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III. Creştinismul în epoca modernă (1517 – prezent) 

 

 
1. Reforma protestantă şi contrareforma romano-catolică 

(1517 – 1648) 

1.1. Cadrul Reformei protestante 

1.1.1.Interpretări ale Reformei 

Istoricii protestanţi interpretează Reforma ca fiind o mişcare religioasă care a încercat să 

readucă creştinismul la puritatea originală, după modelul Bisericii descrise în Noul Testament. 

Istoricii romano-catolici interpretează Reforma ca fiind o erezie inspirată de Martin Luther din 

motive nedemne, cum ar fi dorinţa sa de a se căsători. De asemenea, protestantismul este 

considerat ca fiind o schismă ce a distrus unitatea teologică şi ecleziastică a Bisericii Romane 

medievale. Totuşi contrareforma romano-catolică a fost o recunoaştere a faptului că lucrurile nu 

mergeau bine. 

Istoricii seculari dau de multe ori importanţă factorilor secundari în interpretarea 

Reformei. Poziţia lui Voltaire este caracteristică pentru acest punct de vedere, pentru el reforma 

nefiind altceva decât consecinţa unei animozităţi monastice în Saxonia, iar în Anglia ar fi fost 

rezultatul aventurilor amoroase ale lui Henric al VIII-lea. Istoricii care acceptă conceptul marxist 

de determinism economic consideră Reforma ca fiind rezultatul încercării papalităţii romane de a 

exploata economic Germania pentru un beneficiu material. Pentru istoricii politici Reforma este 

un eveniment politic cauzat de apariţia naţionalismului, fiind rezultatul opoziţiei statelor 

naţionale faţă de o biserică internaţională. 

 

1.1.2. Cauzele Reformei 

Cauzele Reformei au fost complexe şi multiple. Multe cauze îşi aveau rădăcinile în 

secolele precedente Reformei când Roma s-a opus multor încercări de reformă internă. În acelaşi 

timp este evident faptul că factorul religios primează ca importanţă în declanşarea Reformei. 
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1.1.2.1. Contextul religios 

Toate încercările de înnoire a vieţii spirituale în Biserica Romano-catolică din perioada 

evului mediu au eşuat, sau, în cel mai bun caz nu-şi mai făceau simţit efectul. Mulţi dintre papii 

de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea erau adânc pătrunşi de viciile 

epocii renascentiste. Ei promovau artele, filozofia, luxul, nepotismul, simonia, au tolerat 

abuzurile, imoralitatea şi corupţia. Credincioşii de rând erau scandalizaţi de viaţa libertină a unor 

papi, cardinali, episcopi şi preoţi. Mulţi papi erau oameni războinici, care se implicau mult în 

politica Europei. De asemenea, unii erau imorali, Inocenţiu al VIII-lea (1484-1492) avea doi 

copii, Alexandru al VI-lea (1492-1503) a trăit cu o femeie căsătorită, cu care a avut patru copii. 

Se ştie de asemenea că avea relaţii şi cu alte femei, născându-i-se un fiu şi în perioada 

pontificatului său. Despre Iuliu al II-lea (1503-1513) se ştie că avea trei fiice. Căsătoriile acestor 

copii de papi erau dictate de interese politice. 

Conspiraţia cardinalilor din anul 1517, anul în care a izbucnit Reforma, ne arată cât de jos 

au decăzut lucrurile la Roma. Cardinalul Petrucci, în colaborare cu alţi cardinali, a pus la cale 

asasinarea papei Leon al X-lea (1513-1521) cu ajutorul medicului acestuia. Conspiraţia a fost 

descoperită, iar Petrucci a fost executat. 

Şi viaţa monahală se afla în aceeaşi stare degradantă. Mulţi călugări au adoptat o viaţă 

mondenă, regulile ordinelor călugăreşti nu mai erau respectate. De asemenea existau multe litigii 

între călugări şi preoţi, ca şi între abaţii diferitelor mănăstiri. Papa Adrian al VI-lea (1522-1523) 

în anul 1522 scria autoacuzator la adresa Bisericii Romane: „Corupţia s-a răspândit de sus până 

jos, de la cap până la membre; cu toţii am greşit; nu există nimeni care să fi procedat bine, nici o 

singură persoană măcar.” 

Persecuţiile Inchiziţiei, au contribuit şi ele, prin superficialitatea acuzaţiilor şi execuţiile 

nejustificate, la atitudinea de repulsie, ură şi îndepărtare faţă de instituţia Bisericii Romane. 

Abuzul practicii indulgenţelor a favorizat o reacţia de împotrivire faţă de ierarhia 

bisericească, administratorul acestui mod de „răscumpărare a păcatelor”. 

 

1.1.2.2. Contextul politic 

Apariţia şi dezvoltarea unei conştiinţe naţionale în rândul clasei de mijloc avea să ducă 

spre sfârşitul evului mediu la formarea conceptului de stat naţional, care avea să se substituie 

conceptului medieval de „stat universal”, străin gândirii teutonice. 
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Unii înţeleg Reforma ca fiind o revoltă a naţiunilor teutonice nordice împotriva naţiunilor 

latine cu cultura lor mediteraneană şi cu conceptul lor de organizaţie internaţională, care erau 

moştenirea lor de la vechiul Imperiu Roman. 

Cert este faptul că jurisdicţia papei pe teritoriul acestor state naţionale a creat 

resentimente, Biserica fiind controlată de străini (papa, cardinalii şi episcopii erau aleşi de regulă 

dintre italieni). În acelaşi timp, faptul că clerul aflat pe teritoriul statelor naţionale nu putea fi 

judecat în tribunalele civile, ci numai în cele bisericeşti, iar apelurile se făceau la  tribunalul 

papal, nu la cel regal, era considerat un amestec în sistemul politic al acestor state. De asemenea, 

deţinerea de pământ de către Biserică în interiorul statului a creat o diviziune a suveranităţii în 

interiorul statului. 

 

1.1.2.3. Contextul economic 

În ajunul reformei au avut loc unele schimbări economice importante în Europa. În  

timpul evului mediu economia Europei era bazată pe agricultură. În jurul anului 1500, renaşterea 

oraşelor şi descoperirea surselor de materii prime în coloniile din noile teritorii descoperite au 

inaugurat o epocă de comerţ, în care negustorul din clasa mijlocie îl înlocuia pe nobilul feudal 

medieval ca şi conducător în societate. Noua clasă mijlocie capitalistă detesta scurgerea bogăţiei 

ei către o Biserică internaţională condusă de papa de la Roma. Mai mult, clerul era scutit de 

impozite în statele naţionale. În acelaşi timp, pământul deţinut de Biserica Romană în Europa 

Apuseană, care, de exemplu, la începutul secolului la XVI-lea constituia a treia parte din 

suprafaţa Imperiului Roman (de naţiune germană), era privit cu lăcomie de către conducătorii, 

nobilii şi clasa mijlocie din statele naţionale. 

De asemenea, din cauza marilor sume de bani pe care Spania i-a adunat prin exploatarea 

posesiunilor şi supuşilor ei din Lumea Nouă, inflaţia a crescut foarte mult, afectând întreaga 

Europă. 

Abuzul sistemului de indulgenţe, ca mijloc de a obţine pentru papalitate noi venituri, a 

fost ceea ce l-a revoltat pe Luther cel mai mult. 

 

1.1.2.4. Contextul social 

Sfârşitul Evului Mediu a fost caracterizat de o stare generală de nelinişte, deznădejde, 

frică şi melancolie. Două erau cauzele care generau o frică permanentă în Europa medievală: 
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ciuma şi pericolul invaziei otomane. Ciuma, numită şi „Moartea Neagră”, a atins apogeul în 

Anglia în anul 1349, în acea perioadă determinând moartea unei treimi din populaţia Europei. De 

atunci, ciuma a rămas endemică timp de câteva secole, pricinuind multe morţi, din când în când, 

în anumite locuri. 

Sub dominaţia sultanului Mahomed al II-lea (1451-1481), care a murit cu doi ani înainte 

de naşterea lui Luther, turcii otomani au obţinut câştiguri teritoriale spectaculoase, cucerind chiar 

şi Constantinopolul (1453). În tot timpul vieţii lui Luther şi după aceea, turcii au fost o 

ameninţare tot atât de reală ca şi ciuma, chiar mai reală pentru locuitorii din sudul Europei. Tot  

în această perioadă, inventarea tunului cu praf de puşcă a adus războaielor o nouă dimensiune a 

măcelului. 

Astfel moartea era o realitate atotprezentă pentru omul din ajunul Reformei, viziunea 

morţii fiind descrisă în picturi, sculpturi, predici etc.. Iar moartea implică judecată, şi judecata îl 

aduce pe păcătos faţă în faţă cu un Dumnezeu sfânt şi plin de mânie. Ilustrarea concretă a acestei 

situaţii este scenariul frecvent folosit în acea epocă al unui bolnav muribund, pentru a cărui suflet 

îngerii se luptă cu demonii. Iar chinurile purgatoriului şi ale iadului erau prezentate din belşug şi 

cu lux de detalii în artă şi predicare. Într-un catehism ilustrat din acea perioadă chinurile iadului 

sunt explicate astfel: „Durerea provocată de o singură scânteie a iadului este mai mare decât o 

mie de ani de travaliu (dureri ale naşterii).” 

Astfel, au apărut o serie de încercări de a diminua sentimentul de vinovăţie care apăsa  

atât de greu peste sufletele oamenilor. Cele mai radicale au fost diferite grupuri de persoane care 

practicau autoflagelarea, în speranţa că vor ispăşi vina proprie şi cea a întregii societăţi. Flagelaţii 

considerau că se pot substitui puterilor charismatice şi taumaturgice ale Bisericii. Din acest 

motiv, mişcarea lor a fost interzisă de papa Clement al VI-lea în anul 1349. 

Cei mai mulţi oameni preferau mijloacele obişnuite de iertarea păcatelor, prescrise şi 

autorizate de Biserică: indulgenţele, pelerinajele, relicvele (moaştele), venerarea sfinţilor, 

mătăniile şi rugăciunile, zilele de post, recitarea de multe ori a rugăciunii „Tatăl nostru”, 

parastase, pomeni etc. 

Dar aceste metode de căutare a salvării, din care a rezultat activismul vieţii religioase 

medievale (construirea de noi biserici, foarte impunătoare, cruciadele, traficul cu  indulgenţe 

etc.), care au fost acceptate de cei mai mulţi ca fiind absolute, şi-au dovedit relativitatea (chiar 

inutilitatea) odată ce vechile orizonturi statice au fost depăşite (călătoriile lui Columb,  Vespucci 
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şi Magellan au demolat vechile teorii din geografie; calculele lui Copernic, confirmate ulterior de 

cele ale lui Galilei şi Kepler, au extins extraordinar de mult graniţele universului; după ce laicii 

au ajuns să citească Scriptura au realizat diferenţa dintre Biserica Romano-catolică şi Biserica 

prezentată pe paginile Noului Testament, atât în ce priveşte practica, cât şi din punct de vedere al 

doctrinelor). 

Teologia reformatorilor a fost un răspuns specific la neliniştea care domina epoca în care 

au trăit. Zbaterea lui Luther este specifică pentru neliniştea şi frica din vremea sa. Prins în 

mijlocul unei furtuni, speriat de moarte, Luther a jurat că se face călugăr. Ajuns în mănăstire este 

copleşit de vinovăţie, ajungând în ghiarele disperării. Legătura dintre moarte şi vinovăţie este 

afirmată şi de Calvin: „De unde vine moartea, dacă nu din mâna lui Dumnezeu, împotriva 

păcatului? De aici izvorăşte acea stare de înrobire, care rămâne toată viaţa, care este neliniştea, 

frica permanentă în care sunt încarcerate sufletele.” Theodor de Beza a mărturisit într-o scrisoare 

de a sa că aderarea sa la confesiunea reformată a fost ocazionată de o boală cruntă şi de frica 

morţii. 

Neliniştea socială şi religioasă avea să ducă la o obsesie larg răspândită a ocultismului în 

această perioadă. În anul 1484 papa Inocenţiu al VIII-lea emite bula Summis desiderantes, 

împotriva vrăjitoarelor, care erau considerate ca fiind originea tuturor relelor care vin peste 

creştinătatea apuseană. Doi vechi inchizitori dominicani germani sunt autorizaţi să conducă 

exterminarea sistematică a vrăjitoriei. Ei au publicat la Strasbourg în anul 1487 un manual oficial 

despre vrăjitorie, care conţinea instrucţiuni precise pentru detectarea vrăjitoarelor şi pentru 

desfăşurarea procesului de acuzare şi exterminare, numit Maleus maleficarum (Ciocanul 

vrăjitoarelor). Această carte a constituit autoritatea supremă invocată în procesele pentru 

vrăjitorie până la mijlocul secolului al XVII-lea. În isteria ce a urmat mii de femei au fost 

torturate sau executate sub această acuzaţie. De aceea nu este surprinzător faptul că adversarii 

romano-catolici ai lui Luther au răspândit zvonul că el s-a născut din legătura dintre mama sa 

(care ar fi fost o vrăjitoare) şi un duh malefic. 

 

1.1.2.5. Contextul cultural 

Schimbările intelectuale aduse de apariţia Umanismului şi a Renaşterii au format un 

context favorabil dezvoltării protestantismului. Astfel, dorinţa de întoarcere la sursele trecutului 

i-a determinat pe umaniştii creştini din nord să studieze Scriptura în limbile originale.    Accentul 
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pe care Renaşterea îl punea pe individ a fost un factor pozitiv în dezvoltarea ideii protestante că 

mântuirea este o problemă personală, pe care individul trebuie să o rezolve direct cu Dumnezeu, 

fără ca un preot să intervină ca mijlocitor uman. De asemenea spiritul critic al Renaşterii a fost 

folosit de reformatori în comparaţia dintre ierarhia şi sacramentele din Biserica Romano-catolică 

medievală, pe de o parte şi Scriptură, pe de altă parte. 

Cu toate că s-a declarat catolic până la sfârşitul vieţii, celebrul umanist Erasmus din 

Rotterdam, specialist în studiul Noului Testament, ridiculiza defectele oamenilor Bisericii 

Romane în lucrările sale Elogiul nebuniei şi Colocvii. 

Descoperirea tiparului, atribuită lui Johann Gutenberg, în anul 1445, la Mainz, va oferi 

oamenilor de cultură posibilitatea răspândirii operelor cultural-ştiinţifice, dar şi a numeroaselor 

satire şi pamflete la adresa Bisericii şi a slujitorilor ei. Cărţile de pietate populară, cu accente 

apocaliptice au avut darul de a menţine în credincioşi o aşteptare a schimbării stării de lucruri din 

viaţa religioasă. 

 

1.1.2.6. Indulgenţele 

Indulgenţele erau asociate cu sacramentul penitenţei. După ce o persoană se pocăia de 

păcat, mărturisindu-l, se credea că vina păcatului şi pedeapsa veşnică erau iertate pentru el, dar 

exista o compensare pe care persoana respectivă trebuia să o îndeplinească fie în viaţa aceasta,  

fie în purgatoriu. Această compensare putea fi un pelerinaj sau o faptă meritorie. Indulgenţa era 

un document care-l absolvea pe cel în cauză de obligaţia pelerinajului sau a faptelor bune. Se 

credea că Hristos şi sfinţii au adunat atâtea merite în vieţile lor pe pământ, încât meritele în plus 

erau adunate într-o visterie cu merite din ceruri din care papa putea scoate pe seama 

credincioşilor în viaţă. Această dogmă a fost formulată de Alexandru din Hales în secolul al 

XIII-lea. O bulă papală de mai târziu extindea acest privilegiu asupra sufletelor din purgatoriu, 

dacă rudele lor cumpărau indulgenţe pentru ei. 

Abuzul flagrant al sistemului de indulgenţe a fost cauza directă care a declanşat reforma 

în Germania. Arhiepiscopul Albert (1490-1545), un prinţ din casa Hohenzollern, care deja avea 

sub control două provincii ale Bisericii Romane, în anul 1514 a dorit să primească şi 

arhiepiscopia de Mainz, care era vacantă. Deoarece legea canonică interzicea unui om să deţină 

mai multe funcţii şi în acelaşi timp era şi prea tânăr, Albert a trebuit să plătească papei Leon al 

X-lea (1513-1521)  dispensele  necesare pentru ocuparea acestui post, pe lângă taxele    obişnuite 
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pentru a ajunge la o asemenea slujbă. Dorinţa lui Albert a fost acceptată de papă, care avea 

nevoie de bani pentru terminarea catedralei Sf. Petru din Roma. Deoarece suma de bani pe care 

Albert trebuia să o plătească era foarte mare, papalitatea i-a propus să împrumute banii de la 

bogata familie de bancheri Fugger din Augsburg, urmând ca banii să fie rambursaţi din vânzarea 

indulgenţelor. Călugărul dominican Johann Tetzel a fost principalul agent al lui Albert pentru 

vânzarea indulgenţelor. Împreună cu el şi cu alţi vânzători de indulgenţe mergea un agent al 

familiei Fugger, pentru a se asigura că jumătate din banii plătiţi pentru fiecare indulgenţă vor 

merge la bancă în contul împrumutului dat lui Albert. 

Protestul lui Luther în cele 95 de teze împotriva abuzului sistemului de indulgenţe a 

determinat valul de evenimente care au avut ca rezultat Reforma în Germania. 

 

1.2. Martin Luther şi Reforma în Germania 

 

 

1.2.1. Anii de formare a lui Luther 

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483 în orăşelul Eisleben. A trăit într-un mediu 

catolic auster, presărat cu superstiţii. În ce priveşte studiile, după o scurtă perioadă într-o şcoală a 

„Frăţiei vieţii în comun” din Magdeburg, între anii1498-1501 a mers la şcoală în Eisenach. Între 

anii 1501-1505 a urmat cursurile de filozofie, teologie şi litere ale Universităţii din Erfurt, 

obţinând titlul de licenţiat. Aici el a studiat filozofia lui Aristotel sub influenţa unor  profesori 

care urmau ideile nominaliste ale lui William Ockham. William Ockham susţinuse că revelaţia 

este singura călăuză pe tărâmul credinţei; raţiunea fiind călăuza pentru adevăr în filozofie. Astfel, 

studiile filozofice de la Erfurt l-au făcut conştient de nevoia intervenţiei divine pentru ca omul să 

cunoască adevărul spiritual şi să fie mântuit. 

În anul 1505 o întâmplare îi va schimba viaţa. În iulie 1505, aflându-se pe un drum lângă 

Erfurt, a fost prins de o furtună atât de puternică, încât a promis Sfintei Ana că dacă scapă teafăr 

se va călugări. Peste trei săptămâni avea să intre într-o mănăstire a  ordinului augustinian  la 

Erfurt, spre dezamăgirea părinţilor săi care-şi doreau ca el să studieze dreptul. Aici el a găsit 

ajutor în sfaturile primite de la Johann Staupitz, vicarul general al ordinului, care l-a îndemnat să 

se încreadă în Dumnezeu şi să studieze Biblia. În anul 1507 este ordinat preot, în anul 1511 este 

transferat la Wittenberg, iar în anul 1512 obţine doctoratul în teologie. 
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Între timp, în timpul iernii dintre anii 1510-1511 Luther a fost trimis la Roma cu  

probleme ale ordinului monahal. Acolo a fost şocat de decadenţa şi luxul Bisericii Romane şi şi-a 

dat seama de urgenta nevoie de reformă. 

Din anul 1512 el a predat cursuri biblice la Universitatea din Wittenberg. În perioada 

următoare frământările pe care le avea cu privire la nesiguranţa pe care o încerca cu privire la 

mântuirea personală în ciuda postului şi a faptelor bune îl aduc pe Luther la concluzia că omul 

este declarat drept în faţa lui Dumnezeu fără să aibă vre-o iniţiativă sau vre-un merit, omul fiind 

mântuit numai prin credinţă (sola fide), iar singura autoritate spirituală este Biblia (sola 

Scriptura). În această perioadă el a început să ţină prelegeri asupra cărţilor Bibliei: între anii 

1513-1515 a ţinut prelegeri despre Psalmi, între anii 1515-1517 despre Romani, iar mai târziu 

despre Galateni şi Evrei. Între timp el a publicat şi faimoasa Theologia germanica a misticilor. 

Studiind Epistola către romani, Luther a ajuns la concluzia că numai credinţa în Hristos poate 

justifica pe cineva înaintea lui Dumnezeu. 

În anul 1517, Tetzel, agentul arhiepiscopului Albert, a început să vândă indulgenţe în 

apropiere de Wittenberg. Luther s-a hotărât să protesteze în mod public faţă de această practică. 

Astfel, pe data de 31 octombrie 1517, Luther a afişat pe uşa Bisericii Castelului din Wittenberg 

95 de teze în care condamna abuzurile sistemului de indulgenţe. Traducerea în germană şi 

tipărirea acestor teze a făcut ca ideile lui Luther să se răspândească foarte repede. 

 

1.2.2. Anii de separare 

După publicarea tezelor, Tetzel a folosit toată influenţa ordinului dominican împotriva lui 

Luther, dar acesta a găsit sprijin în ordinul augustinian. Acest conflict monastic de la începutul 

Reformei i-a făcut pe unii istorici raţionalişti să considere că Reforma a pornit de la o “ceartă 

între călugări”. Informat asupra acţiunilor lui Luther, papa Leon al X-lea nu le consideră un 

pericol pentru Biserică. Lui Luther i s-a poruncit să-şi susţină ideile în faţa membrilor ordinului 

său la Heidelberg în anul 1518. Cu această ocazie cercul celor care susţineau ideile lui Luther s-a 

mărit puţin. 

Un aliat valoros al lui Luther a venit la Wittenberg ca profesor de greacă în anul 1518. 

Acesta a fost Philip Schwarzerd Melanchthon (1497-1560) (supranumele grecesc Melanchthon 

traduce numele german Schwarzerd = pământ negru), care a devenit teologul reformei. 
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Apoi, în toamna aceluiaşi an, Luther a fost convocat la dieta de la Augsburg, unde avea   

să fie înfruntat de cardinalul Cajetan, care-i cerea să-şi revizuiască punctele de vedere. Luther a 

refuzat să facă acest lucru până va fi convins de falsitatea convingerilor sale cu texte din 

Scriptură. El a declarat că singura autoritate pe care o recunoaşte în această dispută nu este nici 

papa, nici Biserica, ci numai Scriptura. În disputele sale Luther este sprijinit de principele 

Frederic, electorul Saxoniei. 

La începutul anului 1519 Luther a avut o întâlnire cu trimisul papal Karl von Miltitz, iar 

în iunie a avut o dezbatere cu Johannes Eck la Leipzig. Johannes Eck a reuşit să-l determine pe 

Luther să admită că atât papa, cât şi un conciliu general pot greşi, şi că multe din ideile lui Jan 

Hus sunt valide. 

La 15 iunie 1520, papa Leon al X-lea semnează bula Exurge Domine (Ridică-te  

Doamne!) prin care a condamnat 41 de puncte din tezele lui Luther şi l-a ameninţat cu 

excomunicarea dacă nu-şi retractează aceste idei. De asemenea, cărţile scrise de Luther au fost 

arse la Colonia. Luther a ars public bula papală în data de 10 decembrie 1520. Tot în acest an, 

Luther avea să scrie trei dintre cărţile fundamentale ale Reformei: Către nobilimea germană, 

Despre robia babiloniană a Bisericii şi Despre libertatea creştinului. În prima este criticat 

sistemul ierarhiei Bisericii Romano-catolice şi pretenţia ei la o autoritate superioară celei 

seculare, a doua se îndrepta împotriva sistemului sacramental Roman, iar a treia împotriva 

teologiei Romano-catolice, susţinând că toţi credincioşii sunt preoţi, ca rezultat al credinţei lor 

personale în Hristos, chemând oamenii la reformă. 

Pe data de 3 ianuarie 1521 Martin Luther a fost excomunicat oficial prin bula Decet 

Romanum Pontificem, iar în luna martie a aceluiaşi an este chemat de Carol al V-lea la Dieta de  

la Worms, împăratul garantându-i libertatea. Aici, el a refuzat din nou să-şi retracteze punctele  

de vedere dacă nu este convins prin Scripturi sau prin raţionament că a greşit. După plecarea lui 

Luther de la Worms, Dieta a dat un edict prin care se interzicea publicarea sau citirea scrierilor  

lui Luther şi se cerea prinderea şi arestarea sa. 

Aflând de acest edict, prietenii săi l-au răpit şi l-au dus la castelul Wartburg, unde a rămas 

până în 1522. În această perioadă el a tradus Noul Testament în limba germană folosind ediţia 

grecească a lui Erasmus. Până în anul 1534 el va traduce şi Vechiul Testament din ebraică în 

germană.  Tot  în  această  perioadă  el a  scris  cartea  Despre  jurămintele  monastice,  în  care îi 
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îndemna pe călugări şi pe călugăriţe să-şi renege jurămintele monastice, să părăsească mănăstirea 

şi să se căsătorească. 

Tot în această perioadă Melanchthon a scris şi publicat în anul 1521 o lucrare în latină 

despre teologia reformatorilor de la Wittenberg numită Loci communes (Principiile elementare), 

primul tratat teologic major al Reformei. Luther a aprobat întru totul această lucrare ca fiind în 

acord cu ideile sale. Această scriere l-a consacrat pe Melanchthon ca teolog al mişcării luterane. 

Câteva decizii pe care Luther le-a luat în perioada imediat următoare i-a  îndepărtat pe  

unii din adepţii săi. În timp ce Luther se afla la Wartburg, Nicholas Storch şi Markus Stubner, 

cunoscuţi ca “profeţii de la Zwickau”, au apărut la Wittenberg şi au început să predice idei 

similare cu ale unora dintre anabaptişti. Cu riscul vieţii, Luther s-a întors în martie 1522 la 

Wittenberg, unde timp de opt zile a ţinut opt predici în care a accentuat autoritatea Bibliei şi 

nevoia de schimbare treptată în Biserică. În urma acestei acţiuni hotărâte a lui Luther, “profeţii  

de la Zwickau” şi-au pierdut adepţii, producându-se o distanţare între Luther şi ramura radicală a 

Reformei. În 1535, Luther s-a delimitat în mod deschis de mişcarea anabaptistă. 

Luther a pierdut şi sprijinul unor umanişti, cum este Erasmus de Rotterdam, care la 

început sprijinise cererile de reformă ale lui Luther, dar s-a retras când a văzut că ideile lui 

Luther duc la o despărţire de Roma. Apoi, Erasmus nu era de acord cu părerea lui Luther că 

voinţa omului este atât de neputincioasă încât iniţiativa în mântuire trebuie să vină de la 

Dumnezeu. Astfel în anul 1525 Luther publică lucrarea De servo arbitrio (Despre robia voinţei), 

împotriva cărţii lui Erasmus De libero arbitrio (Despre libertatea voinţei), publicată în 1524. 

De asemenea, popularitatea lui Luther avea să scadă în rândul ţăranilor, mai ales a celor 

din sudul Germaniei. Ridicându-se împotriva abuzurilor feudale, ţăranii au întocmit în anul 1525 

“Douăsprezece articole”. Ei dovedeau cererile lor cu Scriptura, sprijinindu-le şi pe ideile lui 

Luther. La început, în lucrarea sa Îndemn la pace, din aprilie 1525, el i-a îndemnat pe ţărani să 

aibă răbdare, iar pe seniorii feudali să-şi repare greşelile. În momentul în care şi-a dat seama că 

această mişcare revoluţionară ar putea primejdui Reforma, i-a îndemnat pe prinţi să ia măsuri 

împotriva  ţăranilor  în  scrierea  sa  Contra  hoardelor  de  ţărani  jefuitori  şi  ucigaşi.   Aproape 

100.1 de ţărani au pierit în acea răscoală. 

Pe lângă acestea, unii au considerat că renegarea jurămintelor monastice de către Luther 

şi căsătoria sa cu călugăriţa evadată Katharina von Bora sunt nejustificate. 
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În fine, Luther nu a reuşit să găsească o cale de unire a forţelor cu cele ale lui Zwingli, 

care conducea Reforma în cantoanele din nordul Elveţiei. Luther şi Zwingli s-au întâlnit în 

toamna anului 1529 la Marburg. Ei au căzut de acord asupra a 14 din 15 puncte, dar au avut 

păreri diferite despre felul în care Hristos este prezent în elementele Cinei Domnului. Zwingli 

susţinea că Cina Domnului este o amintire a morţii lui Hristos, iar Luther susţinea că există o 

prezenţă reală a lui Hristos în elementele Cinei, deşi substanţa pâinii şi a vinului nu se schimbă. 

La Dieta de la Spira (azi Speyer) din anul1526, nobilii care-l susţineau pe Luther au reuşit 

să convingă Dieta să accepte principiul cuius regio eius religio (cui îi aparţine regiunea îi 

aparţine şi religia acelei regiuni), chiar dacă numai temporar, până la întrunirea unui alt Conciliu. 

Este adevărat că Dieta din 1526 a fost slab reprezentată de prinţi romano-catolici, probabil 

datorită conflictelor împăratului Carol al V-lea cu Francisc I, regele Franţei şi datorită  

ameninţării turceşti dinspre Răsărit. 

A doua Dietă de la Speyer, din anul 1529, a anulat decizia primei Diete, declarând 

credinţa romano-catolică singura credinţă legală. Atunci, cei şase principi, care erau adepţi ai lui 

Luther, împreună cu reprezentanţii a paisprezece oraşe au citit un “Protest”, adică o declaraţie 

publică în favoarea noii credinţe. De atunci înainte ei au fost cunoscuţi sub numele de 

“protestanţi”. Totuşi, se pare că nu ar trebui să înţelegem aceşti termeni în înţelesul actual pe care 

îl au în limba română, deoarece verbul latin protestor, -ari, -atus sum poate fi tradus prin a 

atesta, a dovedi, a declara public, a afirma şi nu prin a protesta, iar substantivul protestatio, - 

onis poate fi tradus prin dovedire, asigurare nu prin protest (vezi Gheorghe Guţu, Dicţionar 

latin-român, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003, pag. 1086.). Astfel, prin termenul de “protestanţi” 

putem înţelege “mărturisitori”. 

În anul 1530 s-a ţinut Dieta de la Augsburg. Cu aprobarea lui Luther, Melanchthon a 

redactat Confesiunea de la Augsburg (sau Confesiunea Augustană). Ea a devenit credeul oficial  

al Bisericii Luterane. 

Luther, de asemenea a redactat în anul 1529 Micul catehism, ca o prezentare pe scurt a 

celor Zece Porunci, a Credeului apostolic, a rugăciunii “Tatăl nostru” şi a altor subiecte de 

teologie şi liturghie. 
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1.2.3. Epoca războaielor religioase 

Principii protestanţi, la începutul anului 1531, s-au organizat pentru apărare reciprocă, 

formând Liga de la Schmalkalden. Ei au hotărât să-şi apere credinţa cu ajutorul armelor dacă va  

fi nevoie. Între anii 1532-1544 împăratul Carol al V-lea a cerut protestanţilor ajutor împotriva 

otomanilor. Acestora li se garantează libertatea religioasă până la convocarea unui conciliu. 

În anul 1545 a început Conciliul de la Trient, convocat de papa Paul al III-lea (1534- 

1549), la care protestanţii refuză să participe. Conciliul se va încheia în anul 1563, el având un  

rol foarte important în reforma romano-catolică (contrareformă). 

În anul 1546, anul morţii lui Luther, încep războaiele împotriva Ligii de la Schmalkalden. 

Luptele s-au încheiat cu Pacea de la Augsburg din anul 1555, prin care luteranii au obţinut 

recunoaşterea exercitării libere a cultului, potrivit principiului cuius regio eius religio (cui îi 

aparţine regiunea îi aparţine şi religia acelei regiuni), iar disidenţilor li s-a dat drept de emigrare, 

iar dacă un lider romano-catolic trecea la protestantism, el trebuia să renunţe la funcţia lui. 

 

1.2.4. Luteranismul (1555-1580) 

De la Pacea de la Augsburg până la publicarea în anul 1580 a Cărţii acordului, bisericile 

luterane au fost tulburate de controverse doctrinare. Multe dintre aceste controverse au apărut în 

domeniile în care Melanchthon şi Luther aveau puncte de vedere diferite. Astfel, au apărut 

discuţii în legătură cu locul Legii în predicare, rolul faptelor bune în viaţa credinciosului, Cina 

Domnului şi libertatea voinţei. 

Aceste dispute au dus la o accentuare foarte puternică a corectitudinii doctrinei, la o 

ortodoxie foarte exigentă. Mişcarea pietistă a apărut în secolul al XVII-lea ca o reacţie la această 

accentuare a aspectului intelectual al credinţei. 

Controversele dintre luterani au fost aplanate în anul 1580 prin apariţia Formulei 

acordului şi a Cărţii acordului. Cartea acordului conţinea credeuri universale ale Bisericii şi 

diferite formule luterane care au fost stabilite între anii 1529-1580. 

 

1.2.5. Luteranismul în Scandinavia 

Frederic I i-a permis lui Hans Tausen să facă în Danemarca ceea ce făcuse Luther în 

Germania. Tausen a fost  ajutat  foarte mult  de publicarea unei traduceri a Noului Testament    în 
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limba daneză în anul 1524. În anul 1530 a fost publicată în Danemarca o confesiune de credinţă 

luterană. Din anul 1539 luteranismul a devenit religie de stat în Danemarca. 

Deoarece în acea perioadă Norvegia era dominată de Danemarca, schimbările religioase 

din Danemarca au fost transmise şi în Norvegia în aceeaşi perioadă. 

Gissur Einarsen, care a ajuns sub influenţa luteranismului la universitatea din Wittenberg 

a predicat doctrinele luterane în Islanda începând cu anul 1533. Când a ajuns episcop în anul 

1540, a introdus luteranismul în episcopia lui. Tot în anul 1540 a fost publicat Noul Testament în 

limba islandeză. În anul 1554, luteranismul a devenit religia oficială a Islandei. 

După trei ani de studii la Wittenberg, Olav Petri (1493-1552), a pus bazele reformei în 

Suedia. El a fost ajutat de publicarea Noului Testament în limba suedeză în anul 1526. 

Luteranismul a devenit religie de stat în Suedia în anul 1527. 

Din Suedia, Reforma a ajuns în Finlanda, deoarece Finlanda era sub stăpânirea Suediei. 

Michael Agricola a fost apostolul Reformei în Finlanda. El a tradus Noul Testament în limba 

finlandeză, stabilind astfel limba finlandeză scrisă. Până în anul 1530 credinţa luterană a fost 

adoptată de poporul finlandez şi de conducătorii lui. 

Cu toate că Anglia şi Scoţia au adoptat alte forme ale Reformei, influenţele  

luteranismului au constituit un factor important în tranziţia de la catolicism la protestantism. 

Temporar luteranismul a avut succes şi în Polonia, dar apoi a fost recâştigată pentru credinţa 

romano-catolică. 

 

1.3. Reforma în Elveţia 

În timpul Reformei, Confederaţia Helvetică era formată din 13 cantoane. Fiecare canton 

avea un guvern propriu, ales democratic şi îşi putea alege liber forma de religie pe care o agrea. 

Pe teritoriul Elveţiei s-au declanşat şi dezvoltat trei tipuri de reformă: 

 Reforma lui Zwingli, care a cuprins cantoanele din nordul Elveţiei în frunte cu oraşul 

Zurich. 

 Reforma lui Calvin, care a cuprins sudul, în frunte cu oraşul Geneva. 

 Reforma anabaptistă, care s-a dezvoltat ca o aripă extremistă în rândul celor care la 

început l-au sprijinit pe Zwingli. De la Zurich mişcarea anabaptistă s-a răspândit în 

toată Elveţia, în Germania şi în Olanda. 
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1.3.1. Reforma lui Huldreich Zwingli în cantoanele germane din nordul Elveţiei 

Huldreich Zwingli (1484-1531) a făcut parte din prima generaţie de reformatori. El a 

studiat la universităţile din Viena şi din Basel. În timpul studiilor, având profesori care au pus 

accentul pe umanism, el a devenit un umanist biblic, îndrăgind foarte mult ideile lui Erasmus din 

Rotterdam. Poemul lui Erasmus Plângerea lui Isus către omenire, în care Isus se declară pe sine 

singura mângâiere şi comoară a sufletului şi singurul Mântuitor, l-a determinat pe Zwingli să 

abandoneze credinţa în lucrarea de mijlocire a sfinţilor. 

Prietenul şi succesorul său în Zurich, Heinrich Bullinger, a spus că Zwingli învăţase pe de 

rost, în greacă, toate epistolele lui Pavel, copiindu-le cuvânt cu cuvânt. Se pare că Zwingli a 

declarat că în anul 1516, condus de Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu, a văzut nevoia de a lăsa la 

o parte învăţăturile umaniste şi de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. 

Între anii 1506-1516 el a slujit ca şi preot şi capelan al armatei în Glarus (azi Glaris, în 

estul Elveţiei). Între anii 1516-1518 a slujit ca preot în Einsiedeln, care era un centru pentru 

pelerini. La Einsiedeln el a început să se opună unor abuzuri ale sistemului de indulgenţe şi chiar 

cultului Fecioarei Maria. 

Începând cu anul 1518 Zwingli a deţinut în Zurich slujba de “preot al poporului”. Ciuma 

din anul 1519, care a cauzat moartea a aproape 1/3 din populaţia oraşului Zurich şi care la adus şi 

pe Zwingli aproape de moarte, se pare că l-a influenţat foarte mult. De asemenea, în această 

perioadă el a intrat în contact cu ideile luterane. Aici a început să predice o serie de idei 

reformatoare, iar în anul 1522 a demisionat din funcţia de “preot al poporului”, dar a fost angajat 

imediat de conducerea oraşului Zurich ca “predicator al oraşului”. 

Ideile reformatoare predicate de Zwingli au avut ca rezultat reacţia episcopului de 

Constance, de care aparţinea oraşul Zurich din punct de vedere bisericesc. Aceasta a determinat 

conducerea oraşului Zurich să organizeze o dezbatere publică în care Zwingli să răspundă 

participanţilor şi astfel autorităţile aveau să decidă ce credinţă să adopte oraşul şi cantonul. 

Înainte de această dezbatere, care a fost organizată în anul 1523 Zwingli a pregătit cele Şaizeci şi 

şapte de Articole, care puneau accentul pe mântuirea prin credinţă, autoritatea Bibliei, persoana 

lui Hristos ca şi Cap al Bisericii şi dreptul clericilor la căsătorie. De asemenea, aceste articole 

condamnau practicile nebiblice ale Bisericii Romano-catolice. La această întâlnire, Zwingli a 

avut discuţii contradictoriii cu Johann Faber, vicarul episcopului de Constance. 
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Consiliul oraşului Zurich a hotărât că Zwingli a câştigat şi ideilor sale li s-au dat statut 

legal. Au fost eliminate plăţile pentru botezuri şi înmormântări, călugării, călugăriţele şi clericii 

aveau voie să se căsătorească (chiar Zwingli s-a căsătorit în secret cu văduva Anna Reinhard, în 

anul 1522, iar în anul 1524 a făcut publică această căsătorie), icoanele şi moaştele au  fost 

interzise şi îndepărtate din biserici. În anul 1525 Reforma era încheiată prin abolirea liturghiei. 

Berna a fost câştigată de partea Reformei printr-o dezbatere asemănătoare celei  din 

Zurich în anul 1528. În anul 1529 şi în Basel a fost abolită liturghia prin influenţa unui bun 

prieten al lui Zwingli, Oecolampadius. De asemenea, Sankt Gallen, Schaffhausen şi Konstanz s- 

au alăturat mişcării reformatoare. 

După anul 1522, Zwingli a fost deranjat de adepţii săi care au ajuns să fie cunoscuţi sub 

numele de “anabaptişti” (rebotezători), deoarece ei insistau asupra rebotezării convertiţilor. În 

anul 1525, consiliul oraşului Zurich le-a interzis întrunirile şi i-a alungat din oraş. În anul 1527, 

Felix Manz (1498-1527), unul din liderii lor, a fost executat prin înecare. 

Scrierea lui Zwingli Comentariu despre adevărata şi falsa religie, din anul 1528, exprimă 

concepţia sa biblică şi hristocentrică. 

Zwingli a pierdut sprijinul lui Luther la Colocviul de la Marburg din anul 1529, când cei 

doi nu au reuşit să ajungă la un acord în ce priveşte natura prezenţei lui Hristos în elementele 

Euharistiei. Zwingli considera că “Cina Domnului” este o “comemorare” a jertfei lui Hristos. 

În anul 1529 a izbucnit un război între cantoanele protestante şi cele romano-catolice. 

Cele două grupuri au încheiat un acord de pace la Kappel, prin care urma ca majoritatea 

cetăţenilor din fiecare canton să hotărască forma de religie pe care o vor adopta. De asemenea, s- 

a hotărât ca protestanţii să fie toleraţi în cantoanele papale. 

Când Zwingli a încercat să câştige Geneva pentru cauza lui, a izbucnit iarăşi un război în 

anul 1531. Zwingli a plecat pe câmpul de luptă ca şi capelan al soldaţilor şi a fost rănit grav în 

lupta de la Kappel. Apoi a fost prins de trupele romano-catolice şi condamnat la moarte pentru 

erezie. 

Johann Heinrich Bullinger (1504-1575) a devenit succesorul lui Zwingli. Mai târziu, 

adepţii lui Zwingli s-au unit cu cei ai lui Calvin prin Acordul de la Zurich din anul 1549. 
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1.3.2. Reforma radicală 

 

 

1.3.2.1. Anabaptiştii (rebotezătorii) 

Mişcarea anabaptistă a apărut pentru prima dată în Elveţia. La început această mişcare a 

fost ataşată de mişcarea zwingliană, de care s-a despărţit în anul 1525. Insistenţa lui Zwingli 

asupra autorităţii Bibliei a încurajat dezvoltarea concepţiilor anabaptiste. Mişcarea anabaptistă 

este strămoşul spiritual al bisericilor menonite, amişe şi huterite din zilele noastre. 

Conrad Grebel (1498-1526) este considerat fondatorul mişcării anabaptiste  elveţiene. 

Atât Conrad Grebel, cât şi Felix Mantz (1498-1527), au fost discipoli ai lui Zwingli la Zurich. 

Grebel a fost atras de ideea iniţială a lui Zwingli despre lipsa unei baze biblice pentru botezul 

copiilor, la care mai apoi Zwingli a renunţat. În data de 21 ianuarie 1525, un mic grup s-a întâlnit 

în casa lui Felix Mantz, în Zurich, la o întrunire pentru studierea Bibliei. Aici, Georg Blaurock 

(un fost preot romano-catolic, din Zollikon, un sat aflat la 5 km de Zurich, devenit evanghelist) l- 

a rugat pe Conrad Grebel să-l boteze, apoi el l-a botezat pe Grebel şi pe toţi cei care erau 

prezenţi. 

Această mişcare a fost reprimată de autorităţile din Zurich. Blaurock a fost întemniţat, 

Grebel a fost trimis în exil, unde a murit din cauza ciumei în anul 1526, iar Mantz a fost înecat în 

râul Limmat în anul 1527. În urma persecuţiilor, mulţi dintre anabaptişti au fugit în alte ţări. 

Amişii din Pensylvania provin din această mişcare. 

Balthasar Hubmaier (1481-1528) a fost unul din primii anabaptişti germani. Fiind doctor 

în teologie el a studiat cu John Eck, adversarul lui Luther. El a fost păstor la Waldshut, lângă 

graniţa elveţiană. Acolo, în anul 1525 a fost botezat împreună cu cei 300 de adepţi, apoi a fugit la 

Zurich, din cauza autorităţilor austriece. De la Zurich a fugit în Moravia, unde a preluat 

conducerea celor care s-au refugiat din cauza persecuţiilor zwingliene şi a miilor de moravieni 

convertiţi la anabaptism. Până la urmă a fost ars pe rug, din ordinul împăratului, iar soţia lui a 

fost înecată în Dunăre. 

Unele grupuri anabaptiste din Germania şi Moravia, conduse iniţial de Iacob Hutter, care 

a murit în anul 1536, au dezvoltat un model de viaţă în comun, după exemplul Bisericii Primare 

din Ierusalim. Persecuţia i-a determinat să se refugieze în Ungaria şi Ucraina, iar începând cu 

anul 1874 în Dakota de Sud din Statele Unite şi în provincia canadiană Manitoba, unde ei mai 

practică şi astăzi comunalismul agrar. Ei sunt cunoscuţi sub numele de huteriţi. 
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Cu toate că au existat multe grupuri de anabaptişti, cu diferenţe mari de doctrină, ca şi 

caracteristici generale ale acestor grupuri putem observa ideile separării dintre Biserică şi stat, a 

autorităţii Bibliei şi a botezului la vârstă adultă. Majoritatea grupărilor anabaptiste aveau să se 

regăsească în Confesiunea de la Schleitheim din anul 1527, scrisă în cea mai mare parte de 

Michael Sattler (martirizat în acelaşi an). 

Mişcarea anabaptistă a avut succes în rândurile ţăranilor şi a muncitorilor, categorii 

sociale neglijate de ceilalţi reformatori. Acest fapt a făcut ca mişcarea anabaptistă să aibă un 

mare impact social, dar a dus şi la apariţia multor excese în mijlocul lor. 

Astfel, Hans Hut, a prezis că Domnul Isus va reveni în Duminica Rusaliilor din anul  

1528, el trebuind să-i adune pe cei 144000 de sfinţi aleşi (vezi Apocalipsa 7:4). Melchior 

Hoffmann a fixat o altă dată pentru revenirea Domnului Isus, anul 1534. Datorită eforturilor sale 

anabaptismul a ajuns în Olanda, unde apoi a fost răspândit de ucenicii săi. Apoi, ajungând la 

concluzia că el este Ilie (vezi Apocalipsa 11), Hoffmann a venit în anul 1533 la Strasbourg şi a 

cerut să fie închis în temniţa oraşului, aşteptând acolo coborârea din cer a Noului Ierusalim. El a 

rămas în închisoare aproape 10 ani, până la moartea sa. 

În perioada în care Hoffmann era în temniţă, unul dintre ucenicii săi, Jan Matthys s-a 

declarat ca fiind Enoh, al doilea dintre cei doi martori din Apocalipsa 11. El a numit doisprezece 

apostoli, a hotărât că Munsterul şi nu Strasbourgul trebuia să fie Noul Ierusalim şi a încercat să 

instaureze o împărăţie teocratică în Munster. Când Mattys a fost ucis, în Duminica Paştelor din 

anul 1534, Jan Beuckels din Leyden, unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Mattys, a preluat 

conducerea. El s-a încoronat ca “împărat al neprihănirii” şi a introdus poligamia în Munster, el 

însuşi luându-şi 16 soţii. La scurt timp trupele catolice şi protestante, care acum luptau împreună, 

au asediat oraşul Munster, punându-se capăt acestei dezordini. Jan Beuckels împreună cu alţi doi 

lideri, au fost prinşi şi torturaţi, până au murit, apoi trupurile lor au fost închise în cuşti de fier şi 

expuse în turnul bisericii Saint Lambert, aflată pe strada principală din Munster. Aceste cuşti pot 

fi văzute şi astăzi în Munster. 

Astfel de incidente, cât şi negarea ideilor luterane şi zwingliene de către anabaptişti a dus 

la condamnarea şi persecutarea acestei mişcări atât din partea protestanţilor, cât şi din partea 

romano-catolicilor. 

Distrugerea mişcării anabaptiste din Olanda a fost prevenită de conducerea înţeleaptă a 

fostului preot romano-catolic Menno Simons (1596-1561). El a renunţat la preoţia sa în  Biserica 



19  

Romano-catolică în anul 1536, aderând la anabaptism. Confruntat cu multe pericole şi hărţuiri, el 

a călătorit mult, îndrumând bisericile prin multe predici ţinute în timpul nopţii. 

Anabaptiştii din Ţările de Jos, pentru a scăpa de stigma ataşată acestui nume au adoptat 

numele de “fraţi”, dar după moartea lui Menno Simons au fost cunoscuţi sub numele de 

“menoniţi”. Menoniţilor li s-a acordat libertate religioasă în anul 1676. 

 

1.3.2.2. Extreme dogmatice ale reformei radicale 

 

 

1.3.2.2.1. Radicalii mistici sau spirituali 

Această ramură radicală a reformei a urmat ideile nobilului Kaspar Sckwenfeld (1489- 

1561). Ei erau înclinaţi spre misticism, crezând în călăuzirea spirituală interioară a Duhului  

Sfânt, ajungând să creadă că toate actele de cult exterioare, chiar şi botezul şi Cina Domnului,  

pot fi eliminate. Dintre aceştia mai există şi astăzi un mic grup în Pensylvania. 

 

1.3.2.2.2. Radicalii raţionalişti. Socinienii. 

Ideile sociniene s-au dezvoltat în Italia, unde Lelio Sozzini (Socinus) (1525-1562) din 

Siena, punând un accent foarte mare pe raţiune, a ajuns la concepţii antitrinitariene. Fausto 

Sozzini (1539-1604), nepotul lui Lelio, s-a mutat în Polonia în anul 1579 şi a rămas acolo toată 

viaţa. Socinianismul s-a dezvoltat repede în Polonia. 

Socinianiştii susţineau că Hristos a fost un om care a obţinut divinitatea prin viaţa Sa 

superioară. De asemenea, considerau moartea lui Hristos ca fiind un exemplu de ascultare pe  

care o cere Dumnezeu de la cei care Îl urmează. 

Iezuiţii au reuşit să suprime această mişcare în Polonia, dar ideile sociniene s-au răspândit 

în Olanda şi în Anglia, de unde au ajuns şi în America. 

Biserica unitariană modernă este o descendentă directă a socinienilor din Polonia, care au 

fost numiţi “unitarieni” pentru prima dată în Transilvania, în jurul anului 1600. 

 

1.3.3. Jean Calvin (1509-1564) 

Jean Chauvin (numele său latinesc este Ioannes Calvinus, iar în limba română ar fi Ioan 

Calvin, totuşi numele consacrat în limba română este Jean Calvin), s-a născut la 10 iunie 1509 în 

orăşelul Noyon, la nord de Paris. El a făcut parte din a doua generaţie de reformatori. A studiat 
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filozofia şi dreptul la Paris, Orleans şi Bourges. În jurul anului 1533 s-a convertit la 

protestantism, fiind apoi declarat eretic. 

Forţat de împrejurări să părăsească Franţa, în anul 1534 s-a refugiat în Elveţia, la început 

la Basel, iar începând cu anul 1536 la Geneva. La Basel avea să scrie cea mai importantă lucrare 

a sa: Institutio christianae religionis (Învăţătura religiei creştine). La început aceasta era o 

lucrare destul de mică, fiind o apologie adresată împăratului Francisc I al Franţei, o încercare de 

a-i apăra pe protestanţii din Franţa, care erau persecutaţi. Între timp, Calvin a dezvoltat această 

scriere, care a apărut în mai multe ediţii, la ediţia finală din anul 1559 ea fiind un amplu tratat de 

teologie, în patru cărţi, având un total de 80 de capitole. 

În anul 1536, la Geneva, Calvin l-a întâlnit pe Guillaume /ghiom/ Farel (1489-1565), un 

luptător hotărât pentru răspândirea idelor Reformei în Elveţia franceză. El şi-a început activitatea 

în Geneva în anul 1532, iar în anul 1536 Adunarea generală a cetăţenilor din Geneva a adoptat 

oficial ideile Reformei. În anul 1536, Calvin s-a oprit pentru o noapte la Geneva. Farel a mers la 

el şi l-a rugat să-l ajute în lucrarea pe care o avea de făcut în Geneva. Deoarece Calvin, căruia îi 

plăcea viaţa de cercetător singuratic a ezitat, Farel a invocat blestemul lui Dumnezeu asupra lui 

Calvin dacă nu acceptă. Înfricoşat, Calvin, s-a hotărât să rămână. 

Ei au cooperat în Geneva până când au fost exilaţi în anul 1538. Între anii 1538-1541 

Calvin s-a refugiat la Strasbourg (Franţa), unde Thomas Bucer (1491-1551) conducea reforma şi 

ţinea prelegeri de teologie. Aici în anul 1540 Calvin s-a căsătorit cu Idellete de Bure, văduva  

unui păstor anabaptist. 

În anul 1541 forţele reformatoare au recâştigat controlul asupra Genevei, iar Calvin a fost 

invitat să vină înapoi. Reîntorcându-se în Geneva, Calvin a alcătuit un proiect de statut 

ecleziastic, care a fost acceptat şi apoi aplicat de Consistoriu (= autoritate supremă formată din 

păstori şi laici, care avea drept scop supravegherea teologiei şi moralei, cât şi pedepsirea prin 

excomunicare când era nevoie. Calvin a folosit şi statul pentru a impune pedepse mai severe. 

Prezenţa la slujbe şi la orele de catehizare era obligatorie (absenţa pedepsindu-se prin amenzi), 

pentru adulter şi erezie se aplica execuţia. 

Această folosire a metodelor Inchiziţiei în instaurarea moralităţii a dus la zeci de execuţii. 

După moartea lui Calvin, în anul 1564, Theodore Beza (1519-1605), rector al Academiei 

din Geneva, a fost succesorul său în Geneva. 

În gândirea sa, Calvin a preluat idei ale lui Martin Luther, unele dintre ele ducându-le   la 
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extremă. Având ca şi bază a teologiei sale conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu, punctele 

importante şi caracteristice din teologia sa pot fi definite astfel: 

 Căderea (depravarea) totală a omului; 

 Alegerea necondiţionată la mântuire sau osândă (dubla predestinare); 

 Răscumpărare limitată (la cei aleşi); 

 Harul irezistibil în chemarea efectivă; 

 Perseverenţa sfinţilor în har. 

Mulţi consideră că accentul pus de Calvin pe încurajarea instrucţiei, promovarea 

comerţului şi a agriculturii, colaborarea dintre stat şi Biserică în folosul cetăţenilor, au favorizat 

apariţia capitalismului. 

 

1.4. Răspândirea calvinismului în Europa 

Reforma calvinistă s-a răspândit în primul rând în Elveţia, în special printre adepţii lui 

Zwingli. La răspândirea acesteia a contribuit foarte mult publicarea Catehismului de la 

Heidelberg (1563) şi a mărturisirii de credinţă Confesiunea helvetică (1566), scrisă de Bullinger. 

De asemenea, Academia Teologică din Geneva a avut un aport important în răspândirea 

calvinismului. 

Apoi calvinismul s-a răspândit în Franţa, Germania, Olanda, Scoţia, Irlanda, Ungaria şi 

Transilvania (printre maghiari). 

Bisericile calviniste din Elveţia, Franţa, Ungaria şi Olanda se numesc reformate, iar cele 

din ţările anglo-saxone poartă denumirea de prezbiteriene, după numele sistemului de conducere 

al bisericii elaborat de Calvin. 

 

1.4.1. Calvinismul în Franţa (hughenoţii) 

În Franţa s-a format un grup al umaniştilor biblici, care doreau să reformeze Biserica 

Romano-catolică din interior. Printre aceştia s-a numărat şi Jacqes Lefevre (1455-1536), care în 

anul 1525 a terminat o traducere a Noului Testament din versiunea Vulgata. Activitatea acestor 

umanişti biblici a creat un context favorabil pentru răspândirea Reformei în Franţa.  De  

asemenea, influenţa luterană apărută prin răspândirea scrierilor lui Luther, a fost un alt factor 

care a dus la apariţia şi dezvoltarea Reformei în Franţa. 

În Franţa ideile calviniste au fost adoptate în primul rând de waldoişti (adepţii lui Petru 
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Waldo). Între timp Francisc I, regele Franţei, a început reprimarea prin forţă a ideilor protestante. 

Prima ediţie a Învăţăturii religiei creştine a lui Calvin a fost de fapt o apologie adresată regelui 

Francisc I, pentru a opri persecuţia religioasă din Franţa. Cu ajutorul primit de la Geneva, 

protestanţii francezi s-au unit într-un grup organizat în anul 1559. În acest an a avut loc la Paris 

un sinod naţional al protestanţilor din Franţa, aici adoptându-se Mărturisirea de credinţă galică, 

a cărei primă schiţă a fost pregătită de Calvin. 

După anul 1560 protestanţii francezi au devenit cunoscuţi sub numele de hughenoţi, 

denumire care provine probabil din stâlcirea cuvântului german „Eidgenossen” (= tovarăşi de 

jurământ), nume pe care îl purtau luptătorii elveţieni. Începând cu anul 1562, deoarece  

hughenoţii au devenit mai puternici şi mai bine organizaţi, persecuţia s-a transformat într-un 

război religios. 

Sub Carol al IX-lea s-a ajuns la o înţelegere între romano-catolici şi hughenoţi,  acesta 

fiind pecetluită prin căsătoria principelui hughenot, Henric de Navarra, cu Margareta, sora 

regelui, fiică a Caterinei de Medici. Dar sosirea conducătorilor hughenoţi la Paris cu această 

ocazie a fost folosită pentru a pune în aplicare un complot. În noaptea de 23-24 august 1572, 

noaptea Sfântului Bartolomeu, au fost ucişi peste două mii de hughenoţi, iar în zilele următoare 

masacrul a continuat, fiind omorâţi peste zece mii de hughenoţi. 

În anul 1589, Henric de Navarra a devenit regele Franţei, sub numele de Henric al IV-lea. 

Din cauza presiunilor interne (din partea romano-catolicilor) şi a celor externe (din partea 

Spaniei) în anul 1593 Henric a devenit romano-catolic. Totuşi el a sprijinit protestantismul 

francez elaborând în anul 1598 Edictul de la Nantes, prin care se acorda libertate religioasă 

hughenoţilor. Acest edict avea să fie revocat în anul 1685 de către Ludovic al XIV-lea. După 

abrogarea edictului aproximativ 400.000 de hughenoţi au părăsit Franţa, refugiindu-se în Anglia, 

Olanda, Africa de Sud, America de Nord etc.. Acest exod al hughenoţilor a determinat apariţia 

unei mari crize economice în Franţa, favorizând înfrângerea ei de către Anglia în secolul al 

XVIII-lea, în lupta pentru colonii. Hughenoţii au fost persecutaţi în Franţa până la revoluţia 

franceză din anul 1789. 

 

1.4.2. Răspândirea calvinismului în Germania 

Când Luther a pierdut sprijinul clasei ţărăneşti de pe valea Rinului din cauza opoziţiei  

sale   faţă   de  răscoala  ţărănească,   mulţi  ţărani  au  devenit   anabaptişti.  Odată  cu      apariţia 
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calvinismului, cei mai înstăriţi dintre ei au trecut la calvinism. Catehismul de la Heidelberg, 

adoptat în anul 1563, a devenit crezul oficial al bisericilor reformate (calviniste) germane. 

 

1.4.3. Credinţa calvinistă în Ungaria şi Transilvania 

Deoarece majoritatea maghiarilor nu-i simpatizau pe germani, luteranismul nu a avut 

succes în Ungaria. Dar mai târziu mulţi maghiari au aderat la credinţa reformată. În anul 1558 a 

fost elaborată Mărturisirea ungară. Deoarece ideile sociniene şi antitrinitariene se răspândeau tot 

mai mult în zonă, această mărturisire era precedată de argumente biblice împotriva 

unitarianismului. În anul 1567 calvinismul a devenit religie oficială în Ungaria. 

Începând cu anul 1572 reformaţii din Ungaria au fost persecutaţi, iezuiţii făcând mari 

eforturi în a-i reîntoarce la romano-catolicism. În anul 1781, protestanţii din Ungaria au primit 

statutul de toleraţi, iar în 1848 şi-au câştigat libertatea religioasă. 

În Transilvania calvinismul s-a răspândit printre maghiari, iar în anul 1564, sub Ioan 

Sigismund, calvinismul a devenit religie oficială de stat. 

 

1.4.4. John Knox (aprox. 1513-1572) şi reforma în Scoţia 

John Knox a contribuit cel mai mult la răspândirea şi consolidarea Reformei în Scoţia. El 

a dat dovadă de foarte mult curaj, fiind supranumit „omul care nu se teme de nimeni, afară de 

Dumnezeu”. 

În Scoţia luteranismul a fost propovăduit de Patrick Hamilton (aprox. 1503-1528), un 

student al lui Luther, care a fost ars pe rug în anul 1528. George Wishart (aprox. 1513-1546) 

împreună cu John Knox au continuat lucrarea lui Hamilton. Wishart a fost ars pe rug în anul 

1546. Deoarece şi el era căutat pentru a împărtăşi soarta lui Wishart, John Knox şi-a găsit refugiu 

în garnizoana Sf. Andrei, unde predica soldaţilor protestanţi. De aici în anul 1547 a fost luat 

prizonier de francezi şi timp de 19 luni a slujit ca sclav pe corăbiile de război franceze, apoi a 

fost eliberat printr-un schimb de prizonieri. 

În anul 1553, când Maria Tudor a urcat pe tronul Angliei, Knox a fugit la Frankfurt, unde 

a fost influenţat foarte mult de ideile lui Calvin. Apoi Knox avea să ajungă şi la Geneva, unde l-a 

întâlnit pe Calvin şi s-a împrietenit cu el. Teoria calvinistă a predestinaţiei, pe care Knox şi-a 

însuşit-o, la scăpat de frică în confruntările sale cu Maria Stuart, regina Scoţiei. 

În  anul  1557,  câţiva  nobili  scoţieni,  dezgustaţi  de  influenţa  franceză  în  Scoţia  şi de 
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degradarea Bisericii Romano-catolice, s-au întâlnit la Edinburgh şi au jurat să-şi folosească  

vieţile şi bogăţiile pentru a instaura în Scoţia „Cuvântul lui Dumnezeu”. 

În anul 1559, John Knox s-a reîntors în Scoţia, iar în anul 1560 parlamentul scoţian, 

condus de Knox a stabilit Reforma în Scoţia. Legile împotriva ereticilor au fost revocate, 

liturghia a fost declarată ilegală, s-a pus capăt stăpânirii papei peste biserica scoţiană ţi s-a 

adoptat Mărturisirea de credinţă scoţiană. Acesta a fost mărturisirea de credinţă principală a 

Bisericii din Scoţia până la adoptarea Mărturisirii de credinţă de la Westminster, în anul 1647. 

 

1.4.5. Calvinismul în Irlanda 

Când Iacob I a urcat pe tronul Angliei, la începutul secolului al XVII-lea, a hotărât să 

colonizeze Irlanda de Nord cu protestanţi. Majoritatea dintre ei erau scoţieni prezbiterieni, care 

formau majoritatea populaţiei în regiunile din nord. Aceşti scoţiano-irlandezi prezbiterieni sunt 

strămoşii celor care trăiesc acum în Irlanda de Nord. Irlanda de Sud nu a acceptat Reforma şi a 

rămas loială papei. 

Când Anglia i-a lipsit de drepturi economice, în jurul anului 1700, aproximativ 200.000 

dintre prezbiterieni au emigrat în America de Nord, plantând prezbiterianismul în America, în 

special în jurul Pitsburgului de azi. 

 

1.4.6. Reforma în Olanda 

Reforma şi revolta împotriva papei din cele şapte provincii nordice din Ţările de Jos, 

devenite mai târziu Olanda, sunt strâns legate de lupta împotriva dominaţiei spaniole. 

Să nu uităm că Olanda este ţara lui Erasmus şi a „Frăţiei vieţii în comun”, elemente ce s- 

au constituit în factori care au influenţat apariţia şi dezvoltarea Reformei. Primul Nou Testament 

în limba olandeză a fost publicat în anul 1523. În anul 1523 adepţii lui Luther din Olanda erau 

deja persecutaţi şi chiar martirizaţi. Dar, după răscoala ţăranilor din Germania, insistenţa lui 

Luther asupra respectării autorităţii nu a fost pe placul olandezilor, care se revoltau împotriva 

domnitorului lor spaniol. Astfel, începând cu anul 1525, anabaptiştii au câştigat mulţi adepţi în 

Olanda. Calvinismul, care era mai democratic şi care insista asupra libertăţii şi împotriva tiraniei, 

a avut mulţi aderenţi olandezi începând cu anul 1540. 

Mişcarea reformatoare din Olanda s-a transformat într-un război de independenţă. Ducele 

de Alva, care a fost numit regent al Ţărilor de Jos, dispunând de o armată formată din 10.000  de 
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soldaţi, a instaurat teroarea în zonă, încercând să înăbuşe rebeliunile şi Reforma. Sub conducerea 

lui Wilhelm de Orania, Olanda şi-a câştigat independenţa. Cele şapte provincii din nord au 

semnat Unirea de la Utrecht din anul 1579, iar în anul 1581 au respins oficial suveranitatea 

regelui spaniol. La un sinod naţional ţinut în anul 1571 la Emden s-a hotărât adoptarea sistemului 

prezbiterian de organizare a Bisericii. De asemenea în anul 1574, la un sinod naţional ţinut la 

Dort, a fost adoptată Mărturisirea belgiană. De asemenea a fost adoptată şi Confesiunea de la 

Heidelberg a calviniştilor germani. Universitatea din Leyden a devenit un foarte important centru 

al studiului teologic calvinist. 

 

1.5. Arminianismul 

Olandezul Jacobus Arminius (1559-1609) a studiat la Leyden şi la Geneva cu Beza, iar în 

anul 1603, după cincisprezece ani în care a fost păstor în Amsterdam a devenit profesor de 

teologie la Leyden. Arminius s-a opus teologiei calviniste şi chiar a cerut convocarea unui sinod 

naţional în care să se dezbată această problemă, dar a murit înainte de a avea ocazia să-şi susţină 

punctele de vedere într-un sinod. 

Arminius considera, la fel ca şi Calvin, că omul a moştenit păcatul adamic şi este sub 

mânia lui Dumnezeu. Punctele de vedere ale lui Arminius în contrast cu ale lui Calvin pot fi 

rezumate astfel: 

 Voinţa liberă (omul poate să-şi iniţieze salvarea după ce Dumnezeu îi dăruieşte harul 

iniţial); 

 Predestinare prin preştiinţa lui Dumnezeu; 

 Răscumpărarea este suficientă pentru toţi, dar eficientă pentru cei ce cred; 

 Harul poate fi obstrucţionat (respins) de om; 

 Din har se poate cădea (prin necredinţa omului). 

Adepţii lui Arminius şi-au publicat ideile în lucrarea numită Remostratio (protest), 

publicată în anul 1610. 

Doctrinele arminiene au fost condamnate la un sinod ţinut la Dort între anii 1618-1619,  

iar adepţii lui Arminius au fost destituiţi din funcţiile lor. Arminienii au fost persecutaţi până în 

anul 1625. 

Arminianismul a avut influenţă asupra unei ramuri a Bisericii Anglicane în secolul al 

XVII-lea, asupra mişcării metodiste în secolul al XVIII-lea şi asupra Armatei Salvării. 
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1.6. Reforma în Anglia 

 

 

1.6.1. Biserica Anglicană 

Apariţia Reformei în Anglia a fost favorizată de învăţăturile lui John  Wycliffe,  

răspândite de adepţii săi numiţi lollarzi. Aceştia susţineau autoritatea Scripturii. De asemenea, în 

anul 1525 aveau să apară două ediţii ale Noului Testament în limba engleză: cea a lui William 

Tyndale şi cea a lui Miles Coverdale. În anul 1535, Miles Coverdale a publicat întreaga Biblie în 

limba engleză. În această perioadă scrierile lui Martin Luther se bucurau de o largă circulaţie în 

Anglia, fiind citite de studenţi şi profesori de la universităţile din Oxford şi Cambridge, cu toate 

că Henric al VIII-lea a atacat Robia babiloniană a lui Martin Luther prin scrierea intitulată 

Apărarea celor şapte sacramente, primind din partea papei Leon al X-lea titlul de Defensor fidei 

(Apărător al credinţei). De asemenea, umaniştii biblici, cum era şi John Colet, au început să 

studieze Noul Testament grecesc al lui Erasmus şi să explice poporului înţelesul Scripturii. 

Totuşi, cauza cea mai directă a reformei din Anglia a fost dorinţa lui Henric al VIII-lea de 

a avea un fiu. La dorinţa tatălui său Henric la VIII, s-a căsătorit cu văduva fratelui său, în 

persoana Caterinei de Aragon. Împreună cu acesta Henric a avut o fiică, Maria (cea care mai 

târziu a devenit regina Angliei sub numele de Maria Tudor). Dându-şi seama că nu va putea avea 

un fiu din această căsătorie, în anul 1527, Henric a cerut papei să anuleze căsătoria dintre el şi 

Caterina de Aragon, dorind să se căsătorească cu Anne Boleyn, cu care avea relaţii amoroase. 

Papa Clement al VII-lea nu i-a putut îndeplini cererea, deoarece se afla sub controlul nepotului 

Caterinei, Carol al V-lea, domnitorul Spaniei şi împăratul Sfântului Imperiu Roman. Pentru că 

Thomas Wolsey, care era cardinal al Angliei şi cancelar al regelui, a fost de acord cu decizia 

papei, Henric l-a acuzat de înaltă trădare, înlocuindu-l în anul 1530 cu Thomas Cromwell, iar pe 

protestantul Thomas Cranmer l-a numit arhiepiscop de Canterbury. 

Arhiepiscopul Thomas Cranmer a anulat căsătoria lui Henric cu Caterina de Aragon, 

acesta căsătorindu-se cu Anna Boleyn, pe care o încoronează regină a Angliei în anul 1533. Papa 

l-a excomunicat pe Henric, dar acesta, prin Actul de supremaţie din 11 ianuarie 1534, a produs 

desprinderea de Biserica Romei, prin acest act regele devenind “singurul cap suprem al Bisericii 

Angliei pe pământ”. Astfel, Biserica engleză a devenit biserică naţională, fiind numită Biserica 

Anglicană. 

Din punct  de vedere doctrinar,  Henric a aprobat  puţine  idei reformatoare şi chiar    cele 
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şase articole votate de parlament în anul 1539 reafirmau teologia romano-catolică. 

Nici Anna Boleyn nu a reuşit să-i dăruiască un fiu. Ea a născut o fată pe care a numit-o 

Elisabeta. În anul 1536 Anne Boleyn a fost decapitată, fiind acuzată de adulter. Apoi, Henric s-a 

căsătorit cu Jane Seymour, care i-a născut fiul mult dorit, pe Eduard, înainte ca ea să moară.  

După moartea Janei, Henric s-a căsătorit cu Anne de Cleves, de care a divorţat, cu Catherine 

Howard, pe care a executat-o şi cu Catherine Parr, care a avut şansa de a-i supravieţui. 

După moartea lui Henric al VIII-lea, în perioada fiului său, Eduard al II-lea (1547-1553), 

Biserica Anglicană a devenit tot mai deschisă faţă de reformă. Thomas Cranmer a primit 

misiunea de a întocmi un crez pentru Biserica Anglicană. Acest crez, în 42 de puncte, care 

reflecta influenţa calvinistă, primeşte aprobarea regală în anul 1553. 

De asemenea, în această perioadă a fost editată prima Carte de rugăciuni comune a 

Bisericii Anglicane, care cu unele modificări aduse în timpul domniei Elisabetei este folosită şi 

astăzi în Biserica Anglicană. 

Între anii 1553-1558, regină a Angliei a fost Maria Tudor, fiica lui Henric al VIII-lea şi a 

Caterinei de Aragon. Ea a încercat înlăturarea protestantismului şi reintroducerea romano- 

catolicismului în Anglia. Maria Tudor a iniţiat o prigoană, căreia i-a căzut victimă chiar şi 

Thomas Cranmer. Mulţi conducători protestanţi s-au refugiat în Geneva şi Frankfurt. 

Persecuţia a luat sfârşit odată cu urcarea pe tron a reginei Elisabeta (1558-1603), a doua 

fiică a lui Henric al VIII-lea. Ea, fiind protestantă, a adoptat o atitudine moderată faţă de ambele 

credinţe. În anul 1559 Parlamentul a elaborat Actul de supremaţie, prin care regina era declarată 

“singurul conducător suprem pe acest tărâm”, restabilind astfel anglicanismul. 

Cele 42 de articole de credinţă au fost revizuite şi reduse la 39 de articole, fiind adoptate 

de parlament în anul 1563 ca fiind Crezul Bisericii Anglicane. Cu unele modificări făcute în anul 

1571, acesta a rămas până astăzi Crezul Bisericii Anglicane. 

În anul 1570 Elisabeta a fost excomunicată de papa Paul al V-lea, acesta încercând apoi  

să recucerească Anglia pentru romano-catolicism cu ajutorul regelui Filip al Spaniei. În această 

încercare de cucerire a Angliei Filip a pierdut celebra flotă navală “Armanda”. Această victorie a 

Angliei asupra Spaniei a făcut din Anglia campioana protestantismului în Europa, distrugând 

orice speranţă a papei de a recâştiga Anglia pentru Biserica Romano-catolică. 
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1.6.2. Puritanii 

În timpul domniei reginei Elisabeta a apărut în Anglia mişcarea “puritană”, numită aşa în 

anul 1568, deoarece doreau să “purifice” Biserica Anglicană în concordanţă cu Scriptura. Ei 

ameninţau să schimbe biserica de stat episcopală într-o biserică prezbiteriană sau 

congregaţională. 

Au existat multe grupări puritane, care au luptat pentru diverse scopuri între anii 1567- 

1660. 

Astfel existau  puritanii anglicani,  cu  o  eclesiologie evanghelică,  puritanii prezbiterieni 

reprezentaţi de Thomas Cartwright (1535-1603) şi puritanii congregaţionalişti sau independenţi 

reprezentaţi de Henry Jacob (1563-1624). Printr-o ruptură din congregaţia lui Henry Jacob din 

Londra, produsă în două etape, în anii 1633 şi 1638, au apărut “baptiştii speciali” (“particular 

Baptists”). Această congregaţie, condusă la început de John Spilsbury, a avut principala influenţă 

în mişcarea baptistă engleză. Ei susţineau botezul prin scufundare şi o teologie calvinistă. Toate 

aceste grupuri nu susţineau o separare faţă de biserica de stat. 

Pe de altă parte au existat puritanii separatişti, care susţineau separarea de biserica de stat. 

Printre aceştia se numără grupul întemeiat de Robert Browne (1550-1633) în Norwich în anul 

1580 sau 1581. De acolo Browne a fost obligat să fugă împreună cu congregaţia sa în Olanda. 

Browne s-a întors în Anglia şi în anul 1591 a fost ordinat în Biserica Anglicană.  Apoi grupul  

care a apărut la Londra în anul 1586 sub conducerea lui John Greenwood şi Henry Barrow, care 

au fost condamnaţi la moarte prin spânzurare în anul 1593. Un al treilea grup separatist a apărut 

în oraşele Gainsborough şi Scrooby în anul 1606. Grupul de la Scrooby, condus de John 

Robinson (1575-1625), din cauza persecuţiilor s-a stabilit la Leyden, în Olanda. De aici în anul 

1620 au emigrat în America, stabilindu-se în Plymouth. Tot datorită persecuţiei grupul de la 

Gainsborough, condus de John Smyth (1565-1612), a emigrat la Amsterdam în anul 1606 sau 

1607. Acolo ei au ajuns sub influenţa menoniţilor. În anul 1608 sau 1609 Smyth s-a botezat pe  

el, pe Thomas Helwys şi pe alţi membri ai grupului, prin stropire cu apă. O parte din membri 

congregaţiei au devenit menoniţi. Thomas Helwys, John Murton şi adepţii lor s-au reîntors în 

Anglia în anul 1612 şi au organizat prima biserică baptistă engleză. Acest grup cunoscut sub 

denumirea de “baptişti generali” practica botezul prin stropire şi susţinea doctrinele arminiene,  

cu care s-au familiarizat în timpul disputelor arminiene din Olanda. 
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1.7. Contrareforma 

În urma răspândirii protestantismului în cea mai mare parte a nordului Europei, în cadrul 

romano-catolicismului au apărut o serie de încercări de stăvilire a reformei, care au dus la o 

reînnoire spirituală şi la o reformă internă a romano-catolicismului. Aceste acţiuni aveau să fie 

numite „contrareformă” de către istoricii protestanţi şi „restaurare” de către istoricii romano- 

catolici. Printre măsurile luate împotriva protestantismului au fost: reconstituirea în anul 1542 a 

tribunalului inchizitorial, plasat sub controlul direct al papei, ca un instrument care să se ocupe 

de erezie oriunde aceasta ar fi apărut, până când a fost abolită în anul 1854; de asemenea a fost 

elaborat Indexul cărţilor interzise, care a fost publicat pentru prima dată în anul 1559, acesta 

cuprinzând printre altele şi ediţiile protestante ale Bibliei, traduse în limbile naţionale, în anul 

1571 creându-se o adunare specială a Indexului, care avea misiunea de a actualiza lista; aceste 

două iniţiative sunt puse de obicei pe seama ordinului iezuiţilor, care au fost agenţii cei  mai 

activi ai contrareformei, dar au avut şi o iniţiativă misionară care a dus romano-catolicismul 

„contrareformei” în Quebec, America Latină şi în sud-estul Asiei. De asemenea, un rol foarte 

important în reforma internă a romano-catolicismului şi în stăvilirea reformei protestante l-a avut 

Sinodul de la Trident (Trent), ţinut, cu întreruperi, între anii 1545-1563. După aceste acţiuni 

energice ale romano-catolicilor protestantismul a pierdut Polonia şi Belgia, câştigând numai 

Olanda. 

Tensiunile create în secolul al XVI-lea între romano-catolici şi protestanţi au dus la 

declanşarea Războiului de Treizeci de Ani (1618-1648) în centrul Europei creştine. 

 

1.7.1. Sinodul de la Trident (1545-1563) 

Conciliul de la Trident este considerat în Apus al XIX-lea conciliu ecumenic. El a fost 

convocat printr-o bulă dată de papa Paul al III-lea în anul 1544. Lucrările sinodului s-au 

desfăşurat întrei etape: 

  Etapa I:  13 decembrie 1545  –  11  martie 1547,  sub papa Paul  al III-lea   (1534- 

1549); 

  Etapa a II-a: 1 mai 1551 – 28 aprilie1552, sub papa Iuliu al II-lea (1550-1555); 

  Etapa a III-a: 13 ianuarie 1562 – 4 decembrie1563, sub papa Pius al IV-lea (1559- 

1565). 
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La acest conciliu s-au stabilit două categorii de hotărâri: „Canones de fide”, decizii de 

ordin dogmatic, fixându-se cu precizie învăţătura romano-catolică, în special în punctele atacate 

de protestanţi şi „Decreta de reformatione”, referitoare la disciplina şi administrarea Bisericii. 

Dintre hotărârile dogmatice, cele mei importante sunt: 

Afirmaţia că nu numai Scriptura (sola Scriptura) constituie autoritate finală pentru 

credincioşi ci împreună cu aceasta şi cărţile apocrife conţinute în ediţia Vulgata a Scripturii, 

tradusă de Ieronim, cât şi Sfânta Tradiţie (scrierile părinţilor Bisericii). De asemenea, ediţia 

Vulgata a Scripturii a fost fixată ca ediţie oficială, iar dreptul de a interpreta Scriptura a fost 

rezervat Bisericii. 

Conciliul a reafirmat dogma transsubstanţierii şi a subliniat importanţa celor şapte 

sacramente, pe care protestanţii le-au redus doar la două sau trei, considerându-se că acestea au 

valoare „ex opere operato”, adică prin ele însele. S-a mai susţinut celibatul preoţilor. 

Pentru combaterea doctrinei centrale a protestantismului - corupţia totală a naturii umane 

prin păcatul originar şi mântuirea numai prin credinţă (sola fide) – conciliul a stabilit că păcatul 

originar este spălat prin primirea botezului, iar justificarea şi mântuirea omului se face prin 

credinţă şi fapte bune. 

Au mai fost aduse în discuţie doctrinele despre purgatoriu, despre cinstirea icoanelor şi a 

moaştelor şi despre indulgenţe. 

O bulă papală emisă în anul 1564 a conţinut un rezumat al credinţei formulat la Conciliul 

de la Trident. Acesta este cunoscută sub denumirea de „Profesiunea de credinţă tridentină”. 

În domeniul reformei disciplinare şi de organizare a Bisericii conciliul a stabilit printre 

altele şi următoarele: obligaţia episcopilor de a fi prezenţi în diocezele lor, înfiinţarea de 

seminarii teologice în fiecare eparhie, întrunirea unor sinoade eparhiale în fiecare an şi a unor 

sinoade mitropolitane la fiecare trei ani, supravegherea religiozităţii laicilor etc. 

În această perioadă au fost înfiinţate unele colegii care aveau ca scop răspândirea 

romano-catolicismului printre greco-ortodocşi. 

 

1.7.2. Ignaţiu de Loyola şi ordinul iezuiţilor 

Cea mai eficientă unealtă de propagandă a Bisericii romano-catolice de după izbucnirea 

reformei protestante a fost ordinul iezuit, fondat de Ignaţiu de Loyola (1491 – 1556). În tinereţe 

Ignaţiu  a  slujit  ca  paj  la  curtea  regelui  spaniol  Ferdinand  al V-lea,  apoi ca  ofiţer  în armata 
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spaniolă. În anul 1521 el a fost grav rănit, iar în urma unor lecturi despre viaţa lui Isus şi a 

sfinţilor Francisc de Assisi şi Dominic Guzman, pe care le-a făcut în timpul convalescenţei, s-a 

hotărât să renunţe la viaţa lumească, consacrându-şi toată activitatea vieţii spirituale. 

Între anii 1522-1523 concepu planul lucrării sale reprezentative Exerciţii spirituale, fiind 

influenţat şi de cartea lui Tomas de Kempis, Urmarea lui Hristos. Apoi, în anul 1523 a întreprins 

o călătorie misionară în Ierusalim, cu scopul de a-i converti pe islamicii de aici, dar în scurt timp 

şi-a dat seama că pentru această activitate trebuie să se pregătească mai serios, astfel că s-a 

reîntors în Europa şi şi-a continuat studiile la universităţile din Alcala, Salamanca şi Paris.  În 

timp ce se afla la Paris, Ignaţiu, împreună cu alţi şase prieteni de-ai săi, pe data de 15 august 

1534 s-au legat cu jurământ, în catedrala Notre-Dame, să trăiască în sărăcie şi castitate, iar după 

trei ani să meargă la Ierusalim, cu scopul convertirii necredincioşilor. La început ei s-au numit 

„Inigisti”, de la Inigo, numele spaniol al lui Ignaţie, dar începând cu anul 1537 au hotărât să se 

numească  „Societas  Jesu”  (Societatea  lui  Isus),  iar  de  la  numele  Isus,  ei  au  primit porecla 

„iezuiţi”, pe care mai apoi şi ei au acceptat-o. 

În anul 1537 cei şapte membri din „Societas Jesu” s-au pregătit să meargă la Ierusalim, 

dar din cauza războiului cu turcii, la Veneţia nu au găsit nici o corabie care să meargă spre 

Palestina. În această situaţie, ei s-au hotărât să meargă la Roma pentru a-şi pune serviciile la 

dispoziţia papei, fiind dispuşi să lucreze pentru papalitate oriunde va fi nevoie. În anul 1539 ei au 

prezentat papei Paul al III-lea o „formulă” de organizare într-un nou ordin monahal. Această 

cerere este aprobată în anul 1540, cu condiţia ca noul ordin să nu depăşească 60 de persoane. În 

anul 1544, acelaşi papă, a acordat ordinului „Societas Jesu” o aprobare fără restricţii. 

Principiul fundamental al iezuiţilor este: „Omniam ad majorem Dei gloriam” = Totul 

pentru o mai mare glorie a lui Dumnezeu. Ordinul iezuiţelor s-a format ca o echipă volantă, gata 

oricând pentru apărarea intereselor majore ale romano-catolicismului.  Pentru  câştigarea 

sufletelor s-au folosit de toate mijloacele, uneori chiar imorale. Ei cultivau „intenţionalismul”, 

conform căruia scopul sau intenţia scuză mijloacele folosite, ”probabilismul”, considerând că 

dacă cineva are îndoiala că o faptă este bună, nu trebuie să o evite, existând probabilitatea că ea 

este permisă, „reservatio mentalis”, adică anularea unui jurământ prin clauze neenunţate (de 

exemplu: „dacă va fi posibil”, „dacă nu mă va împiedica ceva”) şi „amfibolia”,  folosind  o 

vorbire cu două sensuri. 

Iezuiţii  s-au  răspândit  foarte repede  în  Germania,  Austria,  Spania,  Portugalia, Franţa, 
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Anglia, Rusia, Polonia, Turcia, luptând de multe ori chiar şi împotriva Bisericii Ortodoxe; de 

asemenea au trimis misionari în India, din 1542, China, din 1563, Japonia, din 1549, în Filipine, 

din1594, de asemenea au trimis mulţi misionari în America de Sud. 

În anul 1749 iezuiţii aveau 39 de provincii, 669 de colegii, un mare număr de gimnazii şi 

licee, dominând învăţământul din apusul Europei, şi 22.600 de membri. 

După jumătatea secolului al XVIII, din cauza extremismului lor, în multe ţări iezuiţii  

sunt respinşi, fiind chiar extrădaţi, iar în cele din urmă ordinul iezuit este desfiinţat de papa 

Clement al XIV-lea în anul 1773. Totuşi papa Pius al VII-lea a reînfiinţat acest ordin în anul 

1814, iezuiţii reuşind să se reorganizeze şi să-şi intensifice propaganda în aproape toate ţările 

romano-catolice europene, precum şi pe alte continente. 

Pe teritoriul României, ieziţii au activat mai ales în Transilvania, între anii 1698-1918 

iezuiţii maghiari au dus o propagandă activă pentru a atrage pe românii greco-ortodocşi din 

Transilvania la unirea cu Roma papală. 

 

1.7.3. Războiul de treizeci de ani (1618-1648) 

Europa era divizată în: blocul protestant, compus din statele din nordul Sfântului Imperiu 

Roman (de naţiune germană) şi ţările scandinave şi blocul catolic, în care intrau în mod special 

ţările mediteraneene şi statele germane romano-catolice. Austria a fost de partea romano- 

catolicismului, iar Franţa, deşi era romano-catolică, în acest război a fost de partea principilor 

protestanţi, pentru a-şi consolida puterea în Europa. 

Acest război s-a încheiat prin „Pacea de la Westfalia” (1648), luteranismul şi calvinismul 

devenind confesiuni recunoscute, dându-li-se dreptul de a deţine slujbe de conducere în stat. 

Ţările care în anul 1624 erau protestante, au primit permisiunea de a rămâne protestante, supuşii 

fiind obligaţi să accepte religia prinţilor, sau să emigreze în alte state. 
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2. Treziri spirituale, duşmani ai credinţei şi misionarism (1648- 

1900) 

 

 
2.1. Treziri spirituale 

2.1.1.Jansenismul 

Această mişcare apărută în mijlocul Bisericii Romano-catolice, şi-a luat numele de la 

întemeietorul ei, Cornelius Jansen, fost episcop de Ypres şi profesor de teologie. El a scris o  

carte numită Augustinus, în care susţinea că mântuirea vine prin har, idee care venea în 

contradicţie cu doctrina romano-catolică, în special cu cea a iezuiţilor, care puneau un mare 

accent pe rolul faptelor în procesul mântuirii. 

În mănăstire de maici de la Port Royal, de lângă Paris s-a produs o mişcare de trezire 

spirituală jansenistă, dorindu-se purificarea religiei de tot ce era considerat nebiblic. Jansen a fost 

susţinut chiar şi de filozoful francez Blaise Pascal, a cărui soră era călugăriţă la această 

mănăstire, în volumul său intitulat Scrieri provinciale, el criticând codul moral al iezuiţilor. 

Deoarece mişcarea jansenistă se răspândea foarte repede, regele Ludovic al XIV-lea, 

influenţat de iezuiţi, a declanşat o aspră prigoană împotriva lor, mănăstirea Port Royal fiind 

închisă, iar apoi distrusă. Mulţi jansenişti au fugit în Olanda, unde în anul 1723 a luat fiinţă 

Biserica Catolică Jansenistă. Janseniştii din Olanda au acceptat ideea predestinaţiei susţinută de 

Calvin. 

Se pare că în mijlocul janseniştilor au avut loc manifestări lucrări ale Duhului Sfânt, 

asemănătoare cu cele ale montanismului din secolele II-III. 

 

2.1.2. Pietismul 

Mişcarea pietistă din Germania a apărut ca şi o reacţie internă în sânul mişcării 

evanghelice împotriva ortodoxiei reci care s-a dezvoltat în timp în Biserica Protestantă. Aceasta 

încerca, prin studiul Bibliei şi rugăciune, să insufle un curent de trezire spirituală în rândul 

luteranilor, îndemnând la o viaţă pioasă, caracterizată de pocăinţă şi dragoste. 

Mişcarea pietistă a fost în primul rând rezultatul lucrării desfăşurate de Philip Iacob 

Spener (1635-1705), care, după ce a studiat la Strassburg şi Geneva, a devenit păstor la Frankfurt 

am Main în anul 1666, iar în anul 1670 el a organizat aşa-numitele colegia pietatis, acestea  fiind 
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grupuri de credincioşi care se adunau în case pentru rugăciune şi studiu biblic practic. 

În anul 1675, Spener şi-a publicat cartea în care explică doctrina şi practica pietistă, 

numită Pia desideria (dorinţe pioase), el arătând că întâlnirile în case pentru rugăciune şi studiu 

biblic sunt un ajutor pentru cultivarea pietăţii personale între luterani. În anul 1686, Spener a 

plecat la Drezda ca şi predicator al curţii, iar în anul 1691 a devenit pastor în Berlin, unde a  

rămas până la moarte. 

Pietismul s-a răspândit atât în Germania, cât şi în Elveţia, Olanda şi Scandinavia, totuşi 

luteranii riguroşi l-au respins, studenţii şi profesorii pietişti fiind excluşi din universităţile strict 

luterane, Wittenberg, Leipzig şi Iena, ei fiind primiţi de electorul de Brandenburg, Filip I, care în 

anul 1696 a înfiinţat pentru pietişti Universitatea din oraşul Halle. 

Colaboratorul şi succesorul lui Spener la conducerea pietiştilor a fost August Franke 

(1663-1627), care în urma alungării sale de la Leipzig, şi-a desfăşurat activitatea la Halle. Franke 

a înfiinţat mai multe instituţii, cum sunt: o şcoală pentru săraci, un orfelinat, un seminar, o şcoală 

normală, un spital, o tipografie, o farmacie, un Institut biblic, toate acestea ajungând să ocupe 

aproape un sfert din oraş. 

În rândul pietiştilor a apărut o puternică orientare misionară, oraşul Halle devenind un 

centru misionar de unde au fost trimişi misionari în Africa, America, Asia şi insulele din Pacific. 

De asemenea, făceau misiune între iudei. 

Indiferenţa pietismului faţă de doctrină i-a făcut pe unii dintre ei să adopte filozofia 

idealistă. 

 

2.1.3. Herrnhuterii 

Contele Nicolae Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), după ce a studiat în şcoala de la 

Halle şi la Wittenberg, a susţinut ideea unui devotament personal şi complet faţă de Hristos, iar 

începând cu anul 1722, pe domeniul său de lângă Herrnhut (de unde le provine şi numele) a 

adăpostit mulţi moravieni, care erau persecutaţi pentru credinţa lor husită (împărtăşind ideile lui 

Ian Hus, care au fost duse mai departe de „Fraţii boemieni”). 

În rândul herrnhunterilor s-a cristalizat Biserica Moraviană, care a fost recunoscută ca 

biserică separată în anul 1742, având o puternică orientare misionară, astfel că la mijlocul 

secolului al XVIII-lea aveau misionari în Asia, Africa, Groelanda, Laponia, între indienii şi 

negrii din America de Nord şi între evrei. Biserica Moraviană a avut o puternică influenţă asupra 
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vieţii spirituale a englezului John Wesley, fondatorul metodismului. 

 

 

2.1.4. Quakerii 

George Fox (aprox.1624-1691) a trăit o decepţie în plan spiritual când în anul 1643 a fost 

provocat de doi puritani la o întrecere de băutură. Dezgustat de nivelul spiritual scăzut, a părăsit 

Biserica până în anul 1647, când în urma unei experienţe personale a ajuns la concluzia că  

fiecare persoană poate intra în contact direct cu Dumnezeu. El a început să predice şi un grup de 

adepţi ai săi care şi-au pus numele „Societatea prietenilor” s-au organizat în anul 1652. 

Numele de quakeri (quakers = tremurători) se pare că provine de la faptul că în adunările 

lor se considera că acela care este inspirat de Duhul Sfânt începe să tremure şi să predice, iar  

dacă nimeni nu simţea această inspiraţie se pare că nimeni nu predica. Alţii susţin că acest nume 

provine de la faptul că ei cereau magistraţilor care-i anchetau să se cutremure în faţa lui 

Dumnezeu. 

 

2.2. Rădăcinile mişcării penticostale moderne 

2.2.1. Apariţia metodismului 

John Wesley (1703-1791), fondatorul metodismului este, de asemenea, părintele spiritual 

şi intelectual al mişcărilor moderne penticostale şi „ale sfinţeniei”, care s-au născut din 

metodism. Teologia lui Wesley, care a avut şi continuă să aibă o profundă influenţă asupra 

protestantismului, este conţinută în Jurnalul său, scris între 1735-1790, precum şi în scrisorile şi 

predicile lui publicate. De-a lungul unei vieţi care a acoperit cea mai mare parte a secolului al 

XVIII-lea Wesley a avut timpul necesar pentru a-şi dezvolta şi rafina ideile cu privire la teologie, 

societate şi eclesiologie. 

Fiul unui preot anglican, el a fost educat la Oxford, la fel ca tatăl şi bunicul său. După ce 

şi-a luat licenţa şi masteratul la Oxford, tânărul Wesley, la insistenţele tatălui său, a intrat în 1728 

în rândul clerului anglican. Tânărul de douăzeci şi cinci de ani a început apoi să citească intensiv 

cărţi religioase pentru a-şi defini propriile convingeri. 

Metodismul, cu puternicul său fond arminian, era în esenţă o reacţie împotriva 

calvinismului extremist, care a dominat viaţa socială, religioasă şi politică a Angliei de-a lungul 

celei mai mari părţi a secolului al XVII-lea. Dacă adepţii calvinismului susţineau că numai cei 

aleşi pot fi mântuiţi, metodiştii susţineau că oricine poate ajunge la mântuire. De asemenea, dacă 
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cei dintâi nu puteau fi siguri niciodată că se numără printre cei aleşi, ceilalţi puteau şti că sunt 

mântuiţi, în urma trecerii prin experienţa culminantă a mântuirii. De la început, teologia 

metodistă a pus un mare accent pe această experienţă religioasă conştientizată de cel care trecea 

prin ea. 

Lectura religioasă a lui Wesley în acei ani a inclus mai multe cărţi de tradiţie anglicană şi 

catolică mistică. Aceste cărţi i-au influenţat într-o mare măsură concepţiile lui religioase. Printre 

ele s-au numărat carte lui Jeremy Taylor , Reguli şi exerciţii pentru sfinţenie în viaţă şi în moarte 

şi cea a lui Thomas a Kempis, Imitarea lui Hristos, pe care a citit-o în 1725. Totuşi cărţile care  

au avut asupra lui cea mai mare influenţă au fost Tratat asupra desăvârşirii creştine şi  O 

chemare serioasă la o viaţă sfântă şi devotată, de William Law. În această ultimă carte, Law 

făcea o chemare la sfinţenie în viaţa oamenilor de rând, sfinţenie pe care secole de-a rândul 

biserica o rezervase doar clerului. „Nu există nici un motiv”, scria Law, „să credem că sfinţenia 

cea mai înaltă, caracterul cel mai ceresc, trebuie să fie doar datoria şi fericirea unui episcop, ci, 

dimpotrivă, există un motiv puternic pentru care să credem că exact acelaşi fel de caracter este 

datoria şi fericirea tuturor creştinilor”. 

Wesley şi-a petrecut restul vieţii în căutarea sfinţeniei inimii şi a vieţii, despre care au 

vorbit Taylor, Kempis şi Law în cărţile lor. 

Într-o a doua călătorie a sa în America, Wesley a cunoscut câţiva călugări moravieni 

germani. Principiile acestora aveau mai târziu să-i influenţeze în mod profund gândirea. 

Navigând pe o mare înfuriată, Wesley fusese impresionat de calmul lor. Dându-şi seama că lui îi 

lipsea siguranţa mântuirii pe care o aveau acei oameni, el a căutat să afle mai mult despre 

principiile lor de credinţă care îndemnau la desăvârşirea întregii vieţi şi activităţi a creştinului. 

Reîntors în Anglia, s-a întâlnit cu episcopul moravian Augustus Gottlieb Spangerberg şi cu Peter 

Bohler, un misionar moravian aflat în drum spre Carolina. Bohler i-a spus lui Wesley: „Credinţa 

mântuitoare a adus cu ea atât stăpânire asupra păcatului, cât şi adevărata pace a minţii – atât 

sfinţenia, cât şi fericirea”. Fără să fi cunoscut încă această experienţă a convertirii şi sfinţeniei 

desăvârşite, Wesley a început să o predice şi să o caute. 

Chiar şi propria mărturie a lui Wesley privind experienţa sfinţirii sale a fost mult 

controversată. Unii autori creştini aparţinând „Mişcării sfinţeniei” din zilele noastre, privesc 

experienţa din 1 ianuarie 1739 ca momentul sfinţirii lui Wesley: „Domnii Hall, Kinchin,  

Imgham, Whitefield, Hutchins şi fratele meu Charles, erau prezenţi la    masa noastră de dragoste 
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din Fetter-Lane, împreună cu încă aproximativ şaizeci din fraţii noştri. În jurul orei trei 

dimineaţa, pe când continuam să ne rugăm, puterea lui Dumnezeu a coborât peste noi, astfel  

încât mulţi au început să strige copleşiţi de o mare bucurie şi mulţi au căzut la pământ. Imediat  

ce ne-am revenit puţin din starea aceea de evlavie şi adorare profundă care ne-a provocat  

prezenţa Maiestăţii Sale, am început să strigăm cu un singur glas: <Te slăvim, o, Dumnezeule! 

Te recunoaştem pe Tine ca Domn!>” 

Din 1739 până în 1777, Wesley a publicat şi a revizuit în mai multe rânduri o broşură 

purtând titlul O descriere simplă a desăvârşirii creştine după opinia şi învăţătura reverendului 

John Wesley. Această publicaţie a servit ca punct de reper pentru toate grupurile „Mişcării 

sfinţeniei” şi de desăvârşire care s-au desprins de metodism în ultimele două secole. 

Desăvârşirea   spre   care   îndemna   Wesley   era   una   a   motivaţiilor   şi   a dorinţelor. 

„Desăvârşirea totală”, în sensul „lipsei de păcat”, nu e posibilă decât după moarte. Până atunci, 

prin autocontrol exigent, disciplină spirituală, devoţiune metodică şi evitarea plăcerilor lumeşti, 

sufletul sfinţit poate trăi o viaţă de victorie asupra păcatului. Această desăvârşire, afirma Wesley, 

poate fi dobândită pe loc ca „o a doua lucrare a harului”, deşi este precedată şi urmată de obicei 

de o „creştere treptată în har”. 

Sfătuitorul cel mai de încredere al lui Wesley, John Fletcher, susţinea că cea de-a doua 

binecuvântare era în realitate atât un „botez cu Duhul Sfânt”, cât şi o experienţă de curăţire. Deşi 

nu a fost de acord cu Fletcher asupra acestui punct, Wesley l-a desemnat pe acesta drept 

succesorul său la conducerea congregaţiilor metodiste. 

 

2.2.2. Răspândirea metodismului în America 

Cea dintâi fortăreaţă a metodismului în America din perioada colonială a fost în districtul 

Brunswick, statul Virginia, având centrul în parohia Bath a reverendului Devereaux Jarratt. 

Deşi Jarratt era anglican a colaborat cu pastorul metodist Robert Williams, împreună 

organizând servicii de trezire spirituală foarte asemănătoare cu închinarea penticostală de mai 

târziu. Idealul sfinţirii era predicat la aceste întâlniri, ne spune Jarratt în cartea sa numită Scurtă 

istorisire a trezirii spirituale a religiei, pe care a scris-o în anul 1775. El ne spune că o parte 

dintre credincioşi au mărturisit că au fost sfinţiţi pe loc prin credinţă. Această experienţă era 

însoţită de unele manifestări exterioare. 
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Biserica metodistă americană a fost organizată în mod oficial în anul 1784 la Baltimore, 

organizarea fiind făcută de doi delegaţi trimişi de John Wesley, pe nume Francis Asburi şi 

Richard Wright. 

Primul canon al bisericii metodiste din America (1788) tindea atât de mult către 

perfecţionism încât a dus la tipărirea completă a cărţii lui John Wesley, O expunere clară a 

desăvârşirii creştine. 

 

2.2.3. Tabăra de la Cane Ridge 

Probabil cea mai puternică manifestare de entuziasm în manieră penticostală din istoria 

Americii a avut loc la marea întâlnire din tabăra de la Cane Ridge, în Kentucky, anul 1801. 

Această trezire spirituală a durat mai mult de un an, punctul culminant fiind atins în luna august a 

anului 1801, când s-au adunat mulţimi cuprinse între 10.000 şi 25.000 de persoane. Manifestările 

întâlnite erau vorbirea în alte limbi, dar şi alte manifestări extatice. 

 

2.2.4. Phoebe Palmer 

Printre susţinătorii mişcării de sfinţire din cadrul metodismului s-au numărat doamna 

Phoebe Palmer, împreună cu soţul ei Walter Palmer, membri ai bisericii metodiste din New  

York. Aceştia au fost câştigaţi pentru mişcarea de sfinţire de către sora doamnei Palmer, Sarah 

Lankford, care în anul 1835 a început să găzduiască în casa ei „întâlnirile de marţi seara pentru 

răspândirea sfinţeniei”. 

Prin anul 1839 doamna Palmer experimentează „sfinţirea deplină” şi apoi devine liderul 

întâlnirilor. Aceste întâlniri de marţi seara au câştigat tot mai mult în popularitate, atât în 

interiorul bisericii metodiste, cât şi înalte denominaţiuni. Printre cei care au experimentat 

sfinţirea în casa familiei Palmer au fost patru episcopi şi mai mulţi păstori metodişti. 

Pentru următorii treizeci de ani soţii Palmer au fost liderii naţionali ai mişcării, aceasta 

răspândindu-se în multe regiuni din Statele Unite şi din Canada. 

În anul 1839 a apărut şi primul periodic din America dedicat exclusiv doctrinei sfinţeniei, 

numit Ghid pentru desăvârşirea creştină. 
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2.2.5. Divizările de dinaintea războiului civil 

În paralel cu mişcarea pentru sfinţire totală s-a dezvoltat şi un grup care urmărea 

desfiinţarea sclaviei. Mulţi creştini din mişcarea sfinţeniei considerau că sclavia este o pată 

pentru societate şi pentru biserică. În general bisericile din sudul Statelor Unite susţineau sclavia, 

pe când cele din nord se pronunţau împotriva ei. Astfel, în anul 1844 s-a produs marea sciziune  

în sânul bisericii metodiste, din care au rezultat două fracţiuni: cea sudică, susţinătoare a sclaviei 

şi cea nordică, care se împotrivea. 

 

2.2.6. Mişcarea sfinţeniei  de după războiul civil 

În anul 1867  câţiva  păstori metodişti au  avut  iniţiativa  revigorării mişcării de   sfinţire. 

Printre aceştia se numără William Osborn, John Inskip, J. A. Wood şi Alfred Cookman. 

Ei au organizat în vara anului 1867 o organizaţie numită „Asociaţia Naţională a 

Întâlnirilor în Tabere pentru Promovarea Sfinţeniei Creştine”, având ca scop promovarea 

doctrinei sfinţirii prin organizarea unor tabere în aer liber. Prima astfel de tabără a fost  

organizată la 17 iulie 1867 la Vineland, New Jersey. John Inskip a fost ales preşedintele acestei 

organizaţii. 

Aceste întâlniri în tabere s-au răspândit tot mai mult, astfel că în anul 1883 erau  

cunoscute 52 de tabere naţionale, organizate în cea mai mare parte pe terenuri deţinute de 

metodişti. Această mişcare este cunoscută şi sub denumirea de „cruciada sfinţeniei”. 

„Cruciada sfinţeniei” a avut un mare succes în bisericile metodiştilor de culoare, cum 

sunt: „Biserica Metodistă Episcopală Africană”, fondată în anul 1787 şi „Biserica Metodistă 

Episcopală Africană Zion”, fondată în anul 1821, care puneau un mare accent pe doctrina lui 

John Wesley cu privire la cea de-a doua binecuvântare. 

 

2.2.7. Shisma dintre mişcarea de sfinţire şi mişcarea metodistă 

După anul 1880 în interiorul bisericii metodiste a apărut o controversă cu privire la 

predicarea doctrinei sfinţeniei. Unul dintre cei mai importanţi factori care au dus la această 

controversă a fost caracterul independent al Asociaţiei Naţionale a Sfinţeniei”. De la început 

acest grup a fost condus şi susţinut în mare măsură de către metodişti, dar a rămas o organizaţie 

interdenominaţională, fapt inacceptabil pentru ierarhia bine structurată a bisericii metodiste. Pe 

măsură ce controversa s-a adâncit  partizanii mişcării sfinţeniei au devenit  tot  mai puţin     loiali 
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bisericii metodiste, în timp ce mulţi metodişti au abandonat doctrina sfinţeniei în forma în care 

era înţeleasă în cadrul „cruciadei pentru sfinţire”. 

Marea cotitură s-a produs în anul 1894 la conferinţa generală a Bisericii Episcopale 

Metodiste din sud, când mişcarea sfinţeniei a fost condamnată făţiş. În urma acestei conferinţe au 

apărut peste douăzeci de denominaţiuni ale mişcării sfinţirii într-o perioadă de zece ani. 

Cu toate că şi înainte de anul 1894 au existat biserici ale mişcării sfinţeniei (holiness) 

separate de metodism (cea mai veche dintre ele a apărut în anul 1880 în Anderson, Indiana, 

purtând numele de „Biserica lui Dumnezeu”), acestea erau puţine şi nu au avut ca principală 

cauză a apariţiei lor respingerea metodistă. 

Dintre denominaţiile care aparţineau de mişcarea sfinţeniei apărute după anul 1894 cele 

mai multe s-au născut în vestul mijlociu şi în sud. Cea mai radicală dintre acestea a fost „Biserica 

Sfinţeniei prin Botezul cu Foc”, care a luat fiinţă în Iowa în anul 1895 şi a fost organizată ca 

denominaţie în Carolina de Sud în anul 1898. 

Intensitatea conflictului a fost dată şi de faptul că în ultimul deceniu al secolului al XIX- 

lea biserica metodistă forma cea mai mare grupare a protestanţilor din America. 

Din cele patru milioane de membri existenţi în Statele Unite ale Americii la acea vreme 

între 30-50 % credeau în experienţa sfinţirii ca fiind o a doua lucrare a harului, totuşi cei care au 

părăsit bisericile metodiste pentru a se alătura unei biserici a mişcării sfinţeniei nu au fost mai 

mulţi de o sută de mii de persoane. Mulţi dintre cei mai dedicaţi slujitori ai mişcării sfinţeniei au 

decis totuşi să rămână în interiorul bisericii metodiste, în ciuda noii sale atitudini. 

 

2.3.Duşmani ai credinţei 

2.3.1.Critica biblică 

Critica biblică a apărut pe fondul umanismului şi individualismului Renaşterii. Ea a fost 

consolidată de raţionalismul secolului al XVIII-lea, de concepţia istorică a Romantismului şi de 

filozofia idealistă germană. După ce acestor concepţii s-a adăugat „dogma” evoluţionistă, care 

era aplicată prin analogie şi Bibliei, creştinismul a ajuns să fie considerat produsul unui sistem de 

evoluţie religioasă. 

 

2.3.1.1. Cadrul filozofic, teologic şi începuturile criticii biblice 

Filozofia  idealistă a  lui Immanuel Kant,  combinată cu punctele  de  vedere susţinute  de 
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Friedrich Schleiermacher, George Hegel şi Albrecht Ritschl au creat cadrul filozofic favorabil 

pentru o abordare critică a Bibliei. 

Immanuel Kant (1724-1804), în Critica raţiunii pure (1781) susţinea că prin simţuri sau 

raţiune omul nu-l poate cunoaşte pe Dumnezeu, formaţia sa pietistă conducându-l la concluzia că 

sentimentul obligaţiei morale sau conştiinţa omului (pe care el o numea „imperativul categoric”) 

ar trebui să fie punctul de plecare pentru religie. Deoarece în gândirea lui Kant nu era loc pentru  

o revelaţie istorică a lui Dumnezeu prin Scriptură, el considera Biblia o simplă carte de istorie. 

Astfel, omul, prin simţul său înnăscut cu privire la ce este bine, devine creatorul unei religii în 

care îşi dezvoltă o moralitate proprie. În acest fel, Kant a furnizat cadrul filozofic, atât pentru 

critica biblică, cât şi pentru teologia liberală modernă, care crede în existenţa unei „scântei 

divine” în interiorul fiecărui om, care dacă este cultivată duce la o conduită morală bună şi, în 

final, la nemurire. 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834), a considerat că sentimentele sau emoţiile stau la 

baza dezvoltării unei experienţe religioase autentice. În dogmatica sa Der christliche Glaube 

(Credinţa creştină), scrisă în anul 1821, el susţine că adevărata credinţă creştină nu este un act de 

cunoaştere, nici un act de voinţă, ci ea stă în sentimentul de dependenţă faţă de Dumnezeu. 

Astfel, în viziunea sa, omul nu este dependent de revelaţia istorică a voii lui Dumnezeu, ci are 

nevoie să cultive sentimentul dependenţei de Dumnezeu în Hristos. 

George Hegel (1770-1831) a avut, de asemenea, o influenţă foarte mare asupra teologiei 

şi asupra abordării critice a Bibliei. El considera că Dumnezeu este Absolutul care caută să se 

manifeste în istorie printr-un proces logic de împăcare a contrariilor, pe care Hegel le-a numit  

teză şi antiteză. Sinteza, sau reconcilierea, creează o nouă pereche de contradicţii, care sunt apoi 

integrate într-o nouă sinteză sau reconciliere. Astfel, pentru Hegel, evoluţia filozofică este modul 

în care se manifestă Absolutul. Dialectica sa a fost preluată de Marx, iar accentul pus de el pe  

stat ca manifestare a Absolutului a fost împrumutat de Hitler şi de Mussolini pentru a glorifica 

statul împreună cu dictatorul care este la conducerea sa. 

Albrecht Ritschl (1822-1889), considera că religia este conştiinţa socială a dependenţei. 

Astfel, Biblia este o înregistrare a conştiinţei comunităţii, de aceea ea ar trebui să fie supusă 

investigaţiei istorice în acelaşi mod ca şi orice altă carte. Prin aceasta Ritschl a deschis calea spre 

studiul critic extrem al Bibliei. De asemenea, susţinea abordarea socială a problemelor religioase, 

pe baza dragostei. 
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Începutul criticii istorice şi literare i se atribuie francezului Jean Astruc (1684-1766), care 

în anul 1753 a împărţit cartea Genesa în două părţi, considerând că pentru scrierea ei au fost 

folosite ca surse două documente, motivând acest fapt prin termenul Elohim (Dumnezeu), care 

este folosit în unele locuri din Genesa şi Iehova (Domnul), care este folosit în alte locuri. 

Începutul criticii literare şi istorice a Noului Testament este atribuit lui Hermann  

Reimarus (1694-1778), care în scrierea sa Fragmente (1778) afirma imposibilitatea minunilor 

biblice şi susţinea că scriitorii Noului Testament sunt de fapt nişte impostori, care au încercat să 

pară oameni spirituali. 

Ferdinand Baur (1792-1860), care este reprezentativ pentru şcoala din Tubingen, aplicând 

dialectica lui Hegel, teză-antiteză-sinteză, la epoca biblică, a încercat să demonstreze că scrierile 

Noului Testament au izvorât din ciocnirea iudaismului cu elenismul. 

Astfel, mulţi critici explicau în mod evoluţionist dezvoltarea doctrinei în Sfânta Scriptură. 

Unii dintre ei considerau că evreii şi-au dezvoltat conceptul despre divinitate de la Dumnezeul 

primitiv al furtunii de pe Muntele Sinai, la Dumnezeul etic monoteist al profeţilor. 

Activitatea arheologilor biblici i-a obligat pe mulţi critici să-şi abandoneze poziţiile, 

deoarece multe descoperiri arheologice confirmă poziţia conservatoare cu privire la Biblie. 

 

2.3.1.2. Tipuri ale criticii biblice 

Cu referire în mod special la Evanghelii, deoarece acestea prezintă viaţa şi activitatea 

Domnului Isus s-au dezvoltat trei unghiuri diferite de abordare critică: 

 Critica sursei, se ocupă de ordinea scrierii Evangheliilor sinoptice şi de măsura în care sunt 

dependente una de alta şi de surse mai vechi. 

 Critica formei, are scopul de a descoperi formele în care s-au transmis pe cale orală faptele şi 

învăţăturile lui Isus în primii ani ai creştinismului. Această abordare susţine că Evangheliile 

conţin unele adevăruri despre Hristos, dar care pot fi descoperite numai în spatele tradiţiei sau 

formei sub care este prezentat. 

 Critica redactării, încearcă să analizeze scopul sau semnificaţia subtilelor schimbări pe care 

scriitorii Evangheliilor le-ar fi introdus în relatările lor despre viaţa şi lucrarea lui Hristos. 

 

2.3.2. Materialismul 

Revoluţia franceză din anul 1789, a însemnat începutul unei noi etape istorice în care  s-a 
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impus în Europa, iar apoi, prin extinderea civilizaţiei europene, în întreaga lume, statul laic ateist 

sau indiferent religios, în care Biserica este ori separată de stat, ori marginalizată şi treptat 

exclusă din toate domeniile de activitate publică. 

Prin secularizare în domeniul spiritual, omul s-a legat tot mai strâns de lumea materială, 

iar abundenţa de bunuri rezultate în urma revoluţiei industriale, care a apărut în Anglia în jurul 

anului 1760, a făcut posibil un standard înalt de viaţă. În acelaşi timp religia este înlocuită treptat 

cu legea drepturilor omului, acesta devenind tot mai mult măsura tuturor lucrurilor. 

 

2.3.3. Evoluţionismul 

Teoria evoluţionistă, ca doctrină filozofică datează din vremea lui Aristotel, dar Charles 

Darwin (1809-1882) a fost primul care a dezvoltat-o pe ceea ce părea a fi o bază ştiinţifică. 

Darwin a studiat mai întâi medicina şi teologia, apoi şi-a dezvoltat înclinaţiile de naturalist. 

Observaţiile pe care le-a făcut într-o călătorie în jurul lumii între anii 1831-1836 l-au determinat 

să tragă concluzia că diferenţele dintre animalele vii şi unele fosile puteau fi justificate numai 

prin evoluţie biologică. El şi-a publicat ideile în cartea Originea speciilor (1859), după ce a aflat 

că Alfred Wallace a ajuns în mod independent la concluzii asemănătoare. În această carte, 

Darwin susţine că în lupta pentru supravieţuire unii indivizi dezvoltă caracteristici favorabile 

acesteia printr-un proces de adaptare la mediu. 

Darwin a aplicat teoria lui la om în cartea Originea omului (1871), argumentând că omul 

este legat de animale prin tipuri comune ancestrale. Totuşi nu a identificat veriga lipsă care unea 

în mod clar omul cu animalele. 

Această teorie, care a ajuns să fie acceptată de mulţi în mod dogmatic, ca o ştiinţă 

argumentată prin credinţă, neagă creaţia directă a omului de către Dumnezeu, dar pe lângă 

aceasta a adus mult rău în multe domenii ale vieţii. Astfel, Dumnezeu şi Biblia sunt considerate 

produse evoluţioniste ale conştiinţei religioase umane. În acelaşi timp, această teorie a fost 

folosită pentru a demonstra totala lipsă a vreunei baze pentru etică, contestându-se existenţa  

răului moral, comportarea bună fiind totalitatea acelor acţiuni considerate potrivite de către 

fiecare generaţie drept conduită corectă a societăţii. De asemenea, doctrina evoluţiei a fost 

folosită pentru a susţine războiul ca modalitate de supravieţuire a celor mai puternici şi pentru a 

susţine ideea superiorităţii unei anumite rase. 
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2.3.4. Comunismul 

Biserica a fost confruntată cu ostilitatea comunismului în special în secolul al XX-lea, , 

dar acesta îşi are rădăcina în filozofia materialistă a lui Karl Marx (1818-1883). Marx a 

împrumutat de la Adam Smith ideea că doar munca produce valoare, ea aducând profit, de la 

Hegel a împrumutat metoda, înlocuind în acelaşi timp Fiinţa Absolută a lui Hegel cu 

materialismul, considerând că materia este singura realitate, iar de la socialişti a împrumutat 

idealul. Karl Marx, împreună cu Friedrich Engels au trasat liniile principale ale filozofiei lor în 

lucrarea Manifest comunist (1848). În sistemul lor nu este loc pentru Dumnezeu, Biblie, sau 

standarde absolute, considerând că „religia este opiu pentru popor”. 

Vladimir I. Lenin a elaborat un set de tactici agresive prin care sistemul elaborat de Marx 

şi Engels să fie aplicat, iar Stalin a aplicat acest sistem cu succes în statul rus. 

 

2.4.Misionarismul 

Odată cu apariţia şi dezvoltarea Reformei, interesul pentru misionarism a crescut atât în 

rândul protestanţilor, cât şi în rândul romano-catolicilor, care încercau astfel o recuperare a 

segmentului de populaţie pierdut odată cu Reforma. 

Un interes special pentru misiune l-a avut mişcarea moraviană, în frunte cu contele 

Zinzendorf. Biserica baptistă a avut u rol important în lucrarea misionară, William Carrey 

înfiinţând „Societatea Misionară Baptistă” în anul 1792, având ca scop misionarea Indiei.  

Hudson Taylor a fost un alt mare misionar şi sprijinitor al misionarismului. Metodiştii au 

desfăşurat o activitate misionară în Noua Zeelandă, insulele din Oceania şi Africa. Un mare 

misionar al Africii a fost englezul David Livingstone, care în misiunea sa în Africa a îmbinat trei 

arii de activitate: de misionar, de medic şi de explorator. 

În secolul XX activitatea misionară s-a lărgit foarte mult fiind folosite şi unele mijloace 

moderne de misiune: cărţi, reviste, programe radio şi de televiziune. 
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3. Biserica din Răsărit între secolele XV-XX 

 

 
Dominaţia puternicului Imperiu Otoman peste estul Europei a făcut ca situaţia Bisericii 

din Răsărit să fie mult mai dificilă decât a Bisericii Apusene. Odată cu căderea 

Constantinopolului, 1453, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol (cea mai importantă din 

Răsărit, fiind numită şi „a doua Romă”) a ajuns să fie dominată de turci, patriarhii  fiind 

schimbaţi foarte des, iar uneori chiar ucişi, astfel a fost cazul patriarhului Chiril Lucaris (1638) şi 

a patriarhului Grigorie (1821). 

 

3.1.Patriarhii şi Biserici autocefale în Răsărit 

Dacă până la căderea Constantinopolului Patriarhia Ecumenică (numită aşa începând cu 

anul 588) de la Constantinopol avea o influenţă deosebită în creştinismul greco-ortodox, după 

căderea Constantinopolului, ea şi-a restrâns considerabil jurisdicţia, păstrând doar un primat de 

onoare în cadrul Bisericilor Ortodoxe naţionale, patriarhul ecumenic fiind „primul dintre egali”. 

Astfel, conducerea Bisericii greco-ortodoxe nu este unitară, cum este cazul celei romano- 

catolice. Unele Biserici greco-ortodoxe sunt autonome, fiind aflate sub jurisdicţia unei Biserici 

autocefale sau a unei Patriarhii; altele sunt autocefale, adică au o conducere proprie, autonomă; 

iar altele sunt ridicate la rangul de patriarhie. În prezent există 9 patriarhii. 

Patriarhiile din răsărit sunt: Patriarhia ecumenică de Constantinopol, Patriarhia 

Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei şi a toată Rusia 

(din 1589), Patriarhia Serbiei, Patriarhia Română (după unirea din anul 1859 a Principatelor 

Moldova şi Ţara Românească, în anul 1885, Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia 

Bisericii Ortodoxe Române, iar în anul 1925, Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul 

de Patriarhie, primul patriarh fiind Miron Cristea (1925-1939); Patriarhia Bulgariei şi Patriarhia 

Georgiei. 

 

3.2.Încercări de atragere a greco-ortodocşilor la protestantism. Patriarhul Chiril Lucaris 

În argumentarea sa împotriva greşelilor doctrinare din Biserica romano-catolică Luther a 

adus în discuţie Biserica din Răsărit, care nici ea nu admitea primatul papal, purgatoriul, 

indulgenţele, termenul filioque etc.. Melanchton a trimis în anul 1559 o scrisoare însoţită de 
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traducerea în greceşte a Confesiunii de la Augsburg. Nu se cunoaşte motivul pentru care 

patriarhul nu a răspuns. În anul 1572, teologii luterani de la Universitatea din Tubingen au trimis 

câteva scrisori apologetice patriarhului Ieremia II, iar peste câteva luni acesta primeşte o nouă 

traducere în greacă a Confesiunii de la Augsburg şi este rugat să se pronunţe. 

Patriarhul va condamna punctul de vedere luteran, considerând doctrina lui Luther în 

dezacord cu doctrina corectă a Bisericii, precizată în sinoadele ecumenice. El combate 

învăţăturile luterane cu privire la mântuirea „numai prin credinţă”, caracterul invizibil al Bisericii 

etc.. 

Un patriarh al Constantinopolului care a simpatizat cu protestantismul a fost Kiril Lukaris 

(1572-1638), care şi-a făcut studiile la Veneţia şi Padova, fiind numit pentru prima oară patriarh 

al Constantinopolului în anul 1612, până la moartea sa în anul 1638 fiind numit de şase ori. În 

lupta lui contra misionarismului iezuit, care încerca să câştige răsăritul pentru romano-catolicism 

(înaintea protestanţilor), el a ţinut legături strânse cu protestantismul, fiind ajutat de ambasadele 

Angliei, Suediei, Elveţiei, Olandei şi Germaniei din Constantinopol. 

În anul 1629 avea să apară la Geneva, în limba latină, „Mărturisirea Bisericii Ortodoxe”, 

pusă pe seama lui Kiril Lukaris, această mărturisire de credinţă care avea puternice accente 

calviniste fiind tradusă în limba greacă în anul 1633. Se pare că Lukaris nu a contestat, dar nici  

nu a afirmat vreodată că este autorul ei. 

În urma denunţărilor aduse de iezuiţi, Kiril a fost ucis din ordinul sultanului şi aruncat  în 

mare. 

 

 

3.3. Mărturisiri de credinţă anti-calviniste 

Publicarea mărturisirii de credinţă atribuită lui Lukaris a antrenat o serie de sinoade şi 

mărturisiri de credinţă care să delimiteze ortodoxia de calvinism. Între acestea au fost un sinod 

ţinut la Constantinopol în anul 1638, sub preşedinţia patriarhului Kiril II Kontaris, succesorul şi 

adversarul lui Lukaris, aici fiind condamnate atât mărturisirea de credinţă, cât şi persoana lui  

Kiril Lukaris, acesta fiind de fapt singurul sinod care l-a condamnat. În anul 1642 este convocat 

un nou sinod la Constantinopol, care condamnă punct cu punct mărturisirea de credinţă pusă pe 

seama lui Lukaris. 

În anul 1642 a avut loc la Iaşi un sinod care a avut ca şi scop studierea şi aprobarea 

Mărturisirii de credinţă a lui Petru Movilă, mitropolitul Kievului, el fiind de origine română,  din 
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familia care a domnit în Moldova la finele secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII- 

lea. Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, care iniţial a fost scrisă în limba latină, a fost 

aprobată şi tradusă în limba greacă. După reconfirmarea ei într-un alt sinod ţinut la 

Constantinopol în anul 1643, acesta a devenit Mărturisirea de credinţă oficială a Bisericii 

Răsăritului. Această mărturisire era formată din 261 de întrebări şi răspunsuri, fiind împărţită în 

trei părţi, corespunzătoare celor trei virtuţi: credinţa, nădejdea şi dragostea. 

În anul 1672 la Ierusalim s-a ţinut un sinod, unde a fost aprobată o mărturisire de credinţă 

alcătuită de patriarhul Dositei al Ierusalimului. Acest crez este numit Pavăza Ortodoxiei, având 

un caracter anti-protestant (anti-calvinist) şi anti-catolic. El cuprinde 18 articole, după cele 18 

articole ale crezului lui Lukaris, pe care le combate, şi 4 întrebări cu răspunsuri. De asemenea la 

Constantinopol s-a mai ţinut un sinod în anul 1691, când mărturisirea de credinţă atribuită lui 

Lukaris a fost din nou condamnată. 

 

3.4. Uniatismul 

La puţină vreme după declanşarea Reformei, în cadrul măsurilor contra-reformatoare, 

Biserica Romano-catolică a întreprins şi unele acţiuni de atragere a ortodocşilor sub tutela 

papalităţii. Speculând conjuncturile politice şi crizele sociale ale popoarelor ortodoxe aflate unele 

dintre ele sub dominaţii străine, au reuşit între secolele XVI-XVIII a serie de atrageri a acestora 

sub dominaţia papei. Desigur, iezuiţii au fost mesagerii cei mai importanţi ai papalităţii în 

această acţiune. 

Între acţiunile întreprinse de papalitate în acest sens putem aminti colegiile pentru 

ortodocşii de diferite naţionalităţi înfiinţate de papa Grigorie al XIII-lea (1572-1585) şi „Sacra 

congregatio de propaganda fide”, înfiinţată în anul 1622 de papa Grigorie al XV-lea (1621- 

1623). 

În schimbul unor avantaje se cerea clerului ortodox ca şi condiţii a „unirii cu Roma”, 

recunoaşterea punctelor doctrinare care au fost acceptate la Sinodul de la  Ferrara-Florenţa din 

anii 1438-1439: primatul papal, filioque, purgatoriul şi azima la împărtăşanie. Astfel s-a reuşit 

atragerea la unirea cu Biserica Romei a bieloruşilor, a ucrainenilor şi a rutenilor din Lituania şi 

Ucraina, a românilor din Transilvania (printr-un act redactat la 7 octombrie 1698, semnat de 38 

de persoane din clerul ortodox din Transilvania), a vlahilor din Croaţia, Slovenia şi Istria şi a 

grecilor din Calabria şi Sicilia. 



48  

 

4. Penticostalism, ecumenism şi persecuţie 

4.1. Apariţia mişcării penticostale moderne 

4.1.1.Charles Fox Parham şi Şcoala biblică “Betel” 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a existat o adevărată 

mişcare spirituală care căuta apropierea de Dumnezeu. Această mişcare spirituală a apărut în 

mijlocul Bisericii metodiste, purtând numele de Mişcarea Sfinţeniei. Unele biserici locale ale 

acestei mişcări aveau în denumirea lor termenul “penticostal”, arătând prin aceasta importanţa pe 

care o acordau lucrării Duhului Sfânt în Biserică şi dorinţa de a avea o credinţă cât mai apropiată 

de cea a apostolilor. Aceste persoane căutau pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră, cu o lepădare 

totală, mărturisind că ei simt că ceva se va întâmpla negreşit şi cât de curând. Evenimentul pe 

care ei îl aşteptau l-au numit “o revărsare specială de har”. 

Parham şi-a început cariera de lucrător creştin în Linwood, Kansas, ca păstor locţiitor în 

Biserica Metodistă Episcopală. De la metodism a primit şi apoi a susţinut învăţătura unei sfinţiri 

totale ca a doua lucrare a harului. În anul 1890, Parham a intrat în contact cu elementele mai 

radicale ale “Mişcării Sfinţirii”, adoptând şi doctrina vindecării prin credinţă ca parte a 

“răscumpărării”. El a slujit şi în mişcarea “botezului cu foc” iniţiată în anul 1895 de Benjamin 

Hardin Irwin, care la rândul său urma ideile lui John Fletcher, care părea să vorbească despre o 

experienţă care urma sfinţirii şi pe care o numea “botezul dragostei arzânde”. Parham a respins 

ideea unei emoţii extreme, dar nu şi ideea unei “a treia experienţe”, a unui “botez cu Duhul Sfânt 

şi cu foc”. 

După anul 1895 Parham ieşit din rândurile Bisericii Metodiste Episcopale şi a adoptat o 

atitudine anti-denominaţională, pe care şi-a menţinut-o pentru tot restul vieţii. 

În anul 1898, Parham a avut iniţiativa şi a slujit la deschiderea unei case în care urma să  

se adune bolnavi şi infirmi, pentru a se ruga să fie vindecaţi, după exemplul lui Alexander 

Dowie, care înfiinţase “Sionul” în Illinois, dar care până la urmă a căzut în extremă susţinând că 

el este profetul Ilie.  Astfel a  fost  înfiinţată “Casa  de vindecare Betel”  în oraşul Topeka,  statul 
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Kansas.  De  asemenea  a  început  editarea  unei  publicaţii  bilunare  numită   Apostolic     Faith 

(Credinţa apostolică). 

Doi ani mai târziu, Parham a deschis o şcoală în apropiere de Topeka, pe care a numit-o 

“Şcoala biblică Betel”. Şcoala a început în octombrie 1900, într-o casă mare, construită  

neregulat, căreia localnicii îi spuneau Stone’s Folly (Prostia pietrei), deoarece cu toate că avea o 

arhitectură grandioasă, ea a rămas neterminată. Aici s-au adunat patruzeci de studenţi din 

“Mişcarea Sfinţeniei”, în singurul an de funcţionare a şcolii. Şcoala avea drept obiective un 

studiu aprofundat al Bibliei şi rugăciunea, şcoala având şi un turn al rugăciunii, unde studenţii 

făceau rugăciuni necontenit. 

O altă preocupare a studenţilor de la această şcoală a fost misiunea socială, prin vizite 

făcute oamenilor din Topeka. 

Cu puţin timp înainte de a deschide şcoala de la Topeka, Parham a mers la Chicago, 

pentru a-l audia pe Alexander Dowie. De acolo s-a dus la Nyack, New York, pentru a-l auzi pe 

A. B. Simpson de la Christian and Mission Alliance şi la Shiloh, Maine, pentru a cunoaşte 

biserica lui Frank Sandford, “Holly Gost and Us” (Duhul Sfânt şi noi). În şcoala lui Sandford era 

o studentă pe nume Jeannie Glassey, care pretindea că vorbea în mod miraculos într-un dialect 

african, prin aceasta înţelegând că este chemată să fie misionară în Africa. În Shiloh, Parham a 

cunoscut pentru prima dată fenomenul glosolaliei, când mai mulţi studenţi au vorbit în alte limbi, 

după mai multe ore de rugăciune. Reîntors la Topeka, el simţea că se mai afla ceva dincolo de 

experienţa sfinţirii, probabil un botez harismatic cu Duhul Sfânt. 

În luna decembrie a anului 1900, Parham a parcurs cu studenţii săi un studiu al 

principiilor majore ale “mişcării de sfinţire”: pocăinţa, convertirea, a doua venire a Domnului 

Isus Hristos, inclusiv sfinţirea şi vindecarea divină. În perioada acestor zile, înainte să plece în 

altă localitate pentru câteva zile, Parham a lăsat studenţilor săi ca subiect de studiu “Botezul cu 

Duhul Sfânt”, cerându-le să descopere care este dovada biblică a botezului cu Duhul Sfânt. La 

reîntoarcere le-a cerut studenţilor să prezinte concluziile studiului lor, toţi ajungând la concluzia 

că această dovadă este “vorbirea în alte limbi”. Ei au dedus această concluzie din cele patru  

ocazii despre care relatează cartea Faptele Apostolilor, când vorbirea în limbi a însoţit botezul cu 

Duhul Sfânt. 

Convinşi fiind că au ajuns la aceste concluzii în urma unei interpretări corecte a  

Scripturii, Parham şi studenţii săi au petrecut o noapte de rugăciune, noaptea dintre 31 decembrie 
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1900 şi 1 ianuarie 1901. În acea noapte, o studentă pe nume Agnes N. Ozman i-a cerut lui  

Parham să-şi pună mâinile peste capul ei şi să se roage pentru ea, pentru a primi botezul cu  

Duhul Sfânt, însoţit de dovada vorbirii în limbi. Potrivit mărturiilor, după miezul nopţii, în prima 

zi a secolului al XX-lea, domnişoara Agnes Ozman a început să vorbească în limba chineză.  

După această experienţă Agnes Ozman nu a putut să vorbească în limba engleză timp de trei zile, 

iar când încerca să comunice în scris scria tot în limba chineză. 

Acest eveniment, care nu este prima manifestare de acest gen, nici măcar în perioada 

foarte apropiată, este de regulă privit ca marcând începutul mişcării penticostale moderne în 

America. În acest caz era pentru prima dată (cel puţin în epoca modernă), când vorbirea în alte 

limbi era privită ca semn precis şi singurul evident al botezului cu Duhul Sfânt, chiar dacă au mai 

existat experienţe ale vorbirii în alte limbi în acea perioadă. 

În zilele următoare şi ceilalţi studenţi au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, însoţit de 

vorbirea în alte limbi, chiar şi Parham a avut această experienţă. 

În scurt timp, vestea despre ce se întâmpla la Stone’s Folly a ajuns pe paginile ziarelor  

din Topeka şi Kansas City. Reporteri, translatori ai guvernului şi experţi în lingvistică au cercetat 

acest fenomen. De asemenea agenţiile de ştiri au mediatizat şi discutat mult acest “fenomen”. 

 

4.1.2. William Joseph Seymour 

Apoi, Parham a închis şcoala de la Topeka şi a început un turneu de patru ani, prin  

diferite localităţi, răspândind doctrina penticostală. La sfârşitul anului 1905, la rugămintea unor 

prieteni, el s-a stabilit la Huston, Texas, unde a deschis o şcoală asemănătoare cu cea de la 

Topeka, denumită “The Bible Training School” (Şcoala de pregătire biblică). Această şcoală a 

funcţionat numai câteva luni, dar a avut un aport foarte mare la răspândirea  doctrinei 

penticostale, deoarece la această şcoală a studiat, influenţându-i viaţa radical, William Joseph 

Seymour, apostolul din strada Azusa. 

William Joseph Seymour, un afro-american născut în Louisiana în anul 1870, s-a stabilit 

în Texas la o vârstă fragedă.  Educat ca baptist, el a adoptat concepţiile “mişcării sfinţirii” după  

ce s-a mutat la Indianapolis, în anul 1895, unde a frecventat o biserică metodistă episcopală de 

culoare, înainte de a intra în contact cu “mişcarea sfinţeniei”. Apoi, între anii 1900-1902 

Seymour a participat la cursurile şcolii lui Martin Wells Knapp, “God’s Bible School” (Şcoala 

biblică a lui Dumnezeu), din Cincinnati, unde a ajuns la o înţelegere mai profundă a teologiei 
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“mişcării sfinţeniei”. În Cincinnati, el s-a alăturat unei biserici “Church of God” “reformate”, 

cunoscută şi sub denumirea “The Evening Light Saints”, având sediul la Anderson, Indiana. 

Această biserică, care refuza să păstreze o evidenţă a membrilor, era deschisă oamenilor de orice 

rasă. 

În anul 1903, el s-a reîntors în Houston pentru a da de urma câtorva rude, despre care nu 

mai ştia nimic. Aici a început să predice în biserica locală, de culoare, a „mişcării sfinţeniei”. 

Auzind de noua şcoală a lui Parham, Seymour s-a decis să o frecventeze. 

Concepţiile discriminatorii din acea vreme nu-i îngăduiau lui Seymour, care era de 

culoare să frecventeze şcoala lui Parham. Totuşi, marea lui dorinţă de a participa la cursuri, l-a 

determinat pe Parham să-i permită să participe la orele de studiu biblic. Deoarece legea le 

interzicea celor de culoare să stea în aceeaşi încăpere cu albii, Parham i-a îngăduit lui Seymour  

să stea în hol şi să-i audieze prelegerile prin uşa deschisă. Timp de mai multe luni, Seymour a 

auzit noua teologie penticostală de la profesorul său Parham. A aflat astfel că „mişcarea 

sfinţeniei” greşise susţinând că sfinţirea era şi botezul cu Duhul Sfânt; ultima era o „a treia 

experienţă”, separată în timp şi distinctă în natura ei de „binecuvântarea a doua”. Sfinţirea îl 

curăţa şi îl purifica pe credincios, în vreme ce botezul cu Duhul Sfânt aducea o mare putere de 

slujire. 

 

4.1.3. Strada Azusa 

Viaţa religioasă a oraşului Los Angeles era dominată de Joseph Smale, păstorul unei 

biserici baptiste foarte mari, care purta numele de “Biserica Noului Testament”. O a doua mare 

personalitate religioasă a fost Phineas Bresee, care a fondat “Biserica penticostală Nazarineană”, 

în anul 1895. El a venit de la metodişti, pentru că simţise un fel de comoditate spirituală, care 

trăgea spre formalism. Numărul nazarinenilor a crescut foarte repede, deoarece puneau cu 

precădere accentul pe sfinţire. 

Neely Terry, care locuia în Los Angeles a venit la şcoala lui Parham din Huston. Aici l-a 

cunoscut pe Seymour. Când s-a reîntors la Los Angeles a aflat că familia ei, împreună cu câţiva 

prieteni, fuseseră excomunicaţi din “The Second Baptist Church”, biserică a unor oameni de 

culoare, pe motiv că se declaraseră în favoarea experienţei sfinţirii, promovată de “mişcarea 

sfinţirii”. Astfel stând lucrurile, ei au înfiinţat o mică misiune a “mişcării de sfinţire” ai cărei 

membri erau de  culoare,  sub auspiciile  “Southern California Holiness  Association”,  o grupare 
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condusă de doamna Josephine Washburn şi J. M. Roberts. Misiunea a ales-o apoi pe doamna 

Julie Hutchins ca pastor al grupului. 

Când domnişoara Terry s-a reîntors la Los Angeles, a recomandat ca mica congregaţie să- 

l invite pe Seymour să vină pentru a ocupa funcţia de pastor. Seymour a acceptat invitaţia şi a 

venit la misiunea din Los Angeles în februarie 1906. 

Când şi-a rostit prima predică în această biserică, Seymour şi-a ales ca şi text al predicii 

Fapte 2:4, şi a declarat că vorbirea în limbi era dovada biblică a primirii botezului cu Duhul  

Sfânt, deşi până la acel moment el nu experimentase încă acest lucru. Pastorul, doamna Julia 

Hutchins, după ce s-a consultat cu J. M. Roberts, preşedintele “Southern California Holiness 

Association”, a ajuns la concluzia că această învăţătură era contrară denominaţiei lor, şi în seara 

următoare a încuiat uşa bisericii, pentru a nu-l lăsa pe Seymour să intre. 

Seymour, ne având unde locui şi nici bani pentru a-şi plăti găzduirea, a fost invitat în casa 

lui Richard Asbery, cu toate că acesta, în acel moment nu accepta învăţătura lui Seymour. El a 

început să predice în salonul familiei Asbery, situat pe strada Bonnie Brae la numărul 214. 

Rugăciunile au continuat timp de mai multe zile în casa familiei Asbery, până în noaptea de 9 

aprilie 1906, când Seymour şi alţi şapte au căzut la podea în extaz religios, vorbind în limbi. 

Vestea despre cele ce s-au întâmplat în strada Bonnie Brae s-a răspândit cu repeziciune în 

împrejurimi, deoarece noii botezaţi, entuziasmaţi, ieşeau pe veranda din faţa casei pentru a-şi 

continua întâlnirile. 

În scurt timp ei au ajuns la un număr atât de mare, încât au luat o magazie cu chirie pe 

strada Azusa la numărul 312. Aici a fost cândva o biserică africană metodistă, iar apoi a fost 

transformată în grajd, de unde se puteau cumpăra cai şi trăsuri. Clădirea a fost renovată, pentru a 

putea continua întâlnirile. Aici au stat peste trei ani şi jumătate. Seymour a păstorit noua biserică 

formată ca peste noapte până în 1929. După moartea sa, soţia sa a continuat munca până când 

Frank Bartleman a preluat conducerea. 

Dar, pe cât este de adevărat că în strada Azusa se petreceau lucruri minunate, adevărate 

manifestări ale Duhului Sfânt, pe atât este de adevărat că s-au strecurat şi manifestări negative. 

La un moment dat Seymour şi-a dat seama că nu poate stăpâni situaţia. El a scris 

învăţătorului şi iniţiatorului său în materie de credinţă penticostală, Charles Parham, cerându-i 

sfatul şi chemându-l la Los Angeles. 
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Înţelepciunea, experienţa şi calităţile de conducător ale lui Parham ar fi putut ajuta foarte 

mult lucrarea din strada Azusa. Parham a dat însă prioritate chemării insistente a unor prieteni  

din oraşul Sion (Illinois), unde lucrurile se împotmoliseră datorită pretenţiei lui Dowie că el ar fi 

profetul Ilie. 

Parham era considerat singura persoană capabilă să risipească confuzia ce se ivise şi să 

clarifice unele lucruri. În fine, Parham a ajuns şi la misiunea de pe strada Azusa, unde s-a 

confruntat cu atitudinea unor extremişti şi fanatici. În loc ca acest pionier al mesajului penticostal 

să fie preţuit şi învăţătura lui acceptată, Parham a fost invitat de către doi bătrâni ai misiunii să 

plece, spunându-i-se că prezenţa lui este de prisos în continuare. 

Alarmat şi umilit, Parham a deschis un nou locaş pentru a repara greşelile ce se făceau în 

strada Azusa. Parham însă a avut puţin succes. Adunările lui s-au ţinut doar câteva săptămâni, în 

timp ce misiunea de la strada Azusa şi-a continuat activitatea aproape trei ani, atrăgând vizitatori 

din aproape toate continentele. 

Parham, dezamăgit, a renunţat în 1907, la poziţia sa de protector al mişcării credinţei 

apostolice “The Apostolic Faith Movement”. 

 

4.2. Afirmarea şi acceptarea mişcării penticostale 

La început penticostalismul s-a răspândit în clasele mai de jos ale societăţii, dar cu timpul 

avea să acceadă şi în păturile sociale mai înalte ajungând să fie recunoscută şi de celelalte culte 

evanghelice ca fiind o mişcare evanghelică autentică. 

În anul 1943  mai multe denominaţii penticostale americane au  fost  invitate să intre    în 

„The National Association of Evangelicals”. În vremea respectivă se spunea că a fost pentru 

prima dată când o mişcare charismatică a fost acceptată în sânul Bisericii. 

Au fost cel puţin cinci factori care au dus la o cunoaştere mai bună a bisericilor 

penticostale cât şi la acceptarea acestora: 

 Creşterea bisericilor penticostale, acestea având cea mai mare rată de 

creştere în acea perioadă. 

 Accederea penticostalilor în clasa de mijloc. 

 Anumite mişcări ale vindecării divine care au avut drept lideri pe William 

Branham, Jack Coe şi Oral Roberts. Oral Roberts a dezvoltat, începând din 

1950, şi o lucrare de pionierat în dezvoltarea televiziunii creştine. 
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 Asociaţia „The Full Gospel Business Men” fondată în anul 1953 de Demos 

Shakarian. Această grupare propovăduia o Evanghelie a bunăstării, sănătăţii 

şi vorbirii în limbi. 

 Activitatea lui David du Plessis, supranumit Mr. Pentecost. El a organizat la 

Zurich în 1947 prima conferinţă penticostală mondială. El a fost o 

personalitate ecumenică participând ca observator chiar şi la conciliul 

ecumenic Vatican II fiind excomunicat pentru aceasta de organizaţia 

Assemblies of God  în anul 1962. 



4.3. Mişcarea charismatică (neopenticostală) 

Gerald Derstine pastor al bisericii menonite Strawbery Lake din Ogema, Minnesota a fost 

botezat cu Duhul Sfânt şi a vorbit în limbi spre sfârşitul 1954, în biserica lui reproducându-se o 

trezire spirituală. El a fost îndepărtat din funcţia sa de pastor şi a început o lucrare carismatică 

independentă în Florida. 

Părintele Richard Winkler din Wheaton, Illinois. În anul 1956 păstorea „The Wheaton’s 

Trinity episcopal Church”, când a fost condus de un laic metodist spre experienţa botezului cu 

Duhul Sfânt. I s-a permis să păstorească în continuare biserica recomandându-i-se moderaţie. 

În anul 1950 Dennis Bennett era preotul bisericii episcopale „St. Mark” din Van Nuys, 

California. În anul 1959 împreună cu mai multe persoane din parohia sa a experimentat botezul 

cu Duhul Sfânt. Tulburarea produsă pe data de 3 aprilie 1960 când el a încercat să explice 

bisericii această experienţă l-a determinat să demisioneze. Apoi a primit să păstorească Biserica 

Anglicană „St. Luke” din Seattle, Washington, în acel moment biserica aceasta fiind pe punctul 

de a fi închisă. Din acest moment timp de peste 20 de ani aici au primit botezul cu Duhul Sfânt în 

medie 20 de persoane pe săptămână, ei provenind din medii catolice, metodiste, presbiteriene, 

baptiste, luterane şi episcopaliene. 

Data de 3 aprilie 1960, ziua în care Bennett a încercat să explice experienţa sa de tip 

penticostal bisericii pe care o păstorea, iar apoi pentru că nu a fost înţeles a demisionat din  

funcţia de păstor al Bisericii „St. Mark”, este considerată momentul naşterii mişcării harismatice 

moderne. 
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Practic în anul 1960 existau în orice denominaţie creştină persoane care experimentaseră 

vorbirea în alte limbi, dar nu mărturiseau acest lucru de teamă că nu ar fi fost pe placul 

conducătorilor bisericii. 

Publicaţia Christianity Today din data de 13 Sept 1963 scria că: „Din întregul Stat 

Montana numai un pastor luteran american nu a cunoscut experienţa vorbirii în limbi.” 

În anul 1964, păstorul luteran din America, Larry Christenson, a iniţiat un turneu în 

Germania aprinzând aici scânteia tezirii neopenticostale atât în rândul catolicilor cât şi în rândul 

protestanţilor. 

 

4.4. „Al treilea val” 

Peter Wagner, profesor la The Fuller Theological Seminary a lansat sintagma „al treilea 

val” în anul 1983, definind un grup din care şi el făcea parte. Aceştia, deşi vorbesc în limbi, nu 

acceptă denumirea de penticostali sau harismatici. 

Spre deosebire de penticostali şi charismatici ei consideră că nu există o experienţă 

distinctă numită botez cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi fiind unul din multele daruri pe care 

un credincios le poate avea. 

 

4.5. Ecumenismul 

Procesul de divizare în noi confesiuni care a caracterizat dezvoltarea protestantă de după 

Reformă, a început în secolul al XIX-lea să facă loc unirii confesiunilor creştine. Diferitele 

alianţe apărute între confesiunile creştine în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX au dus 

la apariţia unor mari organizaţii cu caracter ecumenic. 

Astfel 350 de reprezentanţi ai bisericilor protestante şi ortodoxe, reprezentând 150 de 

culte din 44 de ţări s-au întrunit la Amsterdam în anul 1948 înfiinţând „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” cu sediul la Geneva. „Consiliul Mondial al Bisericilor” este format dintr-o adunare 

care se întruneşte odată la şapte ani, un comitet central care se întruneşte anual, un secretariat 

administrativ şi diferite comisii care lucrează la problemele majore care stau în faţa organizaţiei. 

După cea de-a patra întrunire de la Uppsala (Suedia) din anul 1968, „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” a adoptat o orientare de stânga din punct de vedere social, economic şi politic, 

concentrându-se spre o salvare pământească, fizică, nu spirituală. La o întâlnire care a avut loc în 

anul 1973 la Bangkok, Tailanda, s-a discutat tema „Mântuirea azi”, mântuirea fiind    interpretată 
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ca fiind procesul de umanizare a societăţii, care are drept scop eliberarea omului de toate formele 

de opresiune şi crearea unei noi societăţi pe pământ. Astfel, la a cincea întrunire de la Nairobi 

(Kenia) din anul 1975 au fost sprijinite programele revoluţionare ale gherilelor nemilitare. 

Tot  în  anul  1948  şi tot  la  Amsterdam,  cu  două  săptămâni  înaintea  primei  întâlniri a 

„Consiliului Mondial al Bisericilor”, a fost înfiinţat „Consiliul Internaţional al Bisericilor 

Creştine”, o organizaţie care uneşte confesiuni creştine conservatoare cu scopul de a se opune 

liberalismului teologic şi de a dezvolta spiritul evanghelic internaţional. 

Alte organizaţii ecumenice sunt „Conferinţa Bisericilor Europene”, care s-a constituit la 

Nyborg (Danemarca) în anul 1959, având sediul la Geneva, şi „Conferinţa creştină pentru pace”, 

care s-a organizat în anul 1958, având sediul la Praga. 

 

4.6. Epoca martirilor 

Chiar dacă mulţi dintre creştini nu conştientizează acest fapt, secolul XX poate fi şi a fost 

numit de unele statistici misionare „Secolul martirilor”. Se apreciază că mai mult de 200.000.000 

de creştini suferă persecuţie şi discriminare în fiecare zi. În acelaşi timp numărul martirilor 

creştini este foarte mare. 

Religiile naţionalizate sunt cele mai mari şi adesea cele mai crude surse de persecuţie, cea 

mai persecutantă religie de pe glob fiind islamismul. De asemenea în Asia există o agresiune în 

creştere faţă de creştinism. Înainte de anul 1990, guvernele comuniste ateiste erau o  sursă 

serioasă de persecuţie pentru creştinism, aceasta reducându-se odată cu scăderea numărului 

ţărilor comuniste. 

Dar în aşa-numitele ţări libere, democratice, se dezvoltă tot mai mult o nouă modalitate  

de persecutare a creştinismului autentic. Sub sloganul „drepturilor omului” în lumea „civilizată” 

s-a ajuns la o situaţie în care o minoritate (religioasă, naţională, sexuală) poate persecuta 

majoritatea. Astfel, pe faţă se vorbeşte despre pluralitate, dar prin faptul că o anumită minoritate 

ar putea fi jignită se impune tot mai mult interzicerea propovăduirii întregului mesaj al 

creştinismului, cerându-se Bisericii reevaluarea unor puncte de vedere „depăşite”, prin aceasta 

urmărindu-se o nivelare (sau chiar atrofiere) a gândirii şi a credinţei. 
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Istoria Bisericii Penticostale din România 

 

1. Începuturile 

Despre locul şi anul în care au apărut primii penticostali în România există mai multe păreri. 

Potrivit unor opinii recente penticostalismul ar fi fost prezent în 1915 la Surducul Mic din jud. 

Timiş sau în 1918 la Vicovul de Sus din jud. Suceava. Informaţii mai certe avem despre existenţa 

unor credincioşi penticostali între saşii din jud. Sibiu, în localităţile Dârlos şi Curciu, prin anii 

1919-1921. 

Totuşi, grupul de la care credinţa penticostală s-a răspândit în toată România a apărut în 1922, 

în localitatea Păuliş, din judeţul Arad. Promotorii acestui grup au fost soţii Gheorghe şi Persida 

Bradin, care au aflat despre credinţa penticostală de la români imigraţi în SUA şi care au ţinut 

legătura cu Pavel Budean, evanghelist penticostal din SUA, de origine română. 

În 1924, Pavel Budean vine în România şi oficiază primul botez penticostal în apă, pe data de 

16 octombrie, zi în care sunt botezate 16 persoane. Totodată, pe la sfârşitul anului 1924, este 

depusă la Ministerul Cultelor prima cerere de recunoaştere sub denumirea de Cultul Baptist- 

Penticostal, fiind semnată de cei 50 de credincioşi majori existenţi. Răspunsul negativ dat de 

Ministerul Cultelor, prin Decizia nr. 5734/29 ianuarie 1925, este primul document oficial în care 

se vorbeşte despre existenţa penticostalilor în România. În mod paradoxal, prin publicarea ei în 

presa vremii, decizia a contribuit foarte mult la propagarea credinţei penticostale în toată ţara. 

După publicarea acestui document, Gheorghe Bradin a primit multe scrisori şi chiar vizite din 

partea unor persoane necunoscute de el, care erau interesate de noua credinţă. 

Deoarece următoarele cereri adresate Ministerului Cultelor au avut parte de acelaşi răspuns, în 

contextul în care în estul ţării, zona Galaţi – Brăila, a apărut un număr însemnat de credincioşi, s- 

a încercat o nouă strategie pentru obţinerea recunoaşterii din partea statului. Aceasta consta în 

înfiinţarea unei asociaţii care să aibă altă denumire, din care era exclus termenul penticostal, o 

altă conducere, necunoscută ministerului, şi un alt centru. În cazul în care această nouă asociaţie 

ar fi fost recunoscută, celelalte biserici penticostale din ţară ar fi urmat să adere la ea. Astfel, în 

1929 a fost depusă o nouă cerere de recunoaştere sub denumirea de „Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică”, cu sediul central în Brăiliţa, o periferie a Brăilei. Răspunsul autorităţilor a fost 

evaziv, iar în 1930 Ministerul Cultelor, descoperind că „apostolicii” sunt de fapt penticostali 
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după cum rezultă din Ordinul nr. 93114/1930, care a dispus închiderea caselor de rugăciune 

penticostale. 

În perioada interbelică, penticostalii au fost intens persecutaţi de autorităţi, fiind bătuţi crunt 

de jandarmi, ori de câte ori erau surprinşi adunându-se la rugăciune. Învinuirile care  li  se 

aduceau erau că sunt bolşevici sub acoperire sau că reprezintă o încercare străină de a dizolva 

naţiunea română. În această perioadă au existat şi martiri. În 1927 Partenie Pera, din Lipova, jud. 

Arad, a decedat după cinci săptămâni de suferinţe, în urma unei bătăi cu lanţul la tălpi, primite de 

la jandarmi. Cristian Gavrilă din Bilca, jud. Suceava, a murit tot în urma unei bătăi primite de la 

reprezentanţii autorităţilor în 1935. Revista „Cuvântul Adevărului” din martie 1937 menţionează 

că un credincios penticostal întemniţat, al cărui nume nu este menţionat, a murit în decembrie 

1936. 

 

2. Dezorganizarea şi reorganizarea penticostalilor din România (1938-1947) 

Datorită înăspririi persecuţiei, începând cu anul 1938, s-a realizat un compromis, prin faptul 

că penticostalii au aderat la Asociaţia Independentă Baptistă, iar mai târziu la Uniunea Baptistă 

din România, organizaţii recunoscute de stat. Totuşi, mulţi credincioşi penticostali nu au acceptat 

această unire, fiindcă vedeau în ea o lepădare de credinţă. 

În perioada regimului antonescian, chiar şi situaţia celorlalte culte evanghelice, recunoscute  

de statul român, baptişti, adventişti şi creştini după Evanghelie, avea să se înrăutăţească. Astfel, 

în decembrie 1942 a apărut Decretul-Lege nr. 927, semnat de mareşalul Ion Antonescu şi de Ion 

Petrovici, ministrul Cultelor, prin care cele trei confesiuni evanghelice erau desfiinţate,  sub 

motiv că, prin legăturile lor cu Anglia şi SUA, ele contribuiau la dizolvarea unităţii naţionale a 

românilor. Cu acest prilej, s-a dispus deportarea în Transnistria a credincioşilor aparţinători 

acestor culte, fapt care nu a mai avut loc, deoarece spre sfârşitul anului 1942 armatele române şi 

germane din Rusia erau în defensivă. Totuşi, mulţi penticostali, împreună cu alţi evanghelici, au 

fost condamnaţi în această perioadă la câte 25 de ani de închisoare. Voicu Rusin din com. Lascăr 

Catargiu, azi Schela, jud. Galaţi, moare în 1944, deoarece închisoarea unde era întemniţat pentru 

credinţă a fost lovită de o grenadă. 

Persecuţiile au durat până în 1945, când penticostalii din România se reorganizează, 

formându-se trei asociaţii care au primit recunoaştere provizorie din partea statului: 

1. Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală, care constituia curentul principal; 
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2. Un grup care purta acelaşi nume, la care se adăuga şi cel de Creştini Botezaţi cu Duhul 

Sfânt; aceştia se desprinseseră de curentul principal în 1931, diferenţa majoră fiind nepracticarea 

actului spălării picioarelor la Cina Domnului; 

3. „Ucenicii Domnului Isus”, grup care a apărut înainte de al Doilea Război Mondial, 

incluzând majoritatea credincioşilor din Bucureşti şi împrejurimi. 

Chiar şi în această perioadă de criză pentru penticostalismul românesc, numărul credincioşilor 

s-a dublat. Astfel, dacă în 1938 în România erau 7 270 penticostali, în 1945, după ieşirea din 

Cultul Baptist, numărul se ridica la circa 15 000, iar în 1950, la aproximativ 32 000. 

 

3.   Penticostalii din România în timpul regimului comunist 1948-1989 

Deoarece statul comunist era dispus să accepte numai un singur cult penticostal, cele trei 

grupări s-au unit în prima parte a anului 1950, iar la 14 noiembrie 1950 a fost recunoscut prin 

decret Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Odată cu 

recunoaşterea, Ministerul Cultelor a susţinut federalizarea cultelor evanghelice, după model 

sovietic, pentru a le putea urmări şi influenţa mai uşor. Astfel, se formează Federaţia Cultelor 

Evanghelice, din care făceau parte cele patru culte evanghelice recunoscute: penticostal, baptist, 

creştin după Evanghelie şi adventist. Realizarea unirii nu a fost uşoară, din cauza pluralismului 

care caracterizase mişcarea penticostală până la acel moment, nu doar în România, ci şi în alte 

ţări. 

O altă condiţie a recunoaşterii era şi crearea unui statut de organizare şi funcţionare pe placul 

comuniştilor. Drept urmare, din statutul anterior a fost eliminată însăşi referirea la scopul  

Bisericii Penticostale: „să propovăduiască Evanghelia, să înveţe şi să cultive în viaţa membrilor  

ei morala creştină în cea mai apropiată poziţie de Evanghelia Domnului Isus Hristos, precum şi 

de învăţăturile lăsate în scris de Sfinţii Apostoli. Coloseni 1:28”. Se mai fac şi alte ajustări, prin 

eliminarea referirilor la şcoala duminicală şi la serviciile divine de peste săptămână şi prin 

introducerea precizării că serviciile divine vor avea loc duminica şi la sărbătorile legale. Demnă 

de remarcat este şi precizarea din primul articol al noului statut, potrivit căruia Cultul Penticostal 

se angajează că nu va avea legături de colaborare cu nicio organizaţie din străinătate, în condiţiile 

în care art. 41 din Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor, care reglementa 

această relaţie, prevedea limitarea legăturilor internaţionale la cadrul religios. 
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Noul statut introduce o formă de organizare centralizată, astfel că numărul filialelor cultului 

este redus de la 17, cât avea gruparea penticostală principală înainte de unire, la 5 (art. 10). Mai 

târziu, numărul filialelor va fi redus la trei. Prin desfiinţarea filialelor Cluj şi Bucureşti, au mai 

rămas filialele Arad, care se întindea până la Constanţa, Oradea, respectiv Suceava. Adunarea 

generală a cultului era compusă din doar 45 de delegaţi numiţi de filiale (art. 17), care alegeau 

dintre ei un Consiliu Bisericesc format din 15 persoane (art. 20). 

Cu toate că a primit recunoaştere din partea statului, iar atât Constituţia (1948/art. 27;  

1952/art. 84; 1965/art. 30) cât şi Decretul 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase 

din România, garantau libertatea religioasă, iar Codul penal prevedea pedepse pentru îngrădirea 

acesteia, pe toată perioada dictaturii comuniste activitatea Cultului Penticostal s-a desfăşurat sub 

controlul, de multe ori abuziv, al aşa-numiţilor „inspectori de culte” din cadrul Ministerului 

Cultelor, transformat ulterior în Departament al Cultelor. 

Astfel, nimeni nu putea fi botezat în apă fără acordul împuternicitului de culte, acest act fiind 

interzis de regulă persoanelor care nu erau născute în familii de credincioşi penticostali. De 

asemenea, trebuiau obţinute aprobări pentru serviciile de căsătorie. Nimeni nu putea fi pastor sau 

student al seminarului teologic, după aprobarea înfiinţării acestuia în 1976, fără aprobarea 

Departamentului Cultelor. Legitimaţiile de pastor erau emise numai cu avizul Departamentului, 

iar împuterniciţii de culte controlau activitatea financiară a bisericilor. 

Deşi aprobase recunoaşterea Cultului Penticostal în 1950, Ministerul Cultelor a continuat să 

aibă obiecţii serioase cu privire la Mărturisirea de credinţă, încercând să elimine din text  

referirile la botezul în Duhul Sfânt, la darurile Duhului Sfânt, la vindecări divine, la slujbele 

duhovniceşti în comunitate, la post etc. Cultul Penticostal fiind considerat cel mai „mistic” dintre 

cultele evanghelice, s-a încercat temperarea manifestărilor harismatice prin influenţarea 

pastorilor, prin cenzurarea publicaţiilor şi prin unele articole de presă calomnioase. 

După mai mult de cinci ani de la interzicerea tipăririi revistei „Vestitorul Evangheliei”, în  

1953 s-a obţinut aprobarea pentru publicarea „Buletinului Cultului Penticostal”. Revista trebuia 

să conţină articole elogioase la adresa regimului comunist cu ocazia unor sărbători, precum  

1Mai, 23 August, Luna prieteniei româno-sovietice, Ziua republicii,  Unirea  principatelor 

române, iar mai târziu ziua de naştere a lui Nicolae Ceauşescu. Consecinţa a fost că niciun număr 

din „Buletinul Cultului Penticostal” nu a scăpat neafectat de propaganda comunistă, deoarece 

alinierea la   ideologia de stat era o condiţie pentru a trece de cenzură. Publicarea fiecărui  număr 
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de revistă religioase se putea face doar cu acordul Departamentului Cultelor, tot aici fiind  

aprobat şi tirajul. Cenzura era aplicată la Direcţia Presei şi Tipăriturilor care trebuia să-şi dea 

acordul pentru difuzarea materialelor publicate. Când, în octombrie 1953, un pasaj din articolul 

de pe prima pagină a „Buletinului Cultului Penticostal” a deranjat, autorităţile au dispus 

distrugerea integrală a tirajului revistei din luna respectivă şi retipărirea ei cu modificările de 

rigoare. 

Din perspectiva amestecului Securităţii în problemele interne ale cultului, anii 1955-1964 au 

fost cei mai grei. Astfel, prin implicarea împuterniciţilor de culte, la al doilea congres al cultului, 

ţinut la Bucureşti în 1-2 iunie 1956, delegaţii au fost manipulaţi pentru a renunţa la alegerea în 

funcţii de conducere a unor persoane considerate de autorităţi ca indezirabile. Pe această listă se 

aflau Alexie Vamvu, Trandafir Şandru, Pantelimon Cojocariu şi Dumitru Zamfir. Peste doi ani, 

Alexie Vamvu şi Trandafir Şandru aveau să fie demişi din funcţiile de pastori. Ulterior, atât ei, 

cât şi Cristian Vasile Roske aveau să-şi piardă statutul de membri ai bisericilor din care făcuseră 

parte. 

Începând cu primii ani ai deceniului al şaptelea, statul a luat o serie de măsuri energice 

împotriva confesiunilor neoprotestante, urmărind reducerea ratei de creştere numerică a acestora. 

Astfel, statul comunist a impus aşa-numita „arondare a bisericilor”, adică retragerea autorizaţiei 

de funcţionare unor comunităţi penticostale mai mici, membrii acestora fiind transferaţi unor 

biserici mai mari, supraaglomerate şi aflate la distanţe mari. Tot în această perioadă mulţi pastori 

au fost demişi, iar celor rămaşi li s-a impus un sector de activitate mai mare, care urmărea 

suprasolicitarea lor. 

De asemenea, s-a trecut la „reglementarea serviciilor religioase”, care puteau fi oficiate numai 

sâmbătă seara, după ora 18, şi duminica, până la ora 14. O altă acţiune a fost „simplificarea 

serviciilor religioase” prin desfiinţarea orchestrelor, a fanfarelor şi chiar a corurilor. 

În această perioadă, prin atragerea la o relaţie de colaborare cu Securitatea a unor pastori sau a 

unor membri penticostali, s-a încercat chiar destrămarea cultului. Monitorizarea activităţii 

penticostalilor de către Securitate, prin folosirea unor agenturi, a fost permanentă. Regimul 

comunist a acordat o atenţie deosebită supravegherii activităţii penticostalilor, deoarece ei 

reprezentau cultul cu rata de creştere numerică cea mai mare, de două şi chiar de trei ori mai mare 

decât a altor culte evanghelice. Astfel, credincioşii penticostali care deţineau  funcţii  de 

răspundere  în  diferite  întreprinderi  au  fost  marginalizaţi,  fiind  bănuiţi  că  sunt  agenţi       ai 
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Occidentului. În mod special, regimul a căutat îngrădirea ascensiunii persoanelor cu studii 

superioare. 

Mulţi lideri penticostali au fost persecutaţi şi chiar întemniţaţi pentru propagandă religioasă, 

activităţi clandestine şi trafic de biblii şi alte publicaţii religioase. Ioan Jiloveanu a decedat în urma 

unei bătăi primite de la agenţii Securităţii în anul 1948. În anul 1959, Pavel Ciuci din Picleu, 

foarte cunoscut între credincioşi datorită harismelor care se manifestau prin el, a fost condamnat 

la şase ani de închisoare, datorită activităţii sale ca penticostal disident. Eugen Bodor a fost 

condamnat la finele anului 1961 la 5 ani închisoare corecţională, 3 ani interdicţie corecţională şi 

confiscarea totală a averii, deoarece a redactat scrierea Studiu biblic despre darurile Duhului 

Sfânt, pe care a multiplicat-o în zece exemplare. Constantin Caraman a fost condamnat în 1963, 

împreună cu Vasile Gaşpar la patru, respectiv trei ani de închisoare şi confiscarea averii, fiindcă au 

fost surprinşi în timpul unei adunări clandestine organizate la locuinţa lui Nicolae Tudorache. 

Constantin Caraman, Constantin Tarnavschi, Victor Răscol şi Cornel Mihai au fost reţinuţi şi 

anchetaţi timp de patru luni între 23 octombrie 1971-24 februarie1972 datorită implicării avute în 

legătură cu un studiu biblic clandestin organizat la Buşteni în vara anului 1970 şi cu traficul 

clandestin de literatură creştină. Muzicianul şi compozitorul de muzică creştină, Iacob Alecu din 

Sibiu a fost condamnat în anul 1972 la opt ani de închisoare datorită protestelor sale împotriva 

lipsei de libertate din România. Vasile Răscol a fost arestat în vara anului 1974 deoarece a fost 

descoperit în timp ce efectua cu autoturismul personal un transport clandestin de Biblii. A fost 

condamnat la doi ani de închisoare, iar autoturismul a fost confiscat. Constantin Caraman a mai 

fost reţinut la 3 aprilie 1977, împreună cu baptiştii Iosif Ţon, Pavel Nicolescu, Radu Dumitrescu, 

Aurelian Popescu, şi creştinul după Evanghelie, Silviu Cioată. Ei semnaseră protestul intitulat 

Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România. Datorită presiunii exercitate de occident, 

la scurt timp, cei şase semnatari au fost eliberaţi. Viorel Lăcătuş, Ioan Samu şi Francisc Paris, din 

Mediaş, au fost condamnaţi la 6 noiembrie 1978 la câte şase luni de închisoare deoarece au 

participat la servicii religioase în comunităţile penticostale din Lugoj şi Timişoara. Ioan Toader 

din Ploieşti a fost condamnat în anul 1981 la cinci ani de detenţie pentru că a distribuit în mod 

clandestin Biblii şi literatură creştină. 

Perioada anilor 1964−1970 a fost mai relaxată, după care sistemul comunist a devenit tot mai 

rigid. În anii 1970-1980, pe fondul creşterii rapide a numărului de credincioşi penticostali, 

autorizaţiile  de  funcţionare  a  bisericilor  se  primeau  tot  mai  greu,  iar  unele  biserici  au fost 
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demolate, cum sunt cazurile bisericilor din Câmpia Turzii, Bistriţa şi chiar biserica de pe strada 

Crângaşi din Bucureşti, al cărei păstor, în vremea respectivă, era chiar preşedintele Cultului 

Penticostal,  Pavel  Bochian.  Motivul  invocat   avea  legătură  cu  existenţa  unor  proiecte     de 

„sistematizare” a oraşelor. 

O caracteristică a activităţii penticostalilor din perioada comunistă a fost şi apariţia grupărilor 

disidente, ivite nu doar din cauza unirii de către statul comunist a celor trei grupări penticostale 

existente după al Doilea Război Mondial, ci şi pe fondul îngrădirii manifestărilor harismatice de 

către Securitate şi Departamentul Cultelor. În general, disidenţa era o modalitate de protest 

împotriva compromisului dintre confesiunea penticostală instituţionalizată şi statul comunist. 

Uneori grupurile disidente, care minimalizau importanţa studiului biblic şi supraestimau 

importanţa lucrării profetice, au ajuns sub influenţa unor prooroci falşi, care promovau teorii 

aberante. 

Unele grupuri penticostal disidente aveau anumite caracteristici comune, cum este cazul 

penticostalilor de ziua a şaptea, care respectau Sabatul, ori al „penticostalilor negri”, care evitau 

hainele colorate, purtând doar îmbrăcăminte de culoare neagră sau culori închise. Alte grupuri au 

încercat să se organizeze şi chiar să obţină recunoaştere din partea statului sub nume precum 

„Comunitatea Apostolică Universală”, „Biserica Apostolică Universală Primară” şi „Fiii 

Domnului”.  Securitatea  încadra  aceste  grupuri  în  categoria  secte  ilegale  numindu-i  pe   toţi 

„penticostali disidenţi”. 

Cea mai eficientă modalitate de a ajuta spiritual comunităţile penticostale în contextul 

regimului comunist a fost semiclandestinitatea. Astfel, persoane care activau în biserici 

penticostale oficiale organizau întâlniri clandestine de studiu biblic sau rugăciune, se implicau în 

transportul de literatură creştină, oficiau acte de cult clandestine etc.. Printre cei mai importanţi 

organizatori ai activităţii penticostale semiclandestine s-au numărat Constantin Caraman, Vasile 

Şandor, Vasile Gaşpar şi Ioan Mihalaş care în 1964 au fost instruiţi în acest scop de pastorul 

luteran Richard Wurmbrand. 

Creşterea numărului de membri ai Cultului Penticostal a fost constantă. Dacă în 1950 în 

România existau aproximativ 30 000 de credincioşi penticostali, în 1989 numărul acestora 

depăşeşte cifra de 250 000 de persoane, membri în aproximativ 1 100 de biserici dintre care 

numai 800 aveau autorizaţie, 300 fiind clandestine. La recensământul din 1992 în România au 
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fost înregistraţi 220 033 penticostali, numărul lor crescând, potrivit recensământului din anul 

2002, la 330 486, ajungând la 362 314, conform recensământului din anul 2011. 

De la recunoaşterea Cultului Penticostal de către stat, acesta a fost condus de cinci preşedinţi: 

Gheorghe Bradin (1950-1952), Pavel Bochian (1962-1990), Emil Bulgăr (1990-1994). Pavel 

Riviş-Tipei (1994-2014), Moise Ardelean (2014-prezent). 


