
C A P I T O L U L XIII 

MIŞCĂRI METODISTE ŞI MISIONARE 
(1638 —1820) 

1) Anglia la începui secolului 
al optsprezecelea 

în secolul al XVIII-lea, necredinţa şi indiferenţa în ceea ce 
priveşte religia şi morala atinsese un astfel de punct în Anglia, 
încît a atras după sine atît de serioase consecinţe că orice observa
tor serios era izbit de acest lucru. In clasele superioare era moda 
de a fi nereligios şi imoral, în timp ce clasele muncitoare trăiau 
în cea mai mare ignoranţă şi în păcat. în afară de cîteva excepţii, 
clerul nu preţuia mai mult decît poporul. Literatura era fără 
Dumnezeu şi imorală ; beţia era la ordinea zilei; crima şi violenţa 
se vedeau peste tot. Eforturile făcute pentru a reprima răul prin 
pedepse aspre nu făcea decît să crească cinismul. Starea închiso
rilor era îngrozitoare. Săracul şi cel slab erau oprimaţi fără milă. 
Sentimentul religios şi credinţa existau încă în stare latentă, însă 
erau cu totul neputincioase în faţa delăsării morale generale şi a 
batjocoririi cu privire la orice bine. Grupele de credincioşi erau 
foarte puţin şi mulţi s-au lăsat cîştigaţi de o oarecare pasivitate, 
care dovedea că aveau mare nevoie de o trezire. 

Acestea au fost împrejurările cînd s-a produs o trezire spiri
tuală foarte întinsă şi foarte fructuoasă. Ţara Galilor era în aceeaşi 
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situaţie ca şi Anglia şi suferea în plus de marele dezavantaj de a 
avea în cea mai mare parte pastori englezi, ceea ce împiedica de 
a se avea în mod real contact cu poporul. Cu toate acestea unii 
pastori galezi prezentau fericite excepţii. William Wroth, rector 
din Llanvaches, convertindu-se, prin mesajul său viu atrăgea mul
ţimile, încît biserica nu le mai putea cuprinde. El propovăduia 
atunci în aer liber, chiar şi în afara parohiei sale, şi cînd a fost 
pedepsit cu pierderea slujbei sale, el a întemeiat la Llanvachery 
o biserică de credincioşi independentă (1638). Influenţa sa 1-a 
determinat pe Walter Cradock, deposedat de vicariatul său dela 
Cardiff, să facă turnee de propovăduire. Mulţimile se înghesuiau 
ca să-1 asculte. El s-a alăturat bisericilor congregaţionaliste. Rees 
Pritchard a proclamat de asemenea ascultătorilor săi, mesajul 
mîntuirii, care erau atît de mulţi încît a trebuit, ca să propovă
duiască în aer liber. Fiind dus înaintea Curţii eclesiastice, el a 
beneficiat de anumite influenţe favorabile, aşa că el a putut ca să 
continuie propovăduirile sale, rămînînd în biserica anglicană. 

A mai fost încă un pastor galez, Griffith Jones, care la începutul 
secolului al XVIII-lea şi-a pregătit ţara sa pentru marea lucrare 
viitoare. Predicînd şi învăţînd în parohia sa, el a înţeles că cea 
mai mare piedică venea dela faptul că oamenii din parohia sa nu 
ştiau să citească Biblia lor. Ajutat de cîţiva prieteni, el a folosit 
învăţători care se duceau din localitate în localitate pentru a ţine 
acolo şcoli temporale. Mai tîrziu, lipsa de institutori calificaţi, 
1-a decis de a deschide o şcoală pregătiroare, unde nu erau primite 
decît persoane care aveau principii religioase, în majoritate non-
conformişti. în ciuda opoziţiei clerului, oamenii de toate vîrstele 
frecventau acele şcoli, profitînd astfel de o ocazie care nu li s-a 
mai prezentat niciodată. A rezultat o mare transformare în carac
terul şi în condiţia (starea) naţiunii. La moartea lui Griffith Jones, 
douăzeci de ani după înfiinţarea şcolilor s-au deschis aproximativ 
3 500 centre de instruire, şi o treime din populaţia Ţărilor Galilor 
a beneficiat de acest lucru. 

în acel timp biserica refuză consacrarea unui tînăr numit 
Howel Harris, sub pretextul că el începuse să predice înainte de a 
fi consacrat. însă acest lucru nu 1-a descurajat deloc. El a rămas 
şi mai departe membru al bisericii anglicane şi propovăduia fie 
în aer liber, fie în diferite localuri pe care le putea obţine. Evan
ghelia aducea roade. Au fost multe convertiri şi în consecinţă multe 
vieţi transformate. Familii care pînă atunci erau fără Dumnezeu, 
au instituit cultul (închinarea) în căminul lor. Şi alţi pastori şi 
laici se alăturară lui Harris. S-au format societăţi de oameni evla-
vioşi, pentru a încuraja pe cei care Cuvîntul i-a atins (mişcat). 
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Desigur că opoziţia nu a întîrziat să se manifeste. întăritătă de 
către autorităţile civile şi eclesiastice, o populaţie turbulentă făcu 
pe predicatori ca să sufere tot felul de insulte şi violenţe. Daniel 
Rowlands, unul din cei mai înzestraţi din aceşti pastori, trebui 
ca să părăsească postul său pentru faptul că ar fi predicat în afara 
limitelor parohiei sale. El atrăgea la Llangeitho mii de persoane 
venite din toate colţurile principatelor, pentru a-1 asculta, căci 
el avea în solia sa o putere inexplicabilă, greu de descris. Această 
mişcare galeză veni în curînd în contact cu o mişcare similară 
engleză. Caracterul poporului fu transformat. Acest lucru însă nu 
a fost numai o schimbare vremelnică, căci încă şi astăzi Ţara Galilor 
altădată ireligioasă şi moartă spiritualiceşte, este cunoscută pentru 
adînca sa viaţă spirituală. 

2) WESLEYENH ŞI G. WHITEFIELD 

în 1729, un mic grup de studenţi dela Oxford au început să 
se întrunească în scopul de a se întări unii pe alţii în vederea lucră
rii lor viitoare de a-şi salva sufletele şi de a trăi spre slava lui 
Dumnezeu. Ei nu întîrziară de a fi expuşi batjocurilor colegilor 
lor şi a unora din profesorii lor, căci felul lor de a trăi se deosebea 
total de cel al celorlaţi studenţi. Ei adoptaseră reguli aspre, într-o-
oarecare măsură ascetice. Ei vizitau pe cei închişi şi pe bolnavi 
şi ajutau pe cei săraci. Ei erau numiţi „Clubul sfînt", „Clubul evla-
vioşilor", „Entuziaştii", sau „Metodiştii". Printre ei se găseau John 
şi Charles Wesley la care s-a adăugat în curînd şi, George Whitefield^ 

Mama fraţilor Wesley era o femeie de caracter şi de o capa
citate rară, şi educaţia pe care a dat-o fiilor ei evident că a con
tribuit mult la succesul carierei lor atît de excepţionale. Soţul ei 
era pastor. Ei aveau o familie mare şi numeroşi servitori. Nu numai 
că ea creştea cu grijă pe fiecare din copiii ei, în timpul frecventelor 
absenţe ale soţului ei, din motive de serviciu, dar ea aduna toată 
casa la ore fixe pentru citirea Scripturilor şi pentru rugăciune. 
Servitorii vorbind despre aceste ore de cult, alte persoane doreau 
din inimă să fie admise ca să ia parte, astfel că uneori două sute 
de ascultători se înghesuiau în cameră şi alţii trebuiau să se re
tragă din lipsă de loc. S-au plîns de ea soţului ei că ea ca femeie 
face lucruri care nu se cade să le facă o femeie. 

Cînd i-a scris cu privire la acest lucru, ea a răspuns : „Ca fe
meie, eu sînt în fruntea unei numeroase familii ... în absenţa ta 
eu consider fiecare suflet lăsat în grija mea ca pe un talant pe 
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care trebuie să-1 pun la lucru şi pe care mi 1-a pus în mîinile mele. 
Domnul tuturor familiilor din ceruri şi de pe pămînt. ... Eu nu 
cred că tu eşti blamat, pentru că soţia ta se străduieşte să atragă 
lumea la biserică prin citirea Cuvîntului şi a altor mijloace şi de 
a împiedica lumea să profaneze ziua Domnului. în ceea ce mă 
priveşte pe mine, eu nu fac nici un caz pentru această critică. De 
multă vreme eu am spus adio lumii şi aş fi dorit ca niciodată să nu 
dau ocazie de a vorbi împotriva mea. în ceea ce priveşte că par 
ciudată, sînt de acord. Aşa se întîmplă de fapt cu tot ceea ce este 
luat în serios, căutînd a sluji slavei lui Dumnezeu sau mîntuirii 
sufletelor. Este totuşi un lucru care îmi displace mult (nu îmi place 
de loc) ; prezenţa acestor persoane la cultul de familie. Ceea ce mă 
tulbură nu este numai marele număr de ascultători, deoarece 
aceia care au cinstea să vorbească de Dumnezeul Cel Prea înalt, 
nu trebuie să le fie ruşine să facă acest lucru înaintea lumii întregi, 
însă în ceea ce mă priveşte pe mine ca femeie, eu mă întreb dacă 
se cade ca eu săprezint rugăciunile poporului înaintea lui Dumnezeu. 
Duminica trecută eu aş fi vrut mai bine să dau drumul ascultăto
rilor înaintea rugăciunilor, însă eu nu am îndrăznit să refuz cererea 
lor stăruitoare de a rămîne cu noi". 

După consacrarea lor, şi căutînd încă mîntuirea sufletelor lor 
fraţii Wesley şi alţi doi plecară în Georgia. Pe vas, ei întîlniră o 
grupă de fraţi moravi şi John Wesley descrie profunda impresie 
pe care i-a lăsat-o duhul blînd, liniştit şi curajul pe care călătorii 
îl arătară în toate împrejurările. Şederea lui în Georgia i-a cauzat 
o vie dezamăgire în ciuda unei severe renunţări la sine însuşi şi 
a unei lucrări conştiincioase. El reveni în curînd în Anglia într-o 
stare de cumplită suferinţă spirituală. 

„Eu m-am dus în America — scria el — pentru a converti pe 
indieni, dar cine mă va converti pe mine ?". Sosind la Londra 
(1738), el intră din nou în legătură cu fraţii moravi şi într-o zi 
memorabilă a întîlnit pe Peter Boehler care tocmai sosea din 
Germania. El avu lungi discuţii cu el, şi prin el — spune Wesley— 
„Dumnezeul cel sfînt punîndu-Şi mîna Sa cea bună peste mine ... 
am fost cu adevărat convins de necredinţa mea, de lipsa acelei 
credinţe, singura prin care noi sîntem mîntuiţi". El a întrebat pe 
Boehler, dacă trebuie să înceteze cu predicile sale. „Nu", i s-a 
răspuns — „predicaţi credinţa pînă cînd o veţi avea; apoi să pre
dicaţi credinţa pentru că o aveţi". Wesley vorbea deci despre mîn
tuirea prin credinţă tuturor acelora pe care îi întîlnea, însă el încă 
nu înţelesese că întoarcerea la Dumnezeu putea fi imediată. Cer-
cetînd Faptele Apostolilor pentru a şti dacă se găseau cazuri de 
felul acesta, el fu foarte uimit să constate că aproape toate întoar-
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cerile la Dumnezeu erau imediate. El credea atunci că lucrul acesta 
s-a întîmplat numai în primele zile ale creştinismului şi că nu se 
mai putea produce acum. Alungat de pe acest ultim meterez prin 
mărturia mai multor persoane din anturajul său, care făcuseră 
experienţa unei mîntuiri imediate prin credinţă el primi în sfîrşit 
pe Hristos ca pe Mîntuitorul său. 

Fratele său Charles şi alţii au fost indignaţi de faptul că după 
ce a lucrat atîta pentru Domnul, John mărturisea că numai acum el 
era mîntuit. Puţin timp după aceea John scria : „Fratele meu a 
avut o lungă conversaţie cu Peter Boehler. Dumnezeu a îngăduit 
ca să i se deschidă şi lui ochii, şi el a înţeles care este natura adevă
ratei credinţe vii, singura prin care noi sîntem mîntuiţi prin har". 

S-a format o societate cu grupe mici de membri care se adu
nau în fiecare săptămînă pentru a-şi mărturisi unii altora greşelile 
lor şi pentru a se consacra rugăciunii. Cum John Wesley predica 
cu perseverenţă în mai multe biserici din Londra, „Mîntuirea 
fără plată, prin credinţa în sîngele lui Hristos", el a fost informat 
in mod oficial în fiecare din ele că acolo era ultima sa propovăduire. 

El a mers atunci să viziteze colonia moravă dela Herrnhut 
•şi acolo a întîlnit pe contele Zinzendorf. Această întrevedere i-a 
fost de mare ajutor. Reîntorcîndu-se în Anglia, el reîncepu vizitele 
şi propovăduirile şi pe cînd se afla la Bristol, el regăsi aici pe prie
tenul său vechi, George Whitefield. 

Acesta din urmă s-a născut în 1714, la Bell Inn, Gloucester. 
Cîtva timp după aceea mama sa deveni văduvă şi era foarte strîm-
torată din punct de vedere material. Ambiţia fiului ei mai tînăr 
era de a studia teologia, însă lucrul acesta nu s-ar fi putut face 
fără ajutorul cîtorva prieteni, care îi procurară un post de pedagog 
la Colegiul din Pembroke, unde el şi-a continuat studiile sale. El 
a trecut atunci printr-o experienţă de mare suferinţă spirituală 
cu privire la mîntuirea sufletului său. El s-a alăturat la „Clubul 
sfînt" şi prin posturi şi alte acte de mortificare a cărnii, el a căzut 
într-o stare de serioasă slăbire fizică. El a început atunci să studieze 
Biblia. „Eu am primit mai multe cunoştinţe reale — spunea el — 
într-o lună, prin citirea Cărţii lui Dumnezeu, decît aş fi putut primi 
studiind toate scrierile oamenilor". Fiind sigur de mîntuirea sa 
prin credinţă, Whitefield dorea cu înfocare ca să propovăduiască, 
ceea ce şi făcu de îndată ce a fost admis la pastorat. Chemările 
sale erau atît de puternice încît a circulat zvonul că la prima sa 
predică cincisprezece persoane şi-au pierdut capul !. încă dela 
început darul său extraordinar de predicator atrăgea mulţimea. 
Marea trezire care a scuturat Gloucester, Bristol şi Londra, a fost 
rezultatul unei predici pronunţate la Bristol : „Despre natura şi 
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necesitatea naşterii noastre din nou, sau noua naştere în Isus 
Hristos". El a petrecut cîtva timp în Georgia unde a întemeiat 
un orfelinat. 

Revenit în Anglia, el a observat că mergînd din casă în casă 
pentru a explica Scripturile acelora care îl solicitau, el se îndepărtase 
atît de mult de cler încît aproape toate amvonurile îi erau închise. 
Cîţiva din prietenii lui îi sugerară atunci ideia, că întrucît el evan-
ghelizase pe indienii din America, el ar face mai bine ca să predice 
minerilor grosolani şi neglijaţi din Kingswood aproape de Bristol. 
„Întrucît amvoanele îmi erau închise — spunea el — şi întrucît 
sărmanii mineri mureau din lipsă de lumină spirituală, eu am 
mers la ei şi am propovăduit de pe o colină la mai mult de două 
sute dintre ei. Dumnezeu să fie binecuvîntat, eu am spart ghiaţa; 
lupta a început ... Eu am socotit că lucrul acesta putea fi plăcut 
Creatorului meu care alesese ca amvon un munte şi a propovăduit 
sub bolta cerului, El, care atunci cînd iudeii au respins Evanghelia, 
a trimis pe robii Săi la drumuri şi la garduri". A doua oară cînd 
a predicat, zece mii de persoane s-au adunat şi puternica sa voce 
fu auzită de toţi timp de o oră. El povesteşte că a observat mai 
întîi emoţia lor cauzată de cuvintele sale, văzînd micile dîre albe 
pe care le trasau lacrimilor lor abundente pe obrajii lor înegriţi 
de lucrul din adîncul minelor. Mai multe sute din aceşti oameni 
au fost în curînd aduşi la o convingere despre păcat şi au simţit mai 
tîrziu că ei au trecut printr-o pocăinţă reală şi definitivă. 

în acest timp Whitefield îl căuta pe John Wesley pentru ca 
să-1 asiste în lucrare. Wesley, care era înainte de toate omul bi
sericii spune acest lucru : „Seara, eu am ajuns la Bristol, unde am 
întîlnit pe M. Whitefield. La început eu nu mă puteam obişnui 
cu acest ciudat fel de a predica în aer liber, aşa cum făcea el du
minica. Ţinînd întotdeauna cu neclintire la tot ceea ce privea buna 
cuviinţă şi orînduiala, mi se părea că aducînd sufletele la Hristos 
în afara bisericii ar fi aproape un păcat. Seara (M. Whitefield 
fiind absent), eu am început să explic „Predica de pe munte" (un 
remarcabil precedent al predicării în aer liber, cu toate că au exis
tat şi atunci fără îndoială temple) la un mic grup de oameni, care 
se adunau în mod obişnuit odată sau de două ori pe săptămînă 
pe strada Nicolas. La ora patru după masă eu consimţii să mă 
umilesc, proclamînd vestea bună a mîntuirii de pe vîrful unei 
mici înălţimi nu departe de oraş la aproximativ trei mii de auditori". 

Barierile au fost astfel răsturnate şi Evanghelia a putut fi 
propovăduită fără rezervă în toată ţara. Mesajul a fost însoţit de 
irezistibila putere a Duhului Sfînt. Mulţimile care se adunau pen
tru a asculta Cuvîntul Domnului se ridicau uneori la mai mult 
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de zece mii de persoane. Nu numai oamenii din cei mai decăzuţi 
din cartierele scîrboase şi mahalalele murdare se întorceau la 
Dumnezeu, dar cînd contesa de Huntingdon se asociase la lucrare, 
influenţa ei cîştigă şi aristocraţia, din care un mare număr deveniră 
ucenici ai lui Hristos. Lucrarea ducînd lipsă de păstori, John Wesley 
părăsi scrupulele sale şi trebui să recunoască, cum că Duhul Sfînt 
trimisese numeroşi laici pentru a propovădui Evanghelia. Unii 
ca John Nelson, fiind chiar necultivat, dar posedînd această ex
perienţă spirituală, această putere care făcea din ei martori bine-
cuvîntaţi ai lui Hristos. La început au avut loc manifestări ciudate 
în adunări. Ascultătorii cuprinşi de convulsii, cădeau la pămînt, 
scoteau strigăte, într-o agonie de pocăinţă sau de teamă, sau chiar 
huleau înainte de a primi izbăvirea trupului şi a sufletului. Predi
catorii întîlneau din toate părţile cele mai violente opoziţii. Mulţimi 
excitate îi atacau ca şi pe noii convertiţi. Ei erau loviţi şi li se 
stricau (distrugeau) bunurile lor. însă aceste tratamente rele erau 
îndurate cu atîta curaj şi bunătate încît adversarii lor sfîrşiră prin 
a se calma. 

Wesley, Whitefield şi alţii erau mereu în călătorie, în general 
călare, şi pe orice vreme. Ei au parcurs astfel toată Anglia şi Ţara 
Galilor. Una din cele mai mari treziri a rezultat în urma predicilor 
lui Whitefield în Scoţia. Tot astfel a fost şi în nordul şi sudul 
Irlandei. El a vizitat în mai multe rînduri America, unde s-a mani
festat de asemenea acefeaşi putere. Acolo a murit el în timpul unei 
predici (1770). John Welsey a continuat slujba sa aspră pînă la 
vîrsta de 88 de ani, neresimţind aproape pînă la sfîrşitul său „nici 
o infirmitate a bătrîneţei" (1790). înainte de a muri el a ridicat 
-braţele într-un suprem efort şi a spus de două ori cu voce tare celor 
care îl înconjurau : „Cel mai bun lucru din toate este că Dumnezeu 
este cu noi". 

Charles Wesley, inferior fratelui său ca predicator, a participat 
totuşi din plin la toate lucrările sale. Prin compunerea de cîntări 
«1 a adus bisericii un foarte mare şi durabil serviciu. El a scris mai 
mult de şase mii, şi multe din ele sînt socotite printre cele mai bune 
care au fost vreodată scrise. Sub o formă impresionantă, ele cu
prind într-o expunere sănătoasă doctrinele principale. Ele exprimă 
de asemenea adorare, şi experienţele intime ale duhului, într-un 
astfel de mod, încît ele exprimă şi astăzi ca şi atunci, aspi
raţiile profunde şi laudele tuturor inimilor atinse de Duhul Sfînt. 
Wesleyenii, observînd că cea mai mare parte din oameni prind 
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Cuvîntul Sfînt mai mult prin cîntări, decît din Biblie, au compus 
deci cîntări în scopul bine definit de a învăţa doctrinele Scripturii 
cu ajutorul lor. 

3) TENDINŢE DIVERSE 
ŞI REZULTATE IZVORÎTE DIN METODISM 

Nu este de mirare că printre numeroşii lucrători ai lui Dumnezeu 
ai acestei epoci, au existat divergenţe de opinii asupra mai multor 
puncte. Aducîndu-se la lumină unele adevăruri biblice căzute în 
uitare, unii s-au ataşat mai ales de lămurirea unui aspect, în timp 
ce alţii au subliniat o cu totul altă parte. Fiecare era înclinat de a 
pune accentul pe punctul său de vedere şi vedea un pericol în 
ceea ce înţelegeau alţii. Cu toate că Duhul Sfînt ne este acordat 
pentru a ne călăuzi în tot adevărul, nu toţi îl primesc în plinătatea 
Sa. în realitate chiar măreţia şi diversitatea revelaţiei divine con
duce adeseori la interpretări parţiale şi foarte diferite. 

Wesley, care la început învăţase atîtea lucruri bune dela fraţii 
moravi, sfîrşi prin a se îndepărta de ei asupra multor puncte. 
Ei moşteniseră dela părinţii lor în credinţă „Fraţii Boemi", anumite 
tendinţe mistice şi quietiste, care nu atrăgeau de loc temperamentul 
mai degrabă practic şi agresiv al lui Wesley. Adunările dela Fetter 
Lane, unde se întîlneau moravii şi metodiştii, se despărţiră în 
1702. Moravii rămaseră în acest local în timp ce metodiştii se adu
nară într-un loc numit „Foundry". 

Wesley şi Whitefield se deosebeau încă mai dinainte în ceea ce 
priveşte doctrina. Acesta din urmă avea vederi calviniste în ceea 
ce priveşte „alegerea" pe care Wesley o respingea în mod absolut, 
Cînd Whitefield reveni din America în 1741, el predica deschis 
împotriva „mîntuirii generale" chiar în localul dela Foundrey şi 
în prezenţa lui Charles Wesley. Contesa de Huntingdon simpati-
zînd mai degrabă cu Whitefield, a rezultat că societăţile metodiste 
în Anglia erau wesleyene şi arminiene, în timp de cele din Ţara 
Galilor erau calviniste ca acelea ale asociaţiei contesei de Huntigdon. 

Aceste deosebiri de păreri nu au stricat deloc legăturile de 
prietenie dintre Wesley şi Whitefield şi este de remarcat că şi unul 
şi altul au adus suflete la pocăinţă, propovăduind îndreptăţirea 
prin credinţă. Felul lor de propovăduire era de asemenea complet 
deosebit, însă aceleaşi adevăruri produceau aceleaşi rezultate : 
Whitefield propovăduia cu foc şi elocvenţă, atît de dramatic încît 
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auditoriul vedea ca să zicem aşa. semnele zugrăvite. Uneori el 
începea să plîngă gîndindu se la nevoile sufletelor pe care ie avea 
înaintea lui. Wesley era lămurit şi loiţic. Propovăduirea sa avea 
mai degrabă un caracfer explicativ şi totuşi el captiva atenţia 
publicului celui mai de jos (simplu). 

Faptul că Wesley rămînea mereu ataşat de biserica de Stat, 
îl împiedica de a înţelege principiile Scripturii în ceea ce priveşte 
bisericile lui Dumnezeu. Campaniile de evanghelizare nu i-au in
spirat niciodată gîndul de a continua lucrarea, formînd biserici 
pentru a instrui acolo pe cei credincioşi, după modelul Noului 
Testament. Totuşi în 1746 el a scris: „Eu am citit în călătorie de
scrierea bisericii primitive, de Lord King. Cu toată prejudecata 
puternică provenită din educaţia mea, eu sînt dispus să cred că 
această vedere generală este justă şi imparţială. Dar atunci de
curge din aceasta că episcopii şi preoţii sînt unul şi acelaşi ordin 
şi că la început fiecare congregaţiune forma o biserică indepen
denţă faţă de toate celelalte." 

î n dorinţa sa de a putea perpetua lucrarea prin metode prac
tice, Wesley organiză „cetele" sale şi „societăţile" sale care nu 
mărturiseau pînă într-atît că sînt credincioşi, ci mai degrabă cău
tători ai adevărului. Baza părtăşiei lor frăţeşti era mai mult expe
rienţa decît doctrina : condiţia de admitere era dorinţa de a fugi 
de mînia viitoare şi de a fi mîntuiţi. Membrii puteau frecventa 
locurile de cult după alegerea lor, şi îşi puteau păstra părerile 
asupra diferitelor puncte, cu condiţia totuşi de a nu face obiectul 
de discuţii sau de ceartă. în 1740 un membru a fost exclus pentru 
că el persista în a argumenta asupra alegerii şi osîndirii. 

Din cînd în cînd Wesley dădea afară din societăţi pe membrii 
pe care el îi socotea nevrednici. Cît timp a trăit, el a fost în fruntea 
organizaţiei şi „conferinţa" pe care el a instituit-o ca să conducă 
lucrarea după el, nu era formată decît din eclesiastici. El nu a 
reuşit ca să menţină mişcarea în rîndul bisericii anglicane, în parte 
pentru că această biserică nu recunoştea această mişcare şi i se 
opunea în mod sistematic, şi în parte pentru că viaţa cea nouă 
şi puterea ei nu putea fi îngrădită în forme rigide. în mod inevitabil 
a venit ceasul cînd o separare categorică a trebuit să se facă. 

Conferinţa nu a reuşit ca să menţină într-un mănunchi so
cietăţile wesleyene metodiste. Cum tot corpul clerical era gelos 
de prerogativele sale şi se opunea admiterii în sînul ei a reprezen
tanţilor laici, ea a provocat formarea „noii asociaţii metodiste". 
Mai tîrziu, conferinţa voind ca să controleze propovăduirea în 
aer liber, expulza pe anumiţi membri care ţinuseră adunări reli
gioase sub cerul liber fără autorizaţia ei. Acest amestec ilegal, 
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a dus la formarea unui corp activ şi devotat, care purta numele 
de „metodişti primitivi". După noi conflicte şi separări, conferinţa, 
sfîrşi prin a accepta unele inovaţii la care ea mai întîi rezistase. 

întemeierea şi desfăşurarea remarcabilă a acestor viguroase 
denominaţiuni, nu sînt singurul, nici principalul rezultat al tre
zirii religioase din secolul al XVIII-lea. Ea trebuia văzută înainte 
de toate în puternica influenţă exercitată asupra poporului de 
limbă engleză, asupra caracterului imperiului britanic şi al Statelor 
Unite, unde un foarte mare număr de creştini treziţi pentru a 
face să dispară abuzul, să îndeplinească fapte de dreptate şi să 
izbăvească pe cei oprimaţi. Această trezire a adus după sine, o 
mai bună legislaţie, libertatea de conştiinţă, desfiinţarea sclaviei, 
reforma închisorilor şi desfăşurarea activităţii misionare. Biserica 
naţională a cîştigat din această împrejurare de asemenea foarte 
mult. Ea a devenit teatrul trezirilor evanghelice şi a altor treziri 
prin care au fost înlăturate relele teribile care au dominat atîta 
vreme. Bisericile baptiste şi congregaţiunile beneficiară de ase
menea de trezirea generală şi sfera lor de acţiune s-a lărgit. 

4) PRIMELE ASOCIAŢII MISIONARE 

Faptul că după atîtea secole porunca Domnului : „Mergeţi şi 
învăţaţi toate neamurile" a rămas fără efect şi că milioane de oameni 
nu au avut ocazia de a asculta Evanghelia, a apăsat la diverse 
epoci asupra conştiinţei creştine. Anumiţi oameni s-au devotat 
atunci ca să meargă să ducă vestea cea bună în părţile cele mai 
neglijate ale globului. Unul din ei, care a contribuit mai ales pentru 
a deştepta acest sentiment de responsabilitate şi de dragoste faţă 
de Hristos şi faţă de oameni, a fost William Carey, cizmar în oraşul 
său şi pastor al „baptiştilor stricţi" din Moulton unde cu greu îşi 
întreţinea familia. El studia limbile şi căuta ca să obţină informaţii 
asupra lumii păgîne. în magherniţa sa era atîrnată o mare hartă 
geografică făcută din bucăţi de hîrtie lipite laolaltă. Fiecare ţară 
de pe pămînt era reprezentată aici şi el scria acolo tot ceea ce ştia 
despre condiţiile respective. Această hartă era cartea sa de rugă
ciuni ca şi subiectul de conversaţie şi de propovăduire. 

Cu ocazia unei întîlniri pastorale la Northamptom s-a dat 
ocazie tinerilor pastori de a sugera un subiect pentru discuţie. 
Carey a propus pe acesta : „Oare porunca dată apostolilor, nu este 
ea adresată şi tuturor solilor Evangheliei care se succed pînă la 
sfîrşi tul lumii, deoarece făgăduinţa care o însoţeşte se aplică ori-
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cărei perioade ?" Subiectul a fost pus la o parte ca nefiind po
trivit, căci calvinismul extrem al celei mai mari părţi a celor de 
faţă îi făcea orbi asupra necesităţii de a asculta în mod practic 
de această poruncă a Domnului. 

Predicile lui Andre Fuller, au ajutat ca să se învingă această 
dificultate. Carey a publicat: „Cercetare asupra obligaţiei creşti
nilor în ceea ce priveşte convertirea paginilor, asupra stării reli
gioase a diferitelor naţiuni ale lumii, «asupra succesului întreprin
derilor misionare anterioare şi asupra posibilităţilor de întreprins 
în viitor". După ce menţionase principiile puse în joc şi examinase 
opera deja îndeplinită de mai mulţi, el tratează o serie de difi
cultăţi care ar putea surveni împotriva unei astfel de acţiuni. 
Una din ele este modul de viaţă necivilizat şi barbar al unor păgîni. 
Aceasta — explică el — nu poate fi o obiecţiune decît pentru 
acela care iubeşte comoditatea şi care nu are nici o dorinţă de a 
se deranja pentru binele altora. Acest lucru nu a constituit pentru 
apostoli nici o obiecţiune şi nici pentru urmaşii lor, care s-au dus 
printre germanii şi galezii barbari şi printre celţi, încă şi mai bar
bari. Ei nu au aşteptat ca vechii locuitori ai acestor ţări să se 
civilizeze înainte de a li se prezenta creştinismului; ei au mers 
la ei cu învăţătura crucii. Ei au descoperit (constatat) că o primi
re a Evangheliei din inimă producea efecte mult mai fericite decît 
putea face contactul prelungit cu europenii. Carey sugerează 
plecarea a cel puţin doi misionari de preferinţă căsătoriţi, care 
trebuiau să fie însoţiţi de un frate care cunoaşte agricultura sau 
orice alt lucru care să aducă un cîştig suficient pentru trebuin
ţele tuturor. El insistă asupra calificării necesare, spirituale sau 
în altă direcţie, apoi adăuga : „Dacă Dumnezeu binecuvîntează 
lucrarea lor, misionarii vor face bine să încurajeze darurile spi
rituale ale oamenilor de care ei se ocupă. Căci aceşti convertiţi vor 
avea marele avantaj de a cunoaşte pe deplin limba şi obiceiurile 
compatrioţilor lor. în afară de aceasta, schimbarea purtării lor 
va da mai multă greutate serviciului lor creştin. 

în 1792, reuniunea pastorală s-a ţinut în casa unei văduve 
Mrs Wallis, la Kettering. O societate a fost atunci formată pentru 
propagarea Evangheliei în alte ţări. S-a elaborat un scurt rezu
mat asupra scopurilor propuse, care a fost semnat de 12 persoane, 
şi cîteva luni mai tîrziu, Carey era în drum spre India. De partea 
lui, Fuller a întrebuinţat tot zelul şi darurile sale ca să trezească 
la creştinii din Marea Britanie, simţul responsabilităţii lor în ceea 
ce priveşte răspîndirea Evangheliei în lumea întreagă. 

Dificultăţile, în aparenţă de netrecut, au fost cu răbdare 
Învinse şi în final succesul întreprinderii a fost demonstrat prin 
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binecuvîntările realizate în India ca şi în Anglia. Numai după 
şapte ani de lucru şi de rugăciune, misiunea a adus ceva roade 
printre hinduşi. Krishna Pal a mărturisit pe Hristos cu familia 
sa şi deveni un evanghelist binecuvîntat; el a compus de asemenea 
şi cîntări. 

Interesul astfel trezit, a dus în 1795 la formarea „London 
Missionary Society" (Societatea misionară din Londra). La în
ceput ea nu reprezenta nici o denominaţiune specială, însă mai 
tîrziu ea deveni congregaţionalistă. In 1799, s-a organizat „Church 
Missionary Society" (Societatea bisericii misionare). Societatea 
misionară metodistă-wesleyană şi-a întins sfera sa de activitate 
şi altele urmară. 

Devotamentul şi talentele puse în serviciul acestei organizaţii, 
au produs un seceriş bogat în multe părţi ale lumii. Rapoartele lor 
cuprind istorisirile cele mai entuziaste care se pot găsi în analele 
umanităţii. în mod inevitabil, acest fel de a duce Evanghelia în 
depărtare la păgîni şi mahomedani trebuia să ducă la despărţi
rile dezvoltării istorice religioase din Europa, care au slăbit măr
turia Evangheliei. Acest lucru a trebuit să ducă la întemeierea de 
staţiuni misionare, care reprezentau mai mult diferitele societăţi 
misionare ale bisericilor de care depindeau, şi nu la întemeierea de 
adunări de sine stătătoare, care s-ar fi înmulţit prin mărturia lor 
proprie dată în sînul poporului lor, aşa cum au fost fondate bi
sericile din vremea apostolilor. 

5) CEI DOI FRAŢI HALDANE 

Să vorbim acum despre doi fraţi, Robert şi James Alexander 
Haldane, care odată convertiţi, deveniră zeloşi cercetători ai 
Scripturilor. Ei aparţineau unei bogate familii scoţiene, de viţă 
nobilă şi care în tinereţea lor slujiră la marină cu distincţie. James, 
cel mai tînăr, căsătorindu-se a scris următoarele : „Cînd eu mi-am 
întemeiat un cămin, am instituit un cult de familie duminică 
seara. Eu nu mă puteam hotărî să am un cult mai frecvent, căci 
mă temeam de batjocura cunoştinţelor mele. Totuşi împins de un 
sentiment de datorie, eu am luat în curînd hotărîrea de a-1 ţine 
în fiecare dimineaţă, însă un timp oarecare eu, mi-am reunit fa
milia mea într-o cameră dinapoia casei, aşa ca nimeni să nu ob
serve acest lucru. încetul cu încetul eu am biruit această teamă 
de oameni şi cum doream ca să instruiesc pe cei care trăiau cu mine, 
am început să explic Scripturile. Acest lucru mi-a produs bucurie 
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şi întărire. Domnul a făcut un mijloc principal din aceasta ca să 
mă pregătească pentru a vorbi în public. în taină a crescut în 
mine dorinţa de a avea ocazia să propovăduiesc Evanghelia, căci 
nici o ocupaţie nu mi se părea mai importantă sau mai onorabilă. 
Eu am început ca să mă rog lui Dumnezeu, ca să mă trimită în 
via Sa şi să mă pregătească pentru această lucrare. 

Această dorinţă nu a făcut decît să crească, cu toate că eu 
nu vedeam nici cea mai mică perspectivă de a se îndeplini. Uneori, 
în timp ce mă rugam, inima mea necredincioasă îmi sugera că 
cererea mea este zadarnică. Eu nu aveam deloc intenţia de a merge 
la drumuri şi la garduri pentru a vorbi despre Hristos celor păcă
toşi şi totuşi eu păstram o vagă speranţă că Domnul mă va călăuzi. 

Puţin timp după aceea, Haldane şi alţi cîţiva se interesară 
despre adunări de evanghelizare într-un sat sărac de mineri şi 
cum nu era întotdeauna posibil de a obţine un pastor consacrat, 
laicii luau uneori cuvîntul. într-o seară predicatorul aşteptat nu 
veni; James Haldane 1-a înlocuit şi a predicat prima sa predică 
evanghelică. Era în anul 1797. Acest început 1-a determinat ca să 
întreprindă împreună cu alţi fraţi, turnee de evanghelitare şi în 
timpul anilor care au urmat, el a străbătut toată Scoţia şi mai 
departe. 

Predicatorii călătoreau cu căruţa şi erau aprovizionaţi din 
belşug cu tractate pe care le scriau ei înşişi, le tipăreau şi le distri
buiau. Ei vorbeau în bisericile care le erau oferite, în şcoli şi alte 
localuri, însă mai ales în aer liber. Sute şi chiar mii de oameni 
veneau ca să-i asculte : mărturia lor puternică era urmată de foarte 
numeroase convertiri. Necesităţile spirituale ale ţării erau atunci 
foarte mari, însă multe persoane erau nemulţumite de a vedea 
predicînd pe laici. Pe de altă parte noutatea acestei slujbe atrăgea 
adeseori auditori care apoi erau captivaţi de seriozitatea şi de 
sinceritatea oratorilor. 

Sinodul bisericii naţionale din Scoţia reunit la Aberdeen, a 
votat un act împotriva evangheliştilor şi a şcolilor de duminică 
neautorizate, şi împotriva necredinţei şi a anarhiei. A rezultat o 
interdicţie de a mai predica sau de a mai învăţa pentru orice pre
dicator sau conducător de şcoală de duminică, nerecunoscut 
de biserică. Sinodul general al uniunii bisericilor presbiteriene a 
condamnat societăţile misionare şi a avertizat pe membrii lor 
„de a nu mai frecventa sau încuraja adunările publice ţinute de 
acei care nu fac parte din IJniunea noastră". Cei care nu au res
pectat acest decret au fost excomunicaţi, între alţii şi unul din cei 
mai capabili slujitori ai bisericii. Cameronienii (o ramură a pres-
biterienilor) acţionară în aceiaşi manieră şi un alt sinod a hotărît: 
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„Niciun slujitor al bisericii nu va da amvonul său sau nu va permi
te ca să fie acordat vreunuia care nu a urmat un curs regulat de 
filosofie şi de teologie în vreo universitate naţională şi care nu va 
fi în mod oficial autorizat de a propovădui Evanghelia". Aceste 
ordine au fost însă ignorate de multă lume. Ele au contribuit mai 
degrabă în a mări interesul pentru propovăduirea şi explicarea 
Scripturilor, de către oameni care creadeau cu adevărat ceea 
ce spuneau. 

Pentru a justifica iniţiativa sa, şi cea a colaboratorilor săi, 
James Haldane scria : „Departe de noi gîndul că orice ucenic al 
lui Isus trebuie să părăsească serviciul său, care îi serveşte ca să-şi 
hrănească familia sa pentru a deveni predicator. Este de datoria 
oricărui creştin de a avea grijă pentru nevoile alor săi. Cu toate 
acestea este de datoria oricărui creştin, dacă i se prezintă ocazia 
de a avertiza pe păcătoşi ca să fugă de mînia viitoare şi de a le 
arăta pe Isus, care este „Calea, Adevărul şi Viaţa". Dacă un om 
vorbeşte aceste mari adevăruri la două persoane sau la două sute, 
după părerea noastră, el este predicator al Evangheliei sau unul 
care propovădueşte vestea cea bună a Harului, căci aceasta este 
adevărata însemnătate a cuvîntului a propovădui". 

„Noi socotim că starea tristă a religiei este un apel suficient, 
de a ne duce la drumuri şi la garduri, ca să căutăm să silim pe 
păcătoşi ca noi, să apuce această nădejde pe care Evanghelia a 
pus-o în faţa lor". Predicatorii insistau cu putere asupra îndreptă
ţirii prin credinţă în moartea şi învierea lui Hristos, în afara ori
cărei lucrări proprii. Mergînd din loc în loc, ei găseau peste tot 
religia în decandenţă, însă de asemenea şi o dorinţă de a auzi 
Cuvîntul lui Dumnezeu. Chiar şi în cele mai îndepărtate insule 
Orkney, unde ei au propovăduit la tîrgul anual din Kirkwall, 
trei-patru mii de persoane veneau zilnic ca să-i asculte, iar dumi
nica au fost şase mii de ascultători. 

Un ascultător care fusese invitat la întrunire în mod stă
ruitor şi care a venit aici din curiozitate, îşi arată impresiile după 
cum urmează : „Căpitanul Haldane a sosit călare la locul unde 
trebuia ca să se ţină întrunirea. Coborîndu-se de pe cal, el a în
credinţat calul său în grija unei alte persoane. Căpitanul era atunci 
abia în vîrstă de treizeci de ani şi purta un pardesiu albastru 
care după moda timpului era împodobit cu trese. El avea o perucă 
pudrată şi părul, legat la spate cum aveau domnii din acea vreme. 
Eu nu voi uita niciodată impresia pe care mi-a făcut-o cînd cu o 
voce clară, distinctă şi bărbătească, el a început să ţină o cuvîn-
tare mulţimii nerăbdătoare, atrasă de prezenţa sa. Puternicile 
sale apeluri la conştiinţă, condensate în fraze simple, erau atît 
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de îngrozitoare, încît eu nu am putut dormi toată noaptea şi nicî 
nu m-am dus la culcare. Impresia produsă nu s-a şters niciodată 
din mintea mea, căci cu toate că au trecut încă mulţi ani înainte 
de primirea Evangheliei, eu nu am mai recăzut niciodată în vechea 
mea stare de indiferenţă pentru lucrurile veşnice. 

Această lucrare de convertire şi de trezire a multor oameni 
care erau deja creştini, au pus problema drumului de urmat în a 
asculta învăţăturile Scripturii. Fraţii Haldane şi unii din cola
boratorii lor, sufereau ca membri ai bisericii naţionale pentru 
faptul de a fi uniţi cu oameni cu totul neconvertiţi. Ei părăsiră 
această biserică şi începură să se întîlnească cu aceia care aveau 
mărturia de a fi adevăraţi copii ai lui Dumnezeu. O biserică de trei 
sute de membri a fost întemeiată la Edimbourg, care s-a dezvoltat 
foarte repede. Unul din primele acte îndeplinite a fost consacrarea 
lui James Haldane ca pastor. Robert Haldane făcea rost de săli 
spaţioase pentru reuniuni sau tabernacole (corturi) nu numai la 
Edimburg, ci şi în alte centre unde se formau biserici. Conformîn-
du-se principiului că Noul Testament conţine învăţătură şi exem
plu care rămîne ca o datorie pentru _toţi ucenicii Domnului din 
toate timpurile, aceşti credincioşi începură să prăznuiască Sfînta 
Cină în toate duminicile. Ei încetară de asemenea de a mai face 
colecte cu ocazia adunărilor generale, membrii bisericii contri
buind la lucrare după mijloacele lor. Aceste schimbări s-au făcut 
în mod treptat. Robert Haldane scria : „Eu am început să iau 
Cina în toate lunile. Apoi, eu am fost convins că după principiile 
mele, eu trebuie să o fac în fiecare săptămînă. Eu am început mai 
întîi cu cîteva persoane... care constituiau o biserică. Acum eu sînt 
convins că acolo unde nu există o biserică a lui Hristos, orice grupare 
de creştini poate să acţioneze aşa cum am făcut noi. La început 
eu am avut convingerea că bisericile nu trebuie să aibă legătură cu 
lumea, exceptînd în ceea ce priveşte participarea la colecte. Astăzi 
eu roşesc gîndindu-mă la această excepţie. 

încetul cu încetul aceşti fraţi au înţeles că Duhul Sfînt, dacă 
nu este împiedicat prin angajamente omeneşti, acordă o varietate 
de slujitori şi de slujbe. Pe măsură ce ei se obişnuiră să-L lase să 
lucreze liber — prin mijloacele pe care El şi le alege — ei făcură 
experienţa unei mari bucurii şi a unei mari puteri. 

Timp de cîţiva ani, James Haldane a fost tulburat de îndo
ieli cu privire la botezul copiilor. Dar el a înlăturat această pro
blemă, în parte de frică, căci dacă s-ar fi ocupat de ea ar fi dimi
nuat utilitatea sa ca pastor. însă a venit timpul, cînd conştiinţa 
sa 1-a obligat să refuze de a mai boteza copii. Mai tîrziu a trecut 
el însuşi prin botez ca şi fratele său şi alţi credincioşi aduşi la 
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această hotărîre prin studierea Scripturilor. Luînd astfel poziţie 
(cînd s-au decis la acest pas) ei nu au văzut nici un temei de a se 
despărţi de fraţii lor. Ei credeau şi învăţau că credincioşii trebuie 
să fie toleranţi unii faţă de alţii în problemele în care ei se deose
beau şi ei doreau cu sinceritate ca acţiunea lor să nu producă nici 
un fel de despărţire în mijlocul lor fericit. însă cu toate eforturile 
pentru menţinerea unităţii, o despărţire avu totuşi loc. Majori
tatea membrilor a rămas unit, unii botezaţi şi alţii nu, toţi în 
unanimitate în ceea ce priveşte principiul de toleranţă mutuală 
în astfel de probleme. Unii însă au format o congregaţiune ase
mănătoare în toate punctele ca prima, însă respingînd botezul 
prin afundare şi menţinînd botezul copiilor. Alţii s-au reîntors 
la biserica de stat şi alţii intrară în diverse denominaţiuni. 

Această despărţire a fost o sursă de întristare şi dificultăţile 
care au urmat se agravară datorită faptului că un mare număr de 
localuri de adunare aparţineau lui Robert Haldane. în afară de 
aceasta, eforturile întreprinse pentru a forma în şcoli biblice tineri 
ca pastori şi evanghelişti, deveniră o cauză de nemulţumire şi 
dezamăgire. 

Cu toate că a fost întristată prin pierderea de mulţi membrii, 
biserica micşorată a continuat mărturia sa şi nu a încetat de a fi 
binecuvîntată. 

6) ROBERT HALDANE LA GENEVA 

Aşa de ocupat cum a fost, Robert Haldane a nutrit de mult 
dorinţa de a se duce mai departe Cuvîntul lui Dumnezeu şi în 
1816 el s-a dus împreună cu soţia sa pe continent. El nu cunoştea 
aici pe nimeni şi deci nu îşi putea face nici un plan. El nu ştia nici 
măcar dacă vizita lor va dura cîteva săptămîni sau dacă se va 
prelungi. La Paris, ei făcură una sau două cunoştinţe şi fură astfel 
determinaţi să meargă la Berna sau la Geneva. Ei erau pe punctul 
de a părăsi acest oraş, cînd întîlnirea, în aparenţă întîmplătoare, 
cu un tînăr student în teologie a fost cauza unei şederi de doi ani. 
Acest student a fost atît de interesat şi de impresionat de con
versaţia lor, încît el a revenit şi în ziua următoare, aducînd cu el 
pe unul din camarazii lui. Haldane a constatat că amîndoi erau în 
cel mai adînc întuneric, fără nădejdea mîntuirii sau cunoştinţă 
de Scripturi, studiile lor fiind dirijate nu asupra Bibliei, ci asupra 
lucrărilor filosofilor păgîni. Odată conştienţi de ignoranţa lor pri-
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vind Scripturile şi calea mîntuirii, ei avură o vie dorinţă de a fi 
instruiţi şi acest lucru hotărî pe călători de a rămîne pe loc. 

Martiriul lui Şervet nu oprise propagarea anumitor doctrine 
pe care el le învăţase. Profesorii de teologie şi slujitorii bisericii 
<lin Geneva căzuseră sub influenţa învăţăturilor sociniene şi ariane 
în marele detriment al întregii vieţi spirituale. 

Robert Haldane s-a stabilit în Piaţa Mauriciu, unde două 
camere mari se puteau transforma ântr-o sală de adunare. El 
ţinu studii biblice, frecventate de 20—30 studenţi cu toată inter
dicţia profesorilor lor. Ei erau grupaţi împrejurul unei mese lungi 
prevăzute cu Biblii în diferite limbi şi Haldane vorbind prin tra
ducere explica Scripturile şi răspundea întrebărilor puse. 

El a parcurs Epistola către Romani, comentînd învăţătura 
în amănunt şi comparînd-o cu alte texte biblice. Acest lucru era 
ceva nou pentru ascultătorii săi, care fură atraşi de cunoştinţa 
sa despre Scriptură şi de credinţa sa absolută în Biblie. Aceste 
studii au devenit pentru studenţi o sursă de binecuvîntare spiri
tuală durabilă. Mulţi dintre ei erau oameni înzestraţi şi devotaţi. 
Mai tîrziu ei s-au remarcat şi au influenţat cercuri întinse în aşa 
fel că roadele acestor studii şi legătura cu Haldane avură un mare 
răsunet şi fură mijlocul unei magnifice treziri. Cităm între alţii 
pe Malan, autor al unor frumoase cîntări; Merle d'Aubigne, is
toric ; mai tîrziu Adolphe Monod, Felix Neff şi alţii care au transmis 
mai departe în ţări de limba franceză şi în alte părţi, ceea ce au 
primit. Toate acestea nu s-au petrecut fără opoziţie, şi dacă nu 
a fost posibil qa să-1 reducă tei tăcere pe Robert Haldane, sluji
torii şi studenţii care acceptaseră Scripturile şi care le-au trăit, avură 
de suferit. 

Unii şi-au pierdut poziţiile lor, alţii au fost izgoniţi din bi
serică, iar alţii au trebuit chiar să părăsească ţara. 

Robert Haldane şi-a luat adio dela Geneva, fără să fi învăţat 
altceva decît doctrinele Evangheliei, lăsînd la o parte pe cele care 
priveau biserica. El nu a vorbit deloc despre botez, cu toate că 
unele persoane aflaseră că el a fost botezat prin afundare. Se 
poate ca el să fi fost descurajat de experienţa sa din Scoţia. El 
s-a dus apoi în Franţa pentru a continua la Montauban, unde se 
găsea o facultate de teologie protestantă, o lucrare asemănătoare 
celei dela Geneva. 

La Geneva, Cezar Malan, fu unul din tinerii slujitori care a 
avut de suferit, pentru că a ascultat de adevăr. El făcea parte 
dintr-o grupă de zece credincioşi şi care la această epocă luară 
Sfînta Cină împreună şi pentru prima oară în afara bisericii na-
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ţionale. Unul din participanţi, Gaussen, descriind adunarea, men
ţionează numele lui Pyt, Mejanel, Gonthier şi Guers, ca fiind 
prezenţi. „Acest lucru ne aminteşte — spune el — de o altă ocazie, 
unde în 1536, un ucenic al lui Isus, Jean Guărin, împărţea pîinea 
şi vinul la cîteva suflete evlavioase, adunate într-o grădină a lui 
Ştefan Dadaz la Pre-l'Eveque. Aceasta a fost prima slujbă de 
împărtăşire a protestanţilor dela Geneva". 

Biserica astfel formată s-a reunit mai întîi la Bourg de Four, 
apoi mai tîrziu între alte locuri, într-un local din strada Pelisserie, 
nu departe de catedrala lor. Mărturia care a fost dată a contribuit 
la întoarcerea la Dumnezeu şi la strîngerea laolaltă a multor su
flete. Guers, Pyt, Gonthier şi alţii ţineau adunări, în clădirea 
unde altă dată Froment ţinuse şcoala, care a fost începutul refor-
maţiunii la Geneva. Un alt student, Du Vivier a predicat în ora
toriul dela Carouge, unde el a proclamat divinitatea Domnului, 
corupţia firii omeneşti şi ispitirea. Predicile sale au fost consi
derate scandaloase (dezonorante), şi pentru a evita repetarea unei 
astfel de dezordini, s-a decretat că nici un student nu va putea 
predica înainte ca predica lui să fie supusă spre aprobare a trei 
profesori de teologie. 

275 


