivire, nici răzvrătire, nu este nici măcar nerespectuos să mă raportez la ea 
ca neavând încă o linie doctrinală stabilită pentru ţară.” 

Când vom fi denunţaţi, cum a fost el, doar din cauza „doctrinelor revoluţionare monstruoase” cu 
care suntem „identificaţi” şi pe care suntem „hotărâţi să le ducem la bun sfârşit”, putem răspunde 
aşa cum a făcut el: „Lupt pe baza acestor principii originale – lupt în mod jeffersonian, 
washingtonian şi madisonian (şi lincolnian).” 

Când vom fi batjocoriţi, cum a fost el, din cauza unei anume „companii” în care am putea fi 
găsiţi, putem să răspundem cu încredere adevărată, asemenea lui: „Rămâi cu oricine care are o 
poziţie corectă. Rămâi cu el în timp ce este drept şi desparte-te de el când este greşit. A abandona 
această bază din cauza vreunei companii înseamnă să fii mai puţin decât om, mai puţin decât 
american”, da, mai puţin decât un creştin. 

Şi în final, folosind cuvintele nobile ale lui Lincoln, putem spune exact aceasta: „Nu ne vom 
lăsa ponegriţi de la datoria noastră prin acuzaţii false împotriva noastră, nici nu vom fi înspăimântaţi 
de ameninţările închisorilor. Să avem credinţă că dreptul face puterea şi în această credinţă să 
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îndrăznim până la sfârşit de a ne face datoria aşa cum o înţelegem.” 
Astfel, deci, în mod individual şi prin alegere, convingere liberă, stând pe baza originală şi pe 

principiile originale, liberi în libertatea religioasă, creştină, americană şi constituţională, care în 
înţelesul deplin al termenului este a noastră – stând astfel liberi, posedăm şi trebuie să proclamăm, 
să menţinem în natura lor deplină şi sigură, ca un „drept înnăscut” dublu şi pe baza garanţiei 
Constituţiei, acest privilegiu şi această imunitate a cetăţenilor Statelor Unite: această deplină şi 
completă libertate religioasă de toate legile duminicale. 

Este chiar principiul proclamării eliberării. Prin acel nobil document fiecare sclav a fost liber. 
Cei care erau interesaţi să-l menţină sclav au făcut tot ce au putut să-l convingă că nu era liber. Şi 
unii au fost astfel convinşi şi nu s-au putut bucura de libertatea care era a lor în mod sigur. Dar toţi 
cei care s-au ridicat liberi şi au proclamat-o, au fost liberi. 

Este chiar principiul Evangheliei. Prin răscumpărarea pe deplin oferită în Hristos, fiecare suflet 
este liber. Prin Autorul acelei răscumpărări şi al acelei libertăţi, proclamarea a mers până la 
„libertatea captivilor şi deschiderea închisorii celor care sunt robiţi”. Arhidespotul religiei impuse 
continuă să facă tot ce poate ca să convingă oamenii că nu sunt liberi. Mulţi se lasă convinşi şi astfel 
nu cunosc niciodată binecuvântata libertate care a fost pregătită, ordonată şi stabilită şi care este a 
lor. Dar toţi care acceptă prevederea şi garanţia şi se ridică liberi proclamând-o, sunt liberi. 

Atunci, prin Constituţia naţională, fiecare cetăţean al Statelor Unite este absolut liber de toate 
legile duminicale ca de altfel de orice altă formă a religiei impuse. Ruinele, rămăşiţele şi 
reprezentaţiile despotismului religios vechi încă încearcă să convingă pe cetăţenii liberi ai Statelor 
Unite că nu sunt liberi. Cine va mai permite să fie astfel îndepărtat de la libertatea sa asigurată? 

Cetăţenii Statelor Unite sunt astfel în mod sigur liberi. Poporul Statelor Unite a ordonat şi a 
stabilit aceasta. Constituţia o declară şi o garantează. Poporul din Statele Unite să se ridice acum şi 
întotdeauna să o proclame şi să o susţină şi să fie liberi. 

Atunci toţi vor fi liberi. Nu este nici o altă cale. Şi nu poate fi altă cale, pentru că nu există nici o 
putere în guvern sau Constituţie deasupra celei a poporului. 

Mai este un sens mai adânc prin care această chestiune reprezintă principiul Evangheliei. „Pe 
principiile pe baza cărora a fost pentru prima oară predicată Evanghelia” a fost fondată această 
libertate religioasă, americană, constituţională şi creştină. Jefferson, Washington, Madison şi 
compatrioţii lor, care au făcut naţiunea, au exprimat-o astfel: 

„Religia sau datoria pe care o datorăm Creatorului şi modul de a o aduce la îndeplinire poate fi 
dictată numai de raţiune şi convingere, nu de forţă sau violenţă şi nu poate fi recunoscută decât la 
tribunalul Judecătorului universal. De aceea, a judeca pentru noi înşine şi a exercita religia în 
concordanţă cu ce ne dictează conştiinţa este un drept inalienabil care, pe baza principiilor prin care 
a fost pentru prima dată predicată Evanghelia şi pe care Reforma le-a adus din papalitate, nu poate 
niciodată să fie transferat.” 

Referitor la Dumnezeu şi religie, principiul pe baza căruia a fost prima dată predicată 
Evanghelia este: „Daţi Cezarului lucrurile care sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu lucrurile care 
sunt ale lui Dumnezeu”. „Dacă cineva aude Cuvântul Meu şi nu îl crede, Eu nu îl judec.” „Astfel că 
fiecare va da socoteală de el însuşi lui Dumnezeu.” 

În această chestiune a respectării sau a recunoaşterii unei zile, principiul pe baza căruia a fost 
prima dată predicată Evanghelia este: „Un om socoteşte o zi mai presus de alta, altul socoteşte toate 
zilele la fel. Fiecare om să fie pe deplin convins în propria sa minte. Cel care recunoaşte o zi, o 
recunoaşte pentru Dumnezeu; cel care nu recunoaşte nici o zi pentru Dumnezeu nu o recunoaşte.” 

„În propria sa minte” – observaţi aceasta. „Pe deplin convins în propria sa minte”; nu prin forţa 
guvernamentală, nu prin regulamentele congresionale sau legislative, nu prin decizii judecătoreşti, 
nu prin poliţie, nu prin acuzare, nici prin persecuţie. Ci doar „în propria sa minte”, prin alegerea 
personală şi prin gândirea lui liberă, pe baza credinţei personale şi libere şi doar pentru Dumnezeu. 

Acesta este principiul Evangheliei referitor la respectarea sau recunoaşterea unei zile. Şi aceasta 
este libertatea religioasă care reprezintă un privilegiu şi o imunitate a fiecărui cetăţean al Statelor 
Unite, ordonată şi stabilită în Constituţie; şi acum să fie proclamată şi susţinută peste tot în ţară de 
către toţi locuitorii ei. Este doar a lui Dumnezeu şi este un drept veşnic. 
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Prin legile duminicale acest principiu al Evangheliei a fost repudiat, iar libertatea distrusă în 
toată Europa prin despotismul lumesc al papalităţii care a scufundat Imperiul Roman şi care a dus 
lumea pe marginea pierzării. În Reformă Dumnezeu din nou a salvat omenirea şi a chemat oamenii 
la libertatea religioasă pe baza căreia a fost pentru prima dată predicată Evanghelia. Dar până la 
întemeierea acestei Naţiuni Noi aceste principii nu şi-au găsit locul sau recunoaşterea în guvern. 

Principiile au fost mereu acolo pentru recunoaşterea fiecărui guvern. Principiile au fost ordonate 
de Dumnezeu pentru recunoaşterea guvernelor şi oamenilor de pretutindeni. Dar doar în această 
naţiune a avut loc splendida distincţie a acceptării căii ordonate în mod divin a libertăţii religioase 
autentice ca un principiu fundamental de guvernământ. 

Şi această libertate religioasă a asigurat în acest teritoriu libertatea civilă într-un grad mai mare 
şi într-o măsură mai largă decât a fost vreodată cunoscut înainte pe pământ. Şi prin aceste două mari 
principii ale libertăţii religioase şi civile această naţiune a condus întreaga lume afară din întuneric 
la lumină. 

Şi iată Columbia, regina naţiunilor, glorioasă în prezentarea ei plăcută şi maiestuoasă în 
frumoasa ei formă. 

Şi acum cine vrea să o vadă cu chipul mâhnit şi faţa stropită cu lacrimi, cu capul plecat şi părul 
răvăşit, braţele ei frumoase distruse de cătuşe, cu colţul ochilor întunecat, scâncind procesiunea 
condusă în mod ecleziastic, târându-se pe lângă vechile şi odioasele cărări ale despotismului, înapoi 
în valea întunecoasă a umilinţei şi desperării omenirii şi lumii? 

Nu, nu, nu! Să fie apărată cu devoţiune şi în mod sacru păstrată liberă – trup, suflet şi spirit, 
pentru totdeauna liberă, iar ea cu capul ridicat şi faţa spre lumină, chipul radiind şi ochii strălucind, 
frumoasele ei plete legănate cu bucurie în brizele blânde ale libertăţii religioase, ea însăşi 
conducând marele marş al omenirii şi al lumii în sus şi înainte spre cele mai sublime înălţimi ale 
destinului divin. 

De ce nu? Şi dacă nu, atunci ce? Poate această divină chemare, aceste divine principii şi această 
oportunitate şi destin divin, pot toate acestea să fie neluate în considerare cu impunitate? 

Tot ce înseamnă toate acestea pentru individ, înseamnă pentru naţiune. Tot ce înseamnă toate 
acestea pentru naţiune însemnă pentru întreaga lume. 

Cu cartea deschisă înaintea lor la istoria urâtă a despotismului religios al papalităţii, dacă 
oamenii din Statele Unite permit ca o uniune oficială, inoportună şi ecleziastică a protestantismului 
fals să transforme acest model de naţiune liberă într-un despotism religios în asemănarea vie a celui 
original, chiar în alianţă cu acesta, atunci, ce limbaj ar putea să reproşeze suficient de sever 
încoronarea acelei nebunii a veacurilor? 

Ar putea atunci să fie considerat ciudat dacă judecata divină pregătită pentru marele original ar 
izbucni asupra amândurora, în vărsarea mâniei neamestecate până la fundul ei? Citiţi Apocalipsa de 
la 13 la 16 inclusiv. 

Dar şi dacă în orbirea oamenilor acea pervertire groaznică trebuie să înainteze, iar supremaţia 
despotismului spiritual şi răul trebuie să stăpânească din nou, atunci cu atât mai mult vor aparţine 
tuturor celor ce vor fi liberi, acum sau atunci, pentru a fi prezentate atât de clar, de deschis, de 
desăvârşit şi de adevărat, toate aceste principii divine care au fost încredinţate în păstrare acestei 
Naţiuni pentru întreaga omenire; astfel încât numai în chiar disperarea despotismului dispreţuitor 
poate acea pervertire să domnească. 
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CONCLUZIE 
 
Şi acum toate acestea însemni tu, fiecare dintre voi, oricine ai fi. Acest apel este pentru tine. Te 

vei ridica liber şi vei fi liber în această binecuvântată libertate în care Hristos ne-a făcut liberi şi 
care, în providenţa Dumnezeului naţiunilor, a fost realizată, ordonată şi stabilită drept americană şi 
constituţională? 

Ridicându-te astfel liber şi fiind liber, vei proclama şi vei susţine această libertate religioasă 
peste tot în ţară către toţi locuitorii ei? 

Sunt deja câţiva care fac astfel. Pot fi mai mulţi. Pot fi mai puţini. Dar fie că vor fi mai mulţi, 
mai puţini sau nici unul, eu personal ştiu unul care stă şi propune întotdeauna să se stea exact pe 
calea şi principiile indicate în acest discurs. 

Cunoşti tu personal pe unul ca acesta? Dacă crezi că da, atunci arată-te înaintea lui Dumnezeu şi 
în lumină şi vezi dacă poţi să îl recunoşti. Şi dacă într-adevăr poţi în mod sigur, atunci haide! Este 
destul loc şi o mare nevoie de ei. Haide! 

Oricine vrea, să vină; pe deplin înrolat cu toată voinţa şi energia, trup, suflet şi spirit, cu toată 
puterea sa, morală, mentală şi spirituală, cu toată influenţa sa, religioasă, socială şi financiară – toate 
înrolate şi angajate în acest conflict sublim şi regal al tuturor veacurilor. 

Oricine vrea, 
Oricine vrea, 
Să trimită această proclamaţie 
Peste văi şi dealuri; 
Această armată răscumpărată 
Să sune cu forţă acest jubileu 
Ca o mare puternică. 
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APENDICE 
 
 

Este drept pentru toţi să fie informaţi în legătură cu denominaţiile ale căror „membri mai mulţi 
de şaptesprezece milioane” au fost reprezentate în acea acţiune notabilă a celor trei sute 
nouăsprezece delegaţi la Chicago. Acestea sunt următoarele: 

Baptiştii – Convenţia de Nord; 
Baptiştii – Convenţia naţională (africană) 
Biserica creştină 
Bisericile Congregaţionale 
Discipolii lui Hristos 
Sinodul Evanghelic (german) din America de Nord 
Asociaţia Evanghelică 
Baptiştii Liberi 
Luteranii (cu excepţia luteranilor suedezi) 
Biserica Menonită 
Biserica Episcopală Metodistă 
Biserica Episcopală Metodistă de Sud 
Biserica E. M. Africană 
Biserica E. M. Africană a Sionului 
Biserica Protestantă Metodistă 
Biserica de Culoare E. M. din America 
Biserica Metodistă Timpurie (de când s-a retras) 
Biserica Moraviană 
Biserica Prezbiteriană din S.U.A. 
Biserica Prezbiteriană din S.U. 
Biserica Protestantă Episcopală, S.U.A. 
Biserica Reformată din America 
Biserica Reformată din Statele Unite 
Biserica Prezbiteriană Reformată 
Biserica Prezbiteriană Cumberland 
Biserica Baptistă de Ziua a Şaptea 
Societatea Prietenilor 
Fraţii Uniţi în Hristos 
Biserica Evanghelică Unită 
Biserica Prezbiteriană Unită din America de Nord 
Biserica Prezbiteriană Welsh 
 
Acum rămâne de văzut dacă aceşti „mai mult de şaptesprezece milioane” de membri ai acestor 

biserici chiar au fost reprezentaţi în acel vot care repudia cuvântul „protestant”. 
Şi dacă vreuna dintre acestea NU a fost cu adevărat reprezentată în acea acţiune a celor trei sute 

nouăsprezece delegaţi, atunci este urgent pentru fiecare dintre ei de a se trezi chiar acum, de a vorbi 
şi de a face cunoscut că mai este cel puţin un protestant în viaţă. 
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