
consta în studii biblice, în vizite şi alt forme de mărturisire, în 
scopul de a pregăti sfinţii pentru această „Reîntoarcere". Ei pro-
povăduiau de asemenea Evanghelia celor neconvertiţi pentru 
ca cel mai mare număr posibil să fie făcuţi participanţi la bine-
•cuvîntările promise. 

Abţinîndu-se dela orice mărturie eclesiastică, în scopul de a 
evita dificultăţile care decurgeau din aceasta, ei deveniră o sursă 
'de slăbiciune mai degrabă decît de putere pentru acei fraţi, care 
după exemplul apostolilor se conformau învăţăturii Scripturii 
în ceea ce priveşte bisericile. Aceste principii scripturare, prac
ticate aşa cum trebuie, nu au provocat nici înfiinţarea vreunei 
secte, nici separarea de acei creştini care nu se alăturaseră lor, ci 
numai formarea unui teren pe care era posibil de a se întîlni cu 
toţi credincioşii, terenul împărtăşirii lor cu Hristos şi în Hristos. 

Pilgram Marbeck, împreună cu alţii a răspuns în scris lui 
Schwenckfeld privitor la critica acestuia către credincioşii care se 
strîngeau în adevăr pentru a practica botezul şi frîngerea pîinii. 
Schwenckfeld îşi exprimase dezaprobarea printr-o lucrare inti
tulată : „Asupra noilor scrieri ale fraţilor baptişti publicată în 
anul 1542". Replica lui Marbeck avea un titlu de optzeci şi trei 
de cuvinte. Citind obiecţiunile lui Schwenckfeld, el le opune o 
sută de răspunsuri. El şi fraţii scriau între altele : „Nu este exact 
spus, că noi nu recunoaştem ca creştini pe aceia care resping forma 
noastră de botez şi că noi îi privim ca suflete rătăcite care tăgă
duiesc pe Hristos. Nu este treaba noastră de a judeca sau de a 
condamna pe acela care nu se botează după porunca lui Hristos''. 

C A P I T O L U L X 

FRANŢA ŞI ELVEŢIA (1500 —1800) 

1) începutul Reformei în Franţa 

La sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVl-lea, 
trăia la Paris un om de vîrstă mijlocie cu un mod de comportare 
vioi, care păzea cu devotament toate ritualurile bisericii romano-
catolice. Era Jacques Lefevre, doctor în teologie, cel mai erudit 
şi cel mai popular om dela universitate. Născut în 1455 în micuL 
oraş Etaples din Picardia, el a studiat la Paris şi în Italia. El s-a 
arătat atît de înzestrat şi activ, încît atunci cînd a devenit pro
fesor la universitatea din Paris, (1492) el a luat foarte repede un 
loc de prim rang printre colegii săi. Renaşterea atrăsese la Paris 
studenţi entuziaşti din toate ţările. Lefâvre a încurajat studiul 
limbilor şi negăsind satisfacţie nici în clasici nici în scolastici, el 
îndruma pe studenţii săi la Biblie, pe care el o explica cu atîta 
înţelepciune şi înfocare încît mulţi dintre ei fură cîştigaţi, în ace
laşi timp prin învăţător şi prin Carte. Farmecul personalităţii 
lui Lefevre a făcut în curînd să aibă prieteni. 

El era deja de şaptesprezece ani profesor la Sorbona şi scrie
rile sale erau larg răspîndite, cînd un tînăr cu numele Guillaume 
Farel care pe atunci avea douăzeci de ani, părăsi căminul său din 
regiunea muntoasă, din Dauphine, între Gap şi Grenoble, pentru 

a veni la Paris. în plăcutul castel familiar, ocupat de multă vreme 
de Farel, locuiau părinţii, trei fraţi şi o soră a lui Guillaume, toţi 
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aşa ca şi el crescuţi în biserica catolică şi ataşaţi la practicile ei. 
Farel a fost înspăimîntat văzînd destrăbălarea şi viaţa de păcat a 
oamenilor din Paris. în schimb el a fost frapat de devotamentul 
excepţional al lui Lefevre. Cei doi oameni au făcut cunoştinţă. 
Tînărul student a fost captivat de interesul binevoitor pe care i 
1-a arătat eminentul profesor şi o prietenie pe viaţă s-a stabilit 
între ei. Ei citeau Biblia împreună. Lef&vre îşi consacrase mult 
timp unei lucrări intitulată „Vieţile sfinţilor" în care el a aranjat 
biografiile în ordinea calendaristică. El publicase deja o parte 
care cuprindea primele două luni; însă el a fost atît de impresio
nat de contrastul dintre absurdităţile conţinute în unele din aceste 
vieţi şi puterea şi adevărul Scripturilor, încît a abandonat „Vie
ţile" pentru a studia Scripturile şi mai ales Epistolele apostolului 
Pavel, despre care el a publicat unele comentarii. 

El învăţa clar că, „numai Dumnezeu singur în îndurarea Sa 
(harul Său) îndreptăţeşte prin credinţă pentru viaţa veşnică". 
O doctrină de felul acesta propovăduită la Paris înainte ca Luther 
şi Zwingli să o fi proclamat a provocat discuţii foarte vii. Era 
totuşi vechea Evanghelie primitivă, propovăduită de Domnul 
şi de apostolii Săi, dar care a fost înlocuită atît de multă vreme 
prin învăţătura romano-catolică a mîntuirii prin sacramente, 
lucru care părea nou auditorilor. Farel, al cărui suflet trecuse prin 
profunde stări sufleteşti, a fost unul din aceia care au înţeles 
atunci mîntuirea prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, şi deplina 
suficienţă a lucrării Sale ispăşitoare. El a spus : „Leffcvre m-a 
făcut să ies din falsa părere a meritelor umane; el m-a învăţat 
că totul vine din har şi eu l-am crezut de îndată ce l-am auzit". 

Chiar la curtea regelui Francisc I, cîteva persoane au primit 
Evanghelia, între alţii Briconett, episcop de Meaux şi Margareta 
de Valois, ducesă de Alecon şi sora regelui, de care regele Fran
cisc I era foarte ataşat. Această femeie deja celebră prin spiritul 
ei ca şi prin frumuseţea ei, s-a făcut atunci cunoscută prin cre
dinţa ei arzătoare şi prin faptele ei bune. Un alt aderent a fost 
iouis de Berquin, care era originar din Artois, şi care avea repu
taţia de omul cel mai savant din nobilime, care iubea pe cei să
raci şi care păzea cu stricteţe ritualurile bisericii romano-catolice. 
Atacurile violente îndreptate asupra Bibliei, au fost acelea care 
i-au atras atenţia sa către această carte. După ce a citit-o, el s-a 
întors la Dumnezeu şi s-a alăturat micii grupe de credincioşi din 
care făcea parte şi Arnaud şi Gerard Roussel, născuţi ca şi Lefe
vre în Picardia. Berquin a început imediat să răspîndească în 
Franţa cărţile şi tractatele pe care le-a scris sau le-a tradus el 
insuşi, pentru a atrage atenţia cititorilor asupra învăţăturii Bi-
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bliei. Toate acestea au provocat o opo/Jtie m f r u n t e a căreia se 
găseau Cancelarul Duprat si un angajat al universităţii Noel 
Beda. Ea deveni atît de violentă încît m * ^ ™ d i s t i n ş i a i E v a n ~ 
gheliei trebuiră să părăsească Parisul. în 1 5 2 | > nuilţi dintre ei, 
între care şi Lefevre si Farel se refugiat p

l a M e a u x I a invitaţia 
episcopului care întreprinsese o energică r e f o r m a t i e m dioceza sa. 

Lefevre a publicat aici traducerea f r a n c e z ă a N °ului Tes
tament şi a Psalmilor. Scripturile deveni** m C U r î n d m a r e I e s u ' 
biect al conversaţiei din întreg oraşul, car* e r a P°Pulat cu lucrători 
şi negustori de postavuri, ca si în satele t n v e C i n a t e P n n tre fermieri 
şi zilieri. Farel propovăduia pretutindeni b l s e r i c l S1 în aer liberi. 
„Care sînt, spunea el, comorile bunătăţii l u l Dumnezeu, pe care. 
noi le primim prin moartea lui Isus Hrist^ s ' D a c a n 0 1 cercetam 
cu atenţia ce a fost moartea lui Isus, noi v e d e a î n e a c ă t o a t e 

comorile bunătăţii si harului lui Dumi i^ 6 U J a t a l n o s t r u ' s î n t 

măreţe, slăvite si înălţate prin acest act d*.indurare şi dragoste. 
Oare nu este în aceasta pentru păcătoşii ° e î m a i n e n orociţ i o in
vitaţie de a veni la Acela care i-a iubit 9&\\ l™1 nu a c r l l ţ a t Pe 

singurul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi t ^ i ? Acest act oare nu 
ne asigură că păcătoşii sînt bineveniţi la f i u l . l m Dumnezeu, care 
i-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru e> : . ^ a * a Sa, trupul Său, 
sîngele Său, ca jertfă ispăşitoare d e s ă v î ^ a ' . c a răscumpărare 
integrală pentru toţi aceia care cred în El- X Dumnezeu, 
puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, dtP^Tt^l ******

 S

"
a  

smerit pînă acolo ca să moară pentru noi, ^ ' L e l M i n t ' L e l D 5 e p t 

pentru cei nelegiuiţi si păcătoşi, El S-a A*\ P e n t r u noi ca sa ne 
facă curaţi. Şi voia lui Dumnezeu este ca a^ i a Pf. c f r e îi mîntuieşte 
prin darul preţios al Fiului Său, să fie asi^. 1^ 1 de mîntuirea lor 
veşnică, ştiind că ei sînt în mod absolut rorfHft .

 0rlce nele

§
iuir

i

e

--
El dă darul preţios al Fiului Său, m i z e r ^ l u I u i P r l z°nier al iui 
Satan, al păcatului, al iadului, al condai* n a™'" Dumnezeul ha
rului, Tatăl îndurărilor alege o astfel de f i i n ţ a p e n t r u a f a c e d i n 

ea copilul Său... El o schimbă într-o făptui noua El îi dă arvuna 
Duhului Sfînt, care îi dă viaţa si o uneŞ t e, C U ] * n s t o s ' facmd-o 
mădular al trupului Său. Să nu ne temei* d e C 1 d e a p i e r d e v i a ţ a 

noastră muritoare pentru slava lui D u m ^ e u . ş i p e n t r u m ă r t u n a 

Evangheliei Sfinte... Ah, cît va fi de b i necuvintată, cît va fi de 
slăvită, triumfătoare, fericită între toate* „ z m a c a?* ™ v e n i ! 

Atunci se va arăta Domnul şi MîntuitoH>V
n

 P™P r m l . S a u t r u P ' 
acest trup în care El a suferit atît de m*

l t

 P e n t n î n 0 1 ' s c u l P ă r i > 
lovituri, nuiele şi tortură, astfel că fata I> a / o s t desfigurată mai 
mult decît a oricărui om. El va veni în ace** V"V P

c? h e™ n d l a S i n e 

pe ai Săi, cei care au devenit posesori ai D t * h u l u i S a u ' E 1 1 1 v a d u c e 
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în slavă, arătîndu-li-se lor în trupul Său de slavă. El va lua la Sine 
trupurile lor şi le va aduce într-o stare de viaţă nemuritoare şi le 
va face asemenea trupului Său şi ei vor domni pentru totdeauna 
cu El. Toată făptura suspină după această zi binecuvîntată, această 
zi a revenirii triumfătoare a Mîntuitorului şi Răscumpărătorului 
nostru, cînd toţi vrăjmaşii Săi vor fi puşi sub picioarele Sale 
şi cînd poporul Său cel ales va merge în întîmpinarea Sa în v ăzduh î" 

Meaux, era pe atunci un centru al vieţii spirituale şi episcopul 
Briconnet se îngrijea de răspîndirea Scripturilor în întreaga sa 
dioceză. Printre cei întorşi la Dumnezeu, se găseau şi doi dără-
citori de lînă, Pierre şi Jean Leclerc, precum şi mama lor ; apoi 
Jacques Pavannes, un student care venise în vizită la episcop şi 
un om numit Ermitul de Livry. Acest căutător al adevărului* 
trăia din milostenie într-o colibă din pădurea Livry de lingă 
Paris, azi dispărută. El a întîlnit pe cineva din Meaux, care i-a 
dat o Biblie. El găsi mîntuirea citind Biblia în coliba sa, care nu 
a întîrziat de a deveni un loc de adunare pentru cei de doreau să 
fie instruiţi în Cuvînt. 

Franciscanii din Meaux se plînseră în curînd bisericii şi uni
versităţii din Paris, de ceea ce se petrecea în oraşul lor. Beda şi 
colegii săi luară grabnice măsuri pentru a zdrobi mărturia cres-
cîndă a Evangheliei. Berquin a fost arestat în castelul său dela-
ţară. El a mărturisit cu îndrăzneală credinţa sa, ceea ce a f acut 
şi Lefevre, care a putut rămîne la Meaux cu o libertate restrînsă. 
Ameninţat cu pierderea averii şi a vieţii sale, episcopul de Meaux 
cedă şi consimţi la reintroducerea sistemului romano-catolic în 
dioceza sa. Întristat de gîndurcă prietenii săi din Meaux s-au oprit 
la jumătatea drumului, în ceea ce priveşte ascultarea de Biblie,. 
Farel s-a dus înapoi la căminul său aproape de Gap, după o 
scurtă vizită la Paris. 

Dela început credincioşii din Meaux înţeleseseră că darurile 
Duhului Sfînt nu sînt limitate la o anumită clasă de oameni, ci 
sînt acordate tuturor mădularelor trupului lui Hristos. AstfeL 
cînd neaşteptata persecuţie a ridicat pe conducătorii lor, sau i-a 
redus la tăcere, ei nu au fost tulburaţi ci au continuat să ţină 
atît de des cît a fost posibil, adunări secrete unde fraţii explicau 
Cuvîntul după capacitatea lor. Jean Leclerc era zelos, şi înzestrat 
pentru această misiune ca şi pentru a face vizite din casă în casă. 
Nemulţumindu-se numai cu aceasta, el scrise într-o zi şi fixă pe 
uşile catedralei placarde, prin care el condamna biserica catolică 
a Romei, ceea ce a atras asupra lui o pedeapsă aspră. Timp de 
trei zile el a fost biciuit de-a lungul străzilor oraşului, apoi marcat 
pe frunte cu un fier roşu ca eretic. însă o voce s-a ridicat din mul-
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ţim e : „Trăiască Isus Hristos şi martirul Său". Era mama lui 
Lecrerc. Episcopul a trebuit să consimtă la toate aceste lucruri 
fără a spune un cuvînt măcar. 

Leclerc cu faţa cauterizată a plecat la Metz, unde şi-a cîştigat 
existenţa dărăcind lînă şi a continuat să lămurească Scripturile 
tuturora acelor pe care îi întîlnea. Un om învăţat, Agrippa de Nettes-
lieim se stabilise în acest oraş, unde el era pe vremea aceea unul 
<lin cei mai buni cetăţeni. Citind lucrările lui Luther, el a fost 
atras spre Scriptură şi odată luminat el începu să mărturisească 
adevărul primit. în acest fel un mare interes pentru Evanghelie 
s-a manifestat între clasele înstărite ca şi între muncitori. Jean 
Chaistellain, călugăr augustin care învăţase să cunoască pe Hristos 
în Ţările de Jos, veni de asemenea la Metz şi impresiona mult pe 
oameni prin propovăduirea lui elocventă şi mişcătoare. Francois 
Lambert ajută deasemenea la dezvoltarea noii biserici. El fusese 
•crescut de către franciscani la Avignon, şi deja ca copil a suferit de 
răul care se afişa peste tot în jurul lui. Un îndemn tainic 1-a împins ca 
să citească Biblia şi astfel Hristos i s-a descoperit, el a crezut în Hri
stos şi a propovăduit adevărul divin. Din mînăstirea sa, el a între
prins turnee de propovăduire care au adus roade, însă care i-au adus 
şi duşmănia batjocoritoare a tovarăşilor săi. El a primit multe 
scrieri ale lui Luther, care i-au fost de mare ajutor şi cînd a avut 
ocazia potrivită el a părăsit mînăstirea şi a mers la Wittenberg 
şi a fost foarte bine primit de către renumitul reformator. El a 
întîlnit aici tipografi din Hamburg, a aranjat cu ei tipărirea de 
tractate franceze şi de Biblii care trebuiau să fie trimise în diferitele 
părţi ale Franţei. Apoi el s-a căsătorit, cu doi ani înaintea lui Luther 
şi a fost astfel primul preot sau călugăr francez care şi-a întemeiat 
un cămin. Soţia lui a consimţit de a-şi asuma riscul să se întoarcă 
în Franţa şi 1-a întovărăşit la Metz (1524). Ei au fost în curînd iz
goniţi, însă alţii au venit la lumină; un cavaler binecunoscut, 
D'Esch, apoi un tînăr Pierre Toussaint, care ar fi trebuit să ocupe 
o poziţie înaltă în biserica Romei şi alţii încă. 

Cu ocazia celebrării unei mari sărbători, locuitorii oraşului 
Metz, aveau obiceiul de a merge în pelerinaj la o capelă, la o depăr
tare de cîţiva kilometri de oraş, renumită pentru statuile Fecioa
rei şi ale sfinţilor. Cu această ocazie, Leclerc gîndindu-se la inter
zicerea idolatriei din Vechiul Testament, s-a strecurat afară din 
Metz noaptea, înaintea pelerinajului şi a distrus toate statuile 
din capelă. A doua zi adoratorii au rămas consternaţi şi s-au în
furiat, descoperind rămăşiţele statuilor aruncate ici şi colo prin 
capelă. Leclerc nu a ascuns fapta sa. El a îndemnat poporul să 
«adore pe Dumnezeu şi a declarat că numai singur Isus Hristos, 
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Dumnezeu arătat în trup, este vrednic de adorare. El a fost con
damnat să fie ars p$ rug, însă a trebuit ca să sufere înainte de ai 
fi ars, torturi îngrozitoare. în timp ce îi mutilau mădularele unul! 
după altul el a continuat, atîta timp cît a putut, să rostească în 
mod solemn şi cu voce tare cuvintele din Psalmul 115 : „Idolii 
lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîini omeneşti. Au gură dar nu 
vorbesc, au ochi dar nu văd, au urechi dar nu aud, au nas dar nu 
miroase, au mîini dar nu pipăie, picioare dar nu merg, nu scot 
nici un sunet din gîtlejul lor. Ca ei sînt cei ce îi fac, toţi ceace se în
cred în ei. Israele încrede-te în Domnul 1 El este ajutorul şi scutul 
lor". Martiriul lui Leclerc a fost imediat urmat de cel al călugărului 
Chaistellain, care a fost batjocorit şi ars pe rug. D'Esch, Toussaint. 
şi alţii şi-au salvat viaţa lor prin fugă. Cu toate acestea credincioşii 
din Metz mergeau crescînd ca şi în toată Lorena. La Nancy un 
predicator al Evangheliei, numit Schuch a fost condamnat să 
fie ars pe rug din ordinul ducelui Anton cel bun. Aflînd de soarta 
sa, Schuch a spus simplu : „Eu mă bucur cînd mi se spune : haide m. 
la Casa Domnului". 

în 1525 regele Franţei Francisc I a fost învins şi făcut prizo
nier de către împăratul Carol Quintul în bătălia dela Pavia. S-a 
profitat de aceasta şi s-a dat toată osteneala de a extirpa din 
Franţa pe credincioşii care se despărţiseră de Roma. Influenţa 
binefăcătoare a Margaretei, sora regelui a fost neutralizată. Regentul 
s-a lăsat uşor convins, şi biserica, parlamentul şi Sorbona s-au 
unit pentru atac. Parlamentul a prezentat regentului o adresă 
în care el afirma că neglijenţa regelui de a face să piară ereticii,, 
era cauza reală a dezastrului, în urma căruia sufereau tronul şi 
naţiunea. Cu autorizaţia papei s-a numit o comisie ai cărei membri 
erau duşmani juraţi ai reformei şi căreia autorităţile eclesiastice 
trebuiau să denunţe pe toate persoanele contaminate de luteranism. 
Apoi ei erau predaţi puterii de stat pentru a fi arşi pe rug. S-a 
început cu Brigonnet episcopul de Meaux, principalul vinovat,, 
socotindu-se că se face o mare impresie lovindu-1 puternic. Desigur 
că la început el a cedat tuturor cerinţelor bisericii, însă mai tîrziu 
s-a dovedit cu prisosinţă că nu a acţionat astfel decît prin constrân
gere şi că ataşamentul său la Evanghelie a rămas acelaşi. Comisia 
a înţeles că aducerea episcopului pînă acolo ca să retracteze ar fi 
mai de folos cauzei decît omorîrea lui. Ea a întreprins deci totul 
ce a fost posibil, ca să atingă acest rezultat şi a reuşit acest lucru. 
Episcopul a cărui convingeri nu puteau fi puse la îndoială, a făcut 
supunerea exterioară faţă de Roma şi a trecut prin toate ceremo
niile prescrise pentru a căpăta iertarea. 
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Apoi a fost atacat Lefevre, însă el a fost prevenit din timp 
şi a plecat la Strassburg, unde Capiton 1-a primit la el şi împreună 
cu Bucer s-au bucurat de sosirea lui. Farel şi Gerard Russel se 
găseau deja la Strassburg astfel că Lefevre a putut să se bucure 
ca şi altădată mai înainte de o părtăşie binecuvîntată cu popo
rul lui Dumnezeu. Ermitul dela Livry, a fost unul din aceia care 
la această epocă a suferit închisoarea şi moartea. Din ziua în care 
el a găsit pacea în Hristos, el a vizitat fără răgaz întreg districtul 
şi primea în coliba sa pe acei care doreau să cunoască calea mîntuirii 
după Sfînta Scriptură. Inchizitorii l-au adus cu mare alai în piaţa 
unde se înălţa catedrala Notre Dame din Paris. O mulţime imensă 
a fost convocată prin sunetul marelui clopot pentru a-1 vedea murind 
prin foc. El a îndurat martiriul său cu un curaj nobil. Louis de 
Berquin a fost de asemenea arestat, aruncat în închisoare şi con
damnat la moarte. însă la întoarcerea regelui i s-a dat drumul, 
în mare parte, datorită ducesei Margareta, predicatorii exilaţi 
în Germania şi Elveţia, au fost rechemaţi în Franţa — cu excepţia 
lui Farel — a cărui învăţătură mai înaintată decît aceea a fraţilor, 
inspira oarecare teamă celor care nădăjduiau încă un compromis 
cu Roma. 

2) FAREL IN ELVEŢIA ŞI ÎN VĂILE 
VALDENZE 

în timpul şederii sale la Dauphine, cei trei fraţi ai lui Farel, 
deveniră ucenici ai lui Hristos, ca şi un tînăr cavaler Anemond de 
Coct şi mulţi alţii. Farel poropovăduia mereu, fie în aer liber, fie în 
clădiri disponibile. Multă lume era surprinsă sau chiar scandalizată 
auzind propovăduind un laic. Cu toate acestea, el era un predicator 
ideal; instruit, îndrăzneţ, elocvent, adînc convins despre adevăr 
şi despre importanţa mesajului său, foarte versat în Scripturi, 
deplin conştient de răspunderea sa faţă de Dumnezeu şi plin de 
dragoste compătimitoare faţă de oameni. El avea un exterior 
izbitor : de talie mijlocie, slab, cu o barbă lungă roşie şi ochi în
flăcăraţi. Vocea sa puternică cît şi comportarea sa solemnă şi 
vioaie, reţineau atenţia, în timp ce cuvîntul său trezea convingere 
în suflet. Alungat din Gap, şi urmărit pînă în locurile cele mai 
retrase ale ţării, pe care el leţ cunoştea atît de bine, el a trecut fron
tiera prin cărări singuratice şi a ajuns la Bale. El a fost primit în 
casa lui Oecolampade şi cei doi oameni au devenit buni prieteni. 
Dar Farel nu a vrut să-1 viziteze pe Erasmus, pe care îl considera 
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ca necredincios şi căldicel în mărturia sa creştină, din această cauză 
aceasta din urmă i-a devenit adversar. Farel şi Oecolampade au 
avut ocazia de a ţine o dispută publică la Bale. Ei au demonstrat 
cu succes acolo, că Cuvîntul lui Dumnezeu este îndeajuns. Farel a 
cîştigat majoritatea ascultătorilor săi prin calda sa elocvenţă. To
tuşi întorcîndu-se dela Ziirich, după o scurtă vizită la Zwingli, el 
a aflat că în absenţa sa, influenţe ostile obţinuseră expulzarea sa 
din oraş. El a mers la Strassburg şi a fost primit sub acoperişul 
ospitalier al lui Capiton, unde a întîlnit pe Lefevre ca şi pe alţi 
exilaţi francezi. 

în Elveţia franceză în general Farel şi-a îndeplinit marea sa 
lucrare. Prin munca sa perseverentă şi intensă, el a transformat 
această frumoasă ţară rămasă atîta vreme în întuneric spiritual, 
din care cea mai mare parte a devenit şi a rămas pînă în zilele 
noastre un centru al creştinismului luminat. Printre numeroasele 
succese ale propovăduirii lui Farel, ceea ce s-a întîmplat la Neuchâ-
tel, este în mod deosebit izbitor. Se părea că nu există nici o uşă 
deschisă în acest oraş, însă preotul unui mic sat vecin Serrieres, 
fi îngădui de a propovădui în cimitir în jurul bisericii sale. S-a 
aflat acest lucru la Neuchâtel şi în curînd el a putut predica la 
mulţimi în piaţa oraşului. Efectul a fost extraordinar. Mulţi oameni 
au primit mesajul, în timp ce alţii făceau o violentă opoziţie, 
întregul oraş şi împrejurimile fiind într-o fierbere. Reformatorul 
a trebuit să absenteze timp de cîteva luni. Apoi el reveni însoţit 
de mai mulţi tovarăşi şi lucrarea s-a întins, nu numai în oraş ci 
şi la Valangin, peste tot Val de Ruz, în satele care învecinează 
lacul, la Grandon pînă la Orbe. La Valangin, el şi Antoine Froment 
erau aproape să fie înecaţi în Seyon de către poporul furios. Ei 
au fost bătuţi în capela castelului pînă cînd au lăsat urme de sînge 
pe ziduri, apoi în mod temporar au fost aruncaţi în închisoare, de 
unde au fost eliberaţi de către oamenii din Neuchâtel. în octombrie 
1530, în mai puţin de un an după prima predică a lui Farel la Ser
rieres, locuitorii din Neuchâtel au fost chemaţi să voteze pentru 
alegerea unei religii. Catolicismul roman a fost abolit cu o slabă 
majoritate de optsprezece voci şi religia reformată a fost adoptată 
insă cu libertatea conştiinţei pentru toţi. 

Valdenzii auziră vorbindu-se despre Reformaţiune, fie în văile 
Piemontului, fie în alte locuri unde ei erau stabiliţi : în Calabria, 
în Apulia, în Provence, Dauphine şi în Lorraine. De altă parte în 
ţările învecinate cîştigate pentru Reformaţiune, s-a auzit că, în 
obscurele sate alpine şi în alte părţi, se găsesc oameni care au 
păstrat totdeauna adevărurile pe care ei înşişi sînt pe cale să le 
apere. Valdenzii dădeau bătrînilor lor numele de „barba". Unul 
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dintre ei Martin Gonin din Agrogne, a fost atît de mişcat de ra
poartele care i-au parvenit, încît s-a hotărît să meargă în Elveţia 
şi în Germania pentru a vizita pe unii din reformatori, ceea ce a 
şi făcut (1526). El a revenit cu toate informaţiunile pe care le-a 
putut culege, ca şi cu cîteva lucrări ale reformatorilor. Noutăţile 
pe care el le-a raportat au aţîţat un mare interes în „văi" şi cu 
ocazia unei adunări ţinute (1530) la Merandol, fraţii se hotărîseră 
să delege pe doi din „barii" lor; Georges Morel şi Pierre Masson 
ca să încerce să facă legătura cu aceşti fraţi. 

Sosind la Bale, ei s-au dus la Oecolampade şi s-au prezentat 
ei înşişi lui. Alţi credincioşi au fost convocaţi şi aceşti simpli dar 
evlavioşi munteni, mărturisiră credinţa lor, care îşi avea obîrşia 
din vremurile apostolice. „Eu binecuvîntez pe Dumnezeu, scria 
Oecolampade, că El v-a chemat la o atît de mare lumină". în 
cursul conversaţiilor, au fost descoperite şi discutate divergenţe. 
Ca răspuns la unele probleme „bărbii" au spus : „Toţi slujitorii 
noştri sînt celibatari şi exercită unele meserii cinstite". „Dar căsă
toria, replică Oecolampade, este o stare care este valabilă pentru 
toţi credincioşii şi în mod special pentru aceia care trebuie să fie 
în toate exemple turmei. Ni se pare de asemenea că pastorii 
nu trebuie să se consacre muncii manuale aşa cum faceţi voi, timpul 
putînd fi mai bine întrebuinţat pentru studiul Scripturilor. Sluji
torul are multe lucruri de învăţat. Dumnezeu nu ne învaţă în mod 
miraculos, fără efort din partea noastră. Este necesar ca să lucrezi 
pentru a te instrui. Cînd „bărbii" au recunoscut că uneori din cauza 
persecuţiilor ei şi-au lăsat copiii ca să fie botezaţi de către preoţii 
catolici, şi că au asistat chiar la liturghii reformatorii au rămas 
surprinşi şi Oecolampade spuse: „Oare Hristos, jertfa sfîntă, nu 
a satisfăcut dreptatea veşnică în locul vostru ? Ce altă jertfă 
mai este necesară de a fi adusă pe Golgota ? Spunînd „amin" la 
sacrificiul liturghiei, voi tăgăduiţi harul lui Hristos". Cînd a venit 
vorba despre starea omului după căderea în păcat, vizitatorii au 
spus : „Noi credem că toţi oamenii au o oarecare putere naturală 
aşa ca ierburile, plantele sau pietrele, — „Noi credem, au răspuns 
reformatorii, că cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, nu fac 
acest lucru prin propriile lor puteri, ci prin marea putere a Duhului 
lui Dumnezeu, care le reînnoieşte voinţa lor". „Ah !, spuseră „băr
bii" — noi sărmanii oameni sîntem adînc tulburaţi de învăţătura 
lui Luther, asupra liberului arbitru şi a predestinaţiei ... îndoielile 
noastre vin dela ignoranţa noastră, vă rugăm deci ca să ne instruiţi". 
Aceste diferenţe de păreri nu au despărţit însă pe aceşti fraţi. 
Oecolampade spuse : „Noi trebuie să lămurim pe aceşti creştini 
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şi mai ales să-i iubim". „Hristos este în voi ca şi în noi, spuseră 
reformatorii valdenzilor, noi vă iubim ca pe fraţii noştri". 

Morel şi Masson s-au oprit la Strasburg. întorcîndu-se acasă, 
ei vizitară Dijon, unde conversaţia lor atrase atenţia unui oarecare, 
«care i-a denunţat ca primejdioşi şi din această cauză ei fură încar
ceraţi. Morel a putut scăpa cu documentele pe care el le avea asupra 
lui, însă Masson a fost executat. Cînd Morel a relatat conversaţia 
avută cu reformatorii, a avut loc o vie discuţie, şi s-a hotărît de a se 
•convoca o conferinţă generală a bisericilor şi de a invita aici şi 
reprezentanţi ai reformatorilor, pentru a putea dezbate aceste 
probleme cu ei. Martin Gonin şi un „barb" din Calabria numit 
Georges, au fost trimişi în Elveţia pentru a transmite invitaţia. 
La Grandson, în timpul verii din 1532, ei îl întîlniră pe Farel şi alţi 
predicatori conferind împreună asupra propagării Evangheliei în 
Elveţia Franceză. Ei explicară fraţilor adunaţi divergenţele în 
doctrină ca şi în practică, care existau între ei şi reformatori. Apoi 
ei cerură că dacă vreunul vrea să se ducă cu el la conferinţa proiec
tată în ţara lor, pentru ca împreună să poată ajunge la o înţelegere 
comună asupra punctelor dezbătute şi să unească eforturile pentru 
evanghelizarea lumii. Farel acceptă invitaţia şi a pornit la drum 
cu Saunier şi cu un altul. 

După o călătorie primejdioasă, ei au ajuns la Angrogne unde 
trăia Martin Gonin, şi au vizitat mai multe cătune valdenze risi
pite pe flancurile (povîrnişurile) colinelor. A fost ales cătunul 
Chanforans ca loc de întîlnire, şi cum nu se găsea nici o clădire 
destul de vastă, conferinţa s-a ţinut în aer liber şi bănci ţărăneşti 
au ţinut loc de scaune. Valdenzii rămaseră în afara mişcării de 
reformaţiune, însă ei şi-au menţinut întotdeauna vechile lor legă
turi cu numeroşii credincioşi împrăştiaţi şi cu bisericile care exis
taseră înainte de „reformaţiune". Cu toate că aceste biserici erau 
foarte interesate de „reformaţiune" totuşi ele nu au fost în niciun 
fel absorbite de ea. Conferinţa a reunit deci bătrîni ai bisericilor 
din Italia. Chiar din extremul sudic al peninsulei. Alţii veniseră 
din Franţa, Ţările germane şi mai ales din Boemia. în mijlocul 
unui mare număr de ţărani şi zilieri se găseau şi cîţiva nobili, domni 
din Rive Noble, din Mirandola şi din Solaro. La umbra castanilor 
:si înconjuraţi de zidul Alpilor fraţii deschiseră conferinţa, în Numele 
iui Dumnezeu, în ziua de 12 septembrie 1532. Farel şi Saunier, 
au expus în mod elocvent doctrinele reformatorilor, în timp ce cei 
doi „bărbi" Daniel de Valence şi Jean de Molines, au fost principalii 
oratori în favoarea practicilor adoptate de valdenzii din văi. Farel 
a menţionat punctele în care aceşti fraţi dela munte au cedat sub 
imensa persecuţie a Romei; ţinerea anumitor sărbători, posturi 
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sau ritualuri, frecventarea ocazională la liturghie şi chiar o supu
nere exterioară la anumite acte clericale. El le-a arătat că astfel, 
ei s-au rătăcit dela vechile lor practici religioase şi i-a îndemnat cu 
energie de a se despărţi în mod absolut de Roma. Reformatorii 
menţionaseră că trebuie să respingă absolut ceea ce în biserica 
romano-catolică nu se bazează pe Sf. Scriptură. Valdenzii socoteau 
îndeajuns de a respinge numai tot ceea ce era absolut oprit în 
Biblie. Problema respectării practicilor religioase a fost de asemenea 
examinată. însă doctrina a fost aceea care a provocat cele mai 
vii discuţii. Farel învăţa că : „Dumnezeu a ales înainte de înte
meierea lumii pe toţi aceea care au fost şi care vor fi mîntuiţi; 
că este imposibil ca aceia care au fost destinaţi pentru rhîntuire-
ca să fie pierduţi. Acela, spunea el, care apără liberul arbitru al 
omului, tăgăduieşte în mod absolut harul lui Dumnezeu". Jean, 
de Molines şi Daniel de Valence insistau asupra capacităţii omului 
şi de asemenea asupra responsabilităţii de a primi harul divin. 
Asupra acestui punct ei erau susţinuţi de către nobili şi de către 
mulţi alţii, care declarau că schimbările sugerate nu erau atît de 
necesare încît să condamne atît de tare pe aceia care au condus 
atît de mult şi cu atîta credincioşie aceste adunări. Elocvenţa lui 
Farel şi insistenţa lui atît de afectuoasă impresionară puternic 
pe auditori încît majoritatea acceptă învăţătura sa. S-a elaborat 
o mărturisire de credinţă după principiile reformatorului. Ea a 
fost semnată de cea mai mare parte a participanţilor. Unii s-au. 
abţinut. 

S-au arătat apoi reformatorului Bibliile, manuscrisele între
buinţate în biserici şi cîteva documente vechi; Lecţia cea nobilă, 
Catechismul, Anticristul şi altele. Ei arătară un viu interes pentru 
aceste scrieri şi au înţeles valoarea lor, însă ei au văzut şi necesi
tatea de a face să fie tipărite Biblii în limba franceză pe care le-ar 
putea face să circule prin popor. A rezultat traducerea franceză a Bi
bliei prin Olivetan, care colaborase în mod fidel la lucrarea „refor
mei" în Paris, încă din primele zile. Fraţii valdenzi au făcut un 
mare efort pentru a contribui la cheltuielile de publicare şi Biblia 
a apărut în 1535. Farel şi Saunier s-au urcat pe cai după vizita lor 
atît de plină de evenimente importante pentru a continua lucrarea 
lor în Elveţia franceză, avînd ca ţel Geneva. Jean de Molines ş i 
Daniel de Valence s-au dus în Boemia. După o conferinţă a bise
ricilor, fraţii din Boemia au scris valdenzilor, rugîndu-i stăruitor 
de a examina toate lucrurile cu cea mai mare grijă înainte de a 
adopta modificările de doctrină sau de practicare recomandate 
de fraţii străini. 
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în timpul toamnei anului 1530, locuitorii din Neuchâtel au 
distrus statuile din biserica cea mare, apoi, după cum am văzut, 
a fost adoptată religia reformată prin vot popular. Tirania a făcut 
astfel loc adevărului care eliberează şi reforma civilă obţinută 
a fost de o foarte mare valoare. Totuşi trebuie să recunoaştem că 
bisericile lui Dumnezeu nu trebuiesc dirijate nici prin vot popular, 
nici prin autoritatea papei. Această îndrumare trebuie să vină 
dela Domnul însuşi. Hristos este centrul şi puterea de atracţie 
a poporului Său. Comuniunea sfinţilor între ei decurge din comu
niunea colectivă cu El, care le conferă autoritatea de a exercita 
disciplina în mijlocul lor. Bisericile nu trebuie nici să domine lumea 
şi nici să fie dominate de ea. Pentru a marca distincţia între biserică 
şi lume, Farel a făcut să se pună în locul altarului care fusese dă-
rîmat în biserica din Neuchâtel, mese pentru prăznuirea Sfintei 
Cine. Aici, spunea Farel, credincioşii vor putea adora pe Hristos 
în duh şi adevăr, curăţiţi de orice lucru pe care nu 1-a poruncit 
El. Aici Isus va fi arătat printre ei şi poruncile Lui vor fi puse în 
practică. Anul următor, după ce Farel predicase unei vaste congre
gaţii la biserica din Orbe, opt credincioşi au luat parte la frîngerea 
pîinii în amintirea Domnului. 

3) CALVIN LA CURTEA DE NAVARRA, 
APOI LA GENEVA 

în 1535, cîţiva credincioşi din sudul Franţei, simţiră necesi
tatea de a se uni adeseori pentru citirea Scripturilor. Margareta, 
regină de Navarra, urma să părăsească Parisul pentru a se stabili 
pe pămîntul soţului ei. Lefevre şi Russel o întovărăşiră. Ei aveau 
obiceiul de a frecventa biserica catolică din Pau şi de a ţine apoi 
la castel o adunare în care se vorbea despre o porţiunea din Scrip
tură. Mulţi ţărani luau parte acolo. Unii dintre ei şi-au exprimat 
dorinţa de a lua Cina Domnului, deşi ştiau că prin aceasta ei se ex
puneau primejdiei. A fost aleasă o mare sală sub terasa caste
lului — care permite să se adune acolo, fără a atrage prea 
mult atenţia de afară. S-a aşezat aici o masă cu pîine şi vin şi toţi 
participară la Cină, în toată simplitatea, regina ca şi săracii sim-
ţindu-se egali în prezenţa Domnului. S-a citit Cuvîntul şi s-a ex
plicat, apoi după o colectă pentru cei săraci, adunarea s-a risipit. 

La această epocă se găsea la Poitiers un tînăr care trebuise 
să părăsească Parisul din cauza învăţăturii sale. Era Jean Calvin. 
El a luat acolo legătură cu numeroşi credincioşi şi căutători ai 
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adevărului, care toţi aveau mare interes pentru Scriptură. Se 
discuta în mod liber doctrinele lui Luther şi ale lui Zwingli şi se 
critica biserica romano-catolică. Cum frecventarea acestor reu
niuni începea să devină primejdioasă, creştinii se întîlneau în afara 
oraşului, într-o regiune unde existau peşteri, numite Peşterile 
St. Benoit (Benedict). Aici într-o mare cavernă ei puteau citi 
Scripturile fără a fi deranjaţi, şi unul din subiectele în mod frec
vent discutate, era absenţa din Scriptură a instituirii liturghiei. 
Aceasta i-a condus la dorinţa de s-şi aminti de moartea Domnului, 
aşa după cum El a poruncit. Ei se strîngeau pentru a se ruga, 
a citi Cuvîntul şi de a lua împreună pîinea şi vinul. Dacă cineva 
se simţea îndemnat de Duhul Sfînt, el era liber de a lua un cuvînt 
de îndemn sau de interpretare. 

Ca fapt următor, fraţii s-au gîndit la locuitorii acestui dis
trict şi la necunoştinţa lor privitoare la Evanghelie, astfel că la 
una din aceste întruniri, se oferiră trei fraţi ca evanghelişti. Se 
ştia că ei erau înzestraţi din punct de vedere spiritual pentru o 
lucrare de acest fel. S-a făcut o colectă pentru acoperirea cheltuie
lilor de călătorie şi ei porniră la drum. Ei obţinură rezultate îm
bucurătoare. Unul din ei, Babinot, un om blînd şi instruit, a mers 
mai întîi la Toulouse. El avea o adevărată putere de atracţie 
pentru studenţi şi profesori şi a adus pe mulţi la Hristos. Aceşti 
oameni la rîndul lor, răspîndiră în mod larg Evanghelia printre 
tineri. L-au supranumit pe Babinot „omul cel bun", din cauza 
caracterului său minunat. El s-a ocupat în mod activ de a desco
peri şi de a vizita micile grupe de credincioşi care se adunau pentru 
rugăciune şi frîngerea pîinii. Veron era un alt evanghelist foarte 
zelos. El a petrecut douăzeci de ani parcurgînd pe jos provincii 
întregi din Franţa. El căuta atît de silitor oile pierdute şi slăvea 
atît de bine pe Bunul Păstor, încît el a fost numit „cel care adună". 
Cînd ajungea în vreun loc, el se informa despre persoanele cele 
mai respectabile şi se străduia să le cîştige pentru credinţă. El se 
interesa de asemenea în mod special de tineri, din care mulţi au 
devenit ucenici credincioşi ai lui Hristos şi au dovedit acest lucru 
prin faptul că au suferit pentru El. Al treilea evanghelist Jean. 
Vernou, a lucrat mai întîi la Poitiers şi şi-a făcut o reputaţie în 
toată Franţa prin influenţa sa în institutele superioare de învă-
ţămînt. Mai tîrziu el a fost arestat în Savoia şi ars pe rug, la Cham-
berry pentru că mărturisise pe Hristos. 

Puterea de mîntuire a Evangheliei a început să se manifeste 
în mod abundent la Geneva, după ce Antoine de Froment des
chisese aici o şcoală cu mare teamă (1532). El atrăgea mulţimea 
prin istorisirile sale biblice pentru copii, ca şi prin cunoştinţele 
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sale medicale. Printre cei întorşi la Dumnezeu se găseau cîteva 
doamne care aparţineau celor mai bune familii din oraş, apoi 
negustori şi oameni din toate clasele. Ei nu întîrziară de a se aduna 
în diverse case pentru studiul Scripturilor şi pentru rugăciune. 
Aceste adunări creşteau în mod rapid. Serviciul divin se exercita 
aici în mod liber, unul sau altul citea Cuvîntul şi vreunul explica 
după capacitatea sa, apoi se făcea rugăciunea. Se făceau de ase
menea colecte pentru cei săraci. Dacă uneori vreun străin înzes
trat în mod special trecea prin Geneva, era invitat ca să vorbească 
în casa cea mai spaţioasă şi un numeros auditoriu se îngrămădea 
ca să-1 asculte. Cu această ocazie, credincioşii doreau ca să frîngă 
şi pîinea în amintirea morţii Domnului. Pentru a evita orice dezor
dine, ei se adunau într-o grădină împrejmuită cu zid, proprietatea 
unuia dintre ei ca şi în afara porţilor oraşului, la Pre-l'Eveque 
Toate aceste desfăşurări au avut loc în ciuda unei constante opo
ziţii, care devenea mai violentă atunci cînd aceşti creştini se în-
tîlneau în jurul Mesei Domnului, ca biserică. Au avut loc atunci 
răscoale primejdioase. 

Froment şi alţii au fost izgoniţi din cetate, însă întrunirile 
continuară. Mai tîrziu, aproximativ optzeci de persoane, bărbaţi 
şi femei se adunară la Pre-l'Eveque. De data aceasta înainte de 
masa Domnului unul din fraţi a spălat picioarele celor ce asistau, 
ceea ce a mărit iritarea populaţiei împotriva lor. în aceste împre
jurări dificile Olivetan a lucrat la traducerea Bibliei. Doritor de 
a da o clară interpretare, el a tradus în franţuzeşte cuvinte la care 
altădată s-a lăsat forma greacă ; astfel; apostol a devenit trimis, 
episcop, supraveghetor, şi preot, bătrîn, acestea fiind traducerea 
textuală a cuvintelor greceşti. El a spus că nu a găsit în nici un 
loc din Biblie expresii ca acestea de papă, cardinal, arhiepiscop, 
arhidiacon, abate, stareţ, călugăr, de aceea nu este cazul ca să 
le schimbe. 

într-o succesiune de evenimente foarte tulburătoare, Geneva 
şi Neuchâtel s-au eliberat de dominaţia Romei. Curînd însă a fost 
introdusă o formă de conducere — care nu se putea găsi în Sf. 
Scriptură—şi care trebuia ca să aibă o mare influenţă asupra 
bisericilor. Oliveton fusese unul din primii care au sfătuit pe Calvin, 
ruda sa, la studiul Bibliei. Acesta din urmă era atît de remarcabil 
înzestrat, încît încă de tînăr el a exercitat o mare influenţă peste 
tot unde mergea. La Bale el se refugiase după ce fusese izgonit 
din Franţa, şi a publicat în 1536, „Instituţia religiei creştine". 
Această lucrare 1-a făcut cunoscut ca pe unul din cei dintîi teologi 
ai timpului său. în acelaşi an ducîndu-se la Strassburg el fu obligat 
din cauza războiului să treacă la Geneva. El a stat într-o pen-
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-siune (han) cu intenţia de a pleca mai departe a doua zi dimineaţa, 
însă Farel, aflînd de sosirea sa, se duse să-1 viziteze şi îi arătă 
lucrarea minunată care se făcuse şi care continua încă la Geneva 
.•şi împrejurimi. El i-a zugrăvit opoziţia, necesitatea de colabo
ratori, imposibilitatea pentru el şi pentru alţii de a răspunde la 
itoate apelurile, apoi 1-a rugat ca să rămînă în acest oraş pentru 
:a-i ajuta. Calvin începu prin a refuza ; şi a pus faţă incapacitatea 
•sa, necesitatea de linişte pentru studii, apoi caracterul său im
propriu lucrării de îndeplinit. Farel 1-a rugat fierbinte de a nu 
îngădui ca din dragostea lui de studii sau a oricărei alte forme de 
^satisfacţie proprii, să împiedice de a asculta chemarea lui Dumne
zeu. Biruit prin vehemenţa lui Farel şi convins prin insistenţele 
lui, Calvin se hotărî să rămînă la Geneva, unde a petrecut restul 
zilelor sale cu excepţia unei perioade de exil de trei ani şi unde 
numele lui a rămas pentru totdeauna legat de acela la acestui 
•oraş. Nu fără oarecare lupte, el a impus acestei cetăţi idealul său 
despre un stat, o biserică organizată în mod larg după modelul 
Vechiului Testament. Consiliul oraşului avea depline puteri în 
materie religioasă ca şi în materie civilă şi deveni un docil instru
ment al lui Calvin. Orice cetăţean care nu semna mărturisirea 
de credinţă, trebuia ca să părăsească oraşul. Legi aspre reglementau 
«datinele şi obiceiurile poporului. Bisericile care începuseră să 
«crească ascultînd de învăţăturile Noului Testament, aproape 
dispărură, fiind absorbite de organizaţia generală. Dominaţiunea 
papei a fost înlocuită prin legea reformatorului şi libertatea de 
conştiinţă nu putea să se manifeste. 

Prin regula sa aspră, Calvin spera să facă să dispară o formă 
de rătăcire destul de răspîndită ce avea un caracter unitarian. 
Ea venea de departe şi se asemăna în anumite privinţe cu aria
nismul, însă la această epocă se vorbea despre socianism, nume 
care deriva din acela al lui Lelio Socin (1525—1562) şi Faustus 
Socin (1539—1604), nume purtat de un unchi şi de nepotul său, 
originari din Siena, Italia. Ultimul a trăit mult timp în Polonia, 
căci în această ţară ca şi în Transilvania, învăţătura sa unitariană 
era îngăduită şi foarte generalizată. Faustus Socin, a izbutit 
ca să unească sectele împărţite ale unitarienilor polonezi. Ei erau 
numiţi „fraţi polonezi" şi catechismul „racovian" exprima vederile 
lor. Din acest centru socianismul s-a răspîndit şi a pătruns în unele 
biserici protestante şi a sfîrşit prin a exercita o mare influenţă 
peste tot asupra clerului protestant. Această falsă doctrină consta 
în principal într-o critică a teologiei existente. Pe această critică 
ca îşi baza învăţătura sa care se adresa mai mult inteligenţei 
decît inimii. 
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O doctrină asemănătoare a fost învăţată de un medic spaniol 
numit Michel Şervet. în cursul călătoriilor sale, el a trecut prin 
Geneva. Acolo el intră în conflict cu Calvin şi cu Consiliul oraşului. 
Refuzînd de a retracta, el fu ars de viu (1553). Acesta era rezul
tatul logic al sistemului instaurat. 

Sub dominaţiunea reformatorului, Geneva îşi cîştigă un mare 
renume şi dădu azil numeroşilor refugiaţi pe care persecuţia îi 
izgonise din ţările respective, chiar şi din Anglia şi Scoţia. Aceştia 
fură foarte tare influenţaţi prin geniul lui Calvin, şi duseră pînă 
departe învăţătura sa. 

Calvinismul deveni în curînd o putere în lume şi se îndrăz
neşte a se spune că disciplina sa severă a contribuit la formarea 
celor mai nobile caractere. Farel s-a supus poruncilor lui Calvin,, 
însă el a rezistat tuturor solicitărilor de a se stabili la Geneva, 
sau de a accepta o poziţie care să îi aducă cinste sau remunerare. 
El a făcut la Neuchâtel centrul său şi s-a căsătorit. Totuşi el a 
continuat lucrul său aspru de predicator care călătoreşte şi a murit, 
în pace la vîrsta de şaptezeci şi şase de ani. 

4) PLACARDELE, HUGHENOŢH, 
SF. BARTOLOMEU 

în timpul acesta în Franţa creşterea bisericilor creştine^ ş£ 
predicarea Evangheliei — pe care persecuţia nu a putut ca să o 
împiedice pînă aici — suferiră un serios eşec în 1534. Nerăbdă
tori de a vedea cauza protestantă progresînd atît de repede în 
Franţa ca şi în Elveţia, unii credincioşi din Paris au trimis pe 
unul din ai lor, numit Feret, la anumiţi fraţi elveţieni pentru a-L 
consulta asupra unei acţiuni decisive în vederea obţinerii de mai 
multă libertate pentru Cuvîntul lui Dumnezeu. A rezultat un 
atac violent împotriva liturghiei, aranjat de reformatorii elve
ţieni sub forma unor placarde şi tractate tipărite şi trimise la 
Paris. Credincioşii nu erau cu toţii de acord asupra oportunităţii, 
lipirii afişelor şi de a distribui tractate. Couralt, vorbind în nu
mele „oamenilor capabili de a judeca a spus; „Să ne păzim de a 
pune aceste afişe ; noi nu vom face altceva decît să înflăcărăm 
mînia adversarilor noştri şi mărim împrăştierea credincioşilor. 
Alţii replicară ; „Dacă vom privi cu timiditate la dreapta şi la 
stînga, în teama de a risca vieţile noastre, noi vom abandona pe 
Isus Hristos". Părerea celor mai agresivi a biruit! Acţiunea a, 
fost organizată cu grijă şi într-o anumită noapte de octombrie. 
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afişele au fost puse în toată Franţa. Unul dintre ele a fost fixat 
chiar la uşa camerei unde dormea regele în castelul său dela Blois. 
Era vorba de un lung document intitulat; „Articole adevărate 
asupra oribilului, marelui şi insuportabilului abuz al liturghiei 
papale, născocit direct împotriva Sfintei Cine a Domnului, Sin
gurului Mijlocitor şi Mîntuitor Isus Hristos !" Citirea acestor 
afişe dimineaţa au dat naştere unei violente surescitări. 

Au convins pe rege de a face o campanie de exterminare 
împotriva reformaţilor. încă din primele zile parlamentul a fă
găduit o recompensă, oricui va denunţa pe cei ce au lipit aceste 
afişe. în afară de aceasta, acei care îi ascundeau trebuie să moară 
pe rug. S-a început imediat a se aresta oamenii suspecţi de a fi 
frecventat adunările sau pe aceia care favorizaseră reforma, oricît 
de moderaţi ar fi fost. Au fost arestaţi chiar şi aceia care se opuseră 
afişării placardelor. Teroarea domnea. Mulţi au fugit abandonînd 
totul. Peste tot în Franţa şi mai ales la Paris, rugurile se aprinseră 
pentru a mistui victimele lor. în 1535, a avut loc pe străzile Pa
risului, o procesiune a tuturor celor mai sfinte relicve ce au pu
tut fi adunate. Regele era acolp cu familia sa şi cu curtea sa regală, 
apoi numeroşi eclesiastici şi nobili. O mulţime enormă umplea 
străzile. S-au purtat ostia (pîine nedospită pentru cuminecătură) 
pînă la Notre Dame, unde a fost celebrată o liturghie. Apoi Fran-
cisc I şi o mare mulţime asistară, mai întîi pe str. St. Honore, 
apoi la Hale la supliciul unora din cei mai buni cetăţeni ai Parisului, 
care fură arşi pe rug, atîrnaţi de un aparat care trebuia să prelun
gească suferinţele lor. Toţi pînă la sfîrşit au mărturisit credinţa 
lor în Isus Hristos, cu un curaj care a provocat admiraţia călăilor lor. 

Iată ce scria lui Melanchton un savant şi moderat profesor, 
Sturm, dela Colegiul regal din Paris ! „Graţie înţelepciunii unora 
noi eram într-o situaţie excelentă. Dar acum, vai ! Sfatul oame
nilor excentrici ne-au scufundat într-o teribilă calamitate, într-o 
mizerie extremă. Anul trecut eu vă scriam că totul merge bine 
şi că noi ne bizuim speranţa noastră pe dreptatea regelui. Noi ne 
felicitam unii pe alţii, însă oameni excentrici ne-au privat de pros
peritatea aşteptată. într-o noapte de octombrie, în cîteva clipe, 
placarde privitoare la ordine eclesiastice, la liturghie şi la euharis
tie (cuminecătură) au fost răspîndite dela un capăt ia celălalt al 
Franţei... Aceşti oameni au avut îndrăzneala de a lipi chiar pe 
uşa apartamentului regal, ca şi cînd ei ar fi dorit ca să deslăn-
ţuiască teribile represalii. Dela acest act nesocotit, totul s-a schim
bat; poporul este tulburat, mulţi sînt plini de teamă, magistraţii 
sînt iritaţi, regele surescitat şi teribile încercări ne-au atins. Dacă 
«aceşti oameni imprudenţi nu sînt cauza primară a răului, ei sînt 
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cel puţin ocazia. Dacă cel puţin judecătorii ar şti să păstreze 
drumul de mijloc. Unii au fost prinşi, alţii au fost deja pedep
siţi cu moartea, alţii au fugit degrabă ; nevinovaţi au suferit pe
deapsa pe care o meritau cei vinovaţi. Oamenii sînt denunţaţi 
în mod public, oricine poate fi acuzator şi martor. Ceea ce îţi 
comunic ţie, Melanchton, nu sînt zvonuri false. Eu nu îţi scriu 
decît o parte din ceea ce se petrece şi nu am întrebuinţat termeni 
energici cum ar cere o astfel de stare de lucruri. Optsprezece 
ucenici ai Evangheliei au fost arşi de vii şi mulţi alţii sînt amenin
ţaţi de aceiaşi moarte. Pericolul creşte din zi în zi. Nu există nici 
un om de bine, care să nu se teamă de calomniile denunţătorilor 
şi care să nu se consume la vederea acestor atrocităţi. Adversarii 
noştri stăpînesc cu o atît de mare autoritate căci ei cred că apără 
o cauză justă şi ca să înăbuşe răscoala. în sînul acestor teribile 
rele rămîne totuşi o speranţă — poporul începe să fie desgustat de 
aceste crude persecuţii şi regele este în final ruşinat de a fi făcut 
să se verse sîngele acestor nefericiţi. Persecutorii lucrează sub 
impulsul unei uri violente şi nu din preocupare de dreptate. Dacă 
regele ar şti de ce duh sînt însufleţiţi aceşti oameni sîngeroşi, el 
ar căuta fără îndoială un aviz mai bun. Dar noi nu disperăm. 
Dumnezeu domneşte. El va risipi toate aceste furtuni. El ne va 
indica un port de refugiu. El va procura oamenilor de bine un loc 
de adăpost, unde ei îşi vor putea exprima în mod liber părerile lor". 

în multe părţi al Franţei credincioşii fără a avea o organizaţie 
specială, se adunau pentru închinăciune şi citirea Bibliei. într-unui 
din aceste cercuri, naşterea unui copil făcînd pe tatăl său să-şi 
pună în mod serios problema botezului, a dus în final la formarea 
unui sistem eclesiastic complect. Conştiinţa tatălui nu i-a permis, 
de a face ca să fie botezat copilul într-o biserică catolică şi lui nu 
i-a fost posibil de a se duce în străinătate pentru aceasta. Con-
gregaţiunea s-a adunat pentru a se ruga cu privire la acest subiect 
şi a hotărît de a se forma o biserică distinctă al cărei slujitor deveni 
Jean de Mason. Ei numiră bătrînii, diaconii şi se constituiră ca 
biserică, avînd dreptul de a boteza şi de a îndeplini anumite funcţii 
pe care ei le considerau ca aparţinînd oamenilor consacraţi de 
către biserică. Această iniţiativă (1555) a fost urmată de multe 
adunări de credincioşi în toată Franţa. Ordinul presbiterian a 
fost adoptat de un număr de biserici tot mai crescînd care în ma
joritate era înzestrată cu pastori veniţi din Geneva. Această miş
care, ca şi exemplul Genevei, a influenţat bisericile reformate 
din Olanda şi Scoţia. Calvin era de părerea ca fiecare adunare să 
fie condusă de predicatori sau de predicatori şi bătrîni împreună, 
însă bisericile franceze adoptară de timpuriu planul sinoadelor 
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care reunea pastori şi bătrîni, care erau răspunzători pentru o 
anumită grupă de biserici. Mai tîrziu aceste adunări locali* hi 
miseră delegaţi la un sinod provincial mai mare. în fine in I • 
primul sinod naţional al bisericilor franceze s-a ţinut la Piril 
Cu această ocazie s-a formulat o mărturisire de credinţă pc I W 
toţi pastorii trebuia să o semneze ca şi o carte de disciplinai I IU 
reglementează orînduiala în biserici şi la care oricare slujii01 ll 
bisericii promitea că se va supune. 

Aderenţii acestor biserici au fost numiţi, evanghelici „MU* 
religioşi. însă în final termenul de „hughenoţi" le-a fost dat in 
general. Nu se ştie exact de unde vine acest nume. Sud-eatlll 
Franţei, gata de secole de a primi Evanghelia, şi unde adevărul 
nu a putut fi înăbuşit decît prin masacre, fără milă, mereu repe
tate, şi-a manifestat atunci din nou setea sa pentru Cuvînt 
deveni în parte hughenot. în altă parte hughenoţii nu formau d 
cît o minoritate a populaţiei. 

O stare de tensiune exista între cele două partide religioase^ 
chiar atunci cînd libertatea de cult a fost garantată protestan
ţilor (minorităţii hughenote) prin decret regal, ceea ce permitea 
să se creadă că reforma şi toleranţa vor aduce pacea. Statele Ge
nerale sau parlamentul erau favorabile, şi de asemenea şi regina,. 
Catherina de Medicis, care a scris papei; numărul acelora care 
s-au despărţit de biserica catolică este atît de mare încît nu este 
posibil de a-i constrînge prin legi severe sau prin forţa armelor. 
Datorită faptului că nobilii şi magistraţii sau unit cu ei, puterea 
lor a crescut. Ei sînt atît de ferm uniţi şi cîştigă în fiecare zi o 
astfel de putere încît în toate părţile ţării, influenţa lor este for
midabilă. Totuşi prin graţia lui Dumnezeu, nu se numără pria 
rîndurile lor nici anabaptişti, nici luterani destrăbălaţi, nici par
tizani de păreri odioase". Ea continuă discutind posibilitatea de 
a intra în legătură cu ei, şi sugerează anumite lucruri pe care ar 
fi bine să le reformeze în credinţa catolică. Dar papa s-a opus» 
unei apropieri, şi cele două partide se pregăteau pentru o luptă 
care trebuia să urmeze. Amiralul Coligny, comandantul hughe-
noţilor putea spune; „Noi avem două mii cinci sute de biserici 
şi patru sute de mii de oameni în stare să poarte armele, fără a 
socoti pe aderenţii noştri secreţi". 

Ducele de Guise, conducătorul partidului catolic a ruinat 
orice speranţă de compromis, atacînd într-o şură o numeroasă 
adunare de adoratori care nu erau înarmaţi. El şi soldaţii său 
au împresurat pe aceşti oameni fără apărare, şi putură să-i masa
creze după bunul lor plac. A rezultat un război civil care a de
vastat ţara. După ani de lupte pustiitoare, veni apoi un armis-
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tiţiu. O căsătorie a fost aranjată între Henri de Bearn, rege al 
Navarrei şi conducător al partidului hughenot şi Margareta, fiica 
Catherinei de Medicis, sora regelui Franţei. Căsătoria, însoţită de 
mari bucurii, avu loc la Paris în 1572. în gîndurile hughenoţilor 
acest eveniment era de bun augur pentru pacea între cele două 
partide. Un mare număr de protestanţi printre care şi principali 
conducători ai lor se duseră în capitală pentru a lua parte la săr
bătorile organizate. 

în mai puţin de o săptămînă după celebrarea căsătoriei la 
Notre Dame la un semnal dat şi după un complot premeditat, 
conducătorii catolici şi trupele lor căzură asupra hughenoţilor pe 
neaşteptate. Şi acesta a fost masacrul de la St. Bartolomeu. Nimeni 
nu a putut scăpa. Casele hughenoţilor fuseseră marcate mai înainte. 
Bărbaţi, femei şi copii au fost omorîţi fără milă şi printre primii 
amiralul Coligny. La sfîrşitul celor patru zile, oraşul Paris şi Sena 
erau pline de cadavre mutilate, oameni viguroşi şi copii veseli 
care cu o săptămînă mai înainte păşeau pe străzile oraşului. Fapte 
asemănătoare se produseră în toată Franţa. După prima surpriză, 
hughenoţii organizară rezistenţa sub Henric de Navarra şi prinţul 
Conde. Apoi începură războaiele Ligii care durară mai mult de 
douăzeci de ani şi care scufundară Franţa în mizerie. 

5) EDICTUL DE LA NANTES 

în 1594, Enric de Navarra a fost chemat să domnească sub 
numele de Enric al IV-lea. El era un suveran capabil şi viteaz, 
însă fără evlavie . El a condus partidul hughenot din punct de 
vedere politic mai degrabă decît religios. Ca monarh protestant 
poziţia sa era dificilă într-o ţară în principal catolică şi ai cărei 
regi aparţinuseră toţi Romei. El a tranşat dificultatea devenind 
catolic, pentru a întări tronul său. Scopul lui era de a profita de 
poziţia sa pentru a legifera în favoarea hughenoţilor. Astfel Franţa 
s-a văzut plasată sub sceptrul unei dinastii catolice şi în 1598 
Enric al IV-lea promulgă edictul dela Nantes, care acorda hughe
noţilor libertatea de conştiinţă şi cult. • 

Liga catolică nu se supuse regelui, şi atunci acesta a supri
mat-o, apoi i-a expulzat pe iezuiţi. Hughenoţii formau un stat în 
sînul statului. Ei aveau oraşele lor şi districtele lor proprii în anu
mite regiuni şi drepturile lor erau recunoscute pretutindeni. Doispre
zece ani mai tîrziu, după Edictul dela Nantes, regele a fost asa
sinat şi hughenoţii fură persecutaţi din nou. Au avut loc masacre 
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care au dus la o rezistenţă armată. însă cardinalul Richelieu a 
condus războiul cu atîta vigoare, încît ei au fost în repetate rîn-
duri învinşi. Oraşul lor puternic — La Rochelle — a fost luat 
cu asalt şi hughenoţii au încetat astfel ca să mai existe ca putere 
militară şi politică. Cu toate acestea, Richelieu le-a lăsat o oare
care măsură de libertate. Reîmpăcaţi cu guvernămîntul, ei se 
dădură cu energia lor caracteristică agriculturii, comerţului şi 
industriei. Ei reuşiră în acestea atît de bine, încît deveniră pentru 
ţară o sursă de mare prosperitate. 

Cînd la moartea lui Mazarin, Ludovic al X IV-lea şi-a asumat 
puterea, el a luat imediat măsuri restrictive împotriva hugheno
ţilor. Sub influenţa iezuiţilor, el a uzat de toate mijloacele pen
tru a-i forţa să se alăture bisericii romano-catolice. Cei care au 
rezistat, au avut de suferit persecuţii din ce în ce mai crescînde. 
Ei le-au îndurat cu răbdare, însă situaţia nu făcu decît să se în
răutăţească. Li se luau copii pentru a-i face să fie crescuţi în mî-
năstiri; adunările au fost interzise şi masacrele reîncepură. Sol
daţi ordinari, se instalau la ei şi se comportau acolo cum voiau 
ei. Acesta a fost infamul sistem al dragonadelor. Oamenii care 
fugeau, erau urmăriţi prin păduri şi în alte locuri de refugiu. Ei 
erau readuşi acasă la ei, pentru a-i constrînge să găzduiască pe 
cruzii dragoni, care prin forţa insultelor şi a torturilor îi obligau 
să se convertească sau îi chinuiau pînă la moarte. în 1685, ultima 
speranţă a hughenoţilor s-a spulberat prin publicarea „Revocării 
Edictului dela Nantes". Toţi pastorii lor trebuiră să părăsească 
Franţa în decurs de cincisprezece zile. în cîteva săptămîni, opt 
sute de localuri de cult hughenote au fost distruse. A fost dat ordin 
de a face să fie botezaţi şi crescuţi copiii în biserica catolică. Pen
tru cei care au refuzat de a se converti era imposibil de a găsi vrea 
slujbă. Oricine încerca să părăsească ţara, era condamnat la ga
lere pentru toată viaţa, dacă era vorba de bărbaţi. Pentru femei 
era închisoare pe viaţă. Cu toate suferinţele de care era legat 
exilul, pierderea bunurilor, călătorii penibile pe drumuri lătural
nice, adeseori cu copii mici, bătrîni şi bolnavi, fără a socoti teri
bilele pericole la care se expuneau la frontierele strict suprave
gheate — cele maj bune elemente ale naţiunii franceze, părăseau 
totul, spre cea mai mare sărăcire a Franţei. Fugarii se îndreptau 
spre Elveţia, Olanda, Brandeburg, Insulele Britanice şi spre alte 
părţi. Ei fură primiţi în aceste ţări, care au fost îmbogăţite prin 
sosirea acestei mulţimi de oameni capabili, cu caracter calvinista 
foarte căliţi, care îşi desfăşurară aici talentele lor industriale şi 
de comercianţi îndemînateci, făcîndu-se remarcaţi în viaţa po
litică şi militară, în arte ca şi în ştiinţă. 
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6) CAMISARZII, BISERICILE DEŞERTULUI 
Dacă revocarea Edictului dela Nantes a adus după sine un 

exod de mare anvergură, mult mai numeroşi au fost însă aceia 
•care au rămas în Franţa, neputind sau nevoind să se exileze. Ei 
continuară să sufere nelegiuirile dragonadelor. Cei mai numeroşi 
au fost în Dauphine şi în Languedoc, unde persecuţia a şi fost 
cea mai puternică. în aceste timpuri neobişnuite s-a răspîndit 
în rîndurile lor o puternică activitate spirituală şi chiar o exal
tare spirituală. în 1686 Pierre Jurieu, scrise o expunere asupra 
Apocalipsei, în care el declara că precizarea căderii Babilonului 
se aplică bisericii catolice şi că se va împlini în 1689. Unul din uce
nicii lui, Du Serre, învăţa vederile profetice ale învăţătorului său co
piilor din Dauphine, şi aceştia din urmă crescuţi în mijlocul orori
lor dragonadelor, parcurgeau în cete satele provinciilor ca „mici 
profeţi". Ei citeau teribilele judecăţi ale Apocalipsei şi anunţau 
apropiata lor împlinire. „Frumoasa Izabella", o foarte tînără fată, 
a jucat un rol important în aceste turnee. Mii de oameni care fu
seseră constrinşi de a se alătura catolicismului au fost readuşi 
la prima lor credinţă şi refuzară de a mai asista la liturghie. La 
Languedoc, mai mult de trei sute de copii profeţi au fost închişi 
în acelaşi loc. 

în Ceveni, bărbaţi şi femei cădeau în extaz. Ei vorbeau atunci 
cea mai curată franceză a Bibliei, în locul dialectului care le era 
obişnuit şi ei inspirau auditorilor lor un curaj eroic. în ciuda su
ferinţelor lor, aceşti oameni rămîneau loiali regelui. în 1689, o 
delegaţie de pastori, de nobili şi de conducători protestanţi, s-au-
hotărît să trimită lui Ludovic al XIV-lea, o declaraţie de loialitate. 
Chiar în acea vreme papa insista asupra exterminării acelora pe 
care îi numeau „Rasa dezgustătoare a bătrînilor albigenzi". 

Abatele din Chayla, a inventat un instrument de tortură spe
cial şi a exercitat astfel de cruzimi asupra credincioşilor din Ceveni, 
încît la sfîrşit ei se ridicară, omorîră pe abate şi organizară o re
zistenţă militară împotriva dragonadelor. Printre conducătorii lor 
se găsea Jean Cavalier un băiat de brutar care la şaptesprezece 
ani se puse în fruntea „camisarzilor", numiţi astfel din cauza 
cămăşilor albe, care le ţineau loc de uniformă. Cavalier a fost un 
conducător din cei mai capabili. Timp de trei ani (1703—1705) 
el a luptat cu succes şi a învins pe cei mai mari mareşali ai Franţei, 
cu toate că mica sa trupă nu număra niciodată mai mult de trei 
mii de oameni, în timp ce adversarii săi îi opuseră pînă la 60 000 
de soldaţi. El sfîrşi prin a încheia o pace onorabilă. însă locotenen
ţii săi care au continuat războiul au fost exterminaţi. 
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Războiul „camisarzilor" a fost o excepţie. în alte părţi hughe
noţii îndurară fără rezistenţă cele mai teribile tratamente. Mulţi 
au fost spînzuraţi sau arşi de vii. Un mare număr de femei au fost 
închise mai ales în Grenoble şi Valence. O femeie numită Louise 
Moulin din Beaufort, a fost condamnată (1687) la spînzurătoare 
la uşa casei sale pentru că asistase la adunări. Ea a rugat pe călău 
ca să-i permită să alăpteze mai întîi copilaşul său, lucru care i 
s-a acordat. Ea a murit apoi în mod curajos. în astfel de condiţii, 
„biserica deşertului" sau „biserica de sub cruce" a dus mai departe 
mărturia lor. Unul din cei exilaţi din Dauphine, cu ocazia revocării 
Edictului dela Nantes, Jaques Roger, (1675—1745) a fost profund 
mişcat de istorisirea suferinţelor fraţilor săi rămaşi în ţară. Com
pari nd vieţile lor de suferinţă cu existenţa sa de siguranţă şi linişte 
de care el se bucura în străinătate, el se hotărî ca să se întoarcă 
în Franţa ca să ia parte cu ei la necazurile lor şi pentru a-i ajuta 
după posibilităţile sale. Cînd s-a întors în ţară, el a găsit aici o 
mică rămăşiţă care a rămas credincioasă în ciuda mîniei şi a în
tregii puteri a adversarilor lor. El a constatat de asemenea că 
lucrarea „profeţilor" bărbaţi şi femei degenerase în multe districte 
în fanatism şi dezordine. El s-a simţit atunci chemat să înlocuiască 
pe pastorii care fugiseră şi să restabilească sistemul sinoadelor, 
abandonat în mod forţat. Alţii s-au unit cu el şi în turneele sale 
el a întîlnit pe Antoine Court, un tînăr de douzeci de ani, despre 
care se vorbea mult de bine şi care a ocupat după aceia un loc 
proeminent printre cei care lucrau în favoarea „bisericii deşertu
lui". Court era un om ponderat şi foarte vioi de spirit. El a fost 
predicator călător plin de curaj, un lucrător şi un organizator 
neobosit. El a contribuit în mod puternic ca să restabilească orîn-
duiala în biserică prin sinoade provinciale sau chiar naţionale. 
Sub direcţiunea sa, s-a deschis o şcoală la Lausanne pentru pregă
tirea de pastori şi predicatori. Aceasta a fost o şcoală de martiri, 
căci un mare număr dintre ei, care s-au dus în Franţa cînd şi-au 
terminat studiile, au fost spînzuraţi, unii dintre ei chiar tineri. 
Jaques Roger însuşi a suferit acest supliciu la Grenoble la virsta 
de şaptezeci de ani. Viaţa acestor oameni a fost o succesiune de 
izbăviri extraordinare, atunci cînd ei parcurgeau munţii şi păduril e 

pentru a merge să ducă Cuvîntul în satele împrăştiate. Departe 
de a fi exterminată „biserica deşertului" nu făcea decît să crească 
pînă în 1787 epoca lui Ludovic al XVI-lea cînd acesta a publicat 
un Edict de toleranţă care a cauzat o mare uşurare. în 1789, Revo
luţia a schimbat lucrurile în Franţa şi a adus protestanţilor liber -
tatea de conştiinţă. 
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