
C A P I T O L U L X V I 

GROVES ; MULLER ; CHAPMANN 1825 — 1902 

1) începutul adunărilor la Dublin 

In prima parte a secolului al XlX-lea, un mare număr de 
persoane au simţit în mod profund importanţa ca şi posibilitatea 
unei reîntoarceri la învăţămintele Scripturii , nu numai în ceea 
ce priveşte problema mîntuirii şi a umblării personale, ci şi în 
ceea ce priveşte buna orînduială şi mărturie a bisericilor. A existat 
atunci o serioasă tentativă de punere în practică a acestor con
vingeri. 

In 1827, Anthony Norris Groves, dentist la Plymouth, a 
plecat la Dublin pentru a continua studiile sale la Trinity College. 
Discutînd cu John Gifford Bellett, avocat născut la Dublin, cu 
care el studia Biblia, Groves făcu remarca, că după Scriptură, 
lui i se părea că credincioşii care se adună ca ucenici ai lui Hristos, 
ar avea libertatea de a frînge pîinea împreună, aşa cum le-a porun
cit Hristos şi apoi că lăsîndu-se călăuziţi de practica apostolilor 
ei trebuiau ca în fiecare duminică să-şi amintească de moartea 
Domnului şi să asculte de ultima Sa poruncă. Puţin timp după 
aceea, ei descoperiră la Dublin o grupă de credincioşi care se aduna 
deja în felul acesta. 

Unul din primii membri ai acestei grupe a fost Edward Cronin. 
Crescut în catolicism, el se ataşase de „independenţi". Inţelegînd 
unitatea esenţială a poporului lui Dumnezeu, el avea obiceiul 
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de a lua Cina Domnului în diverse biserici, non-conformiste. Sta-
bilindu-se la Dublin, el a aflat că nu îi era îngăduit de a frînge 
pîinea în nici una din ele, dacă nu era membrul uneia sau alteia. 
El a socotit că acest lucru era în contrazicere cu această unitate 
care năzuia el ca să se îndeplinească şi a refuzat de a se supune 
acestei condiţii puse. Pe deasupra el a fost blamat în mod public 
dela înălţimea unuia din amvoanele lor. Unul din agenţii „Societăţii 
biblice" protestă împotriva acestui blam şi în final Cronin şi el 
se întîlniră ca să se roage şi să frîngă pîinea împreună. 

Alţii s-au alăturat lor şi ei au început să ţină adunările lor în 
casa lui Cronin pînă în anul 1829. Numărul lor crescînd, unul din ei 
Francis Hutchinson, le-a închiriat o cameră mare la el în Fitzwilliam 
Square. 

în această epocă o grupă asemănătoare s-a mai format la 
Dublin. Pe la 1825 John Vesey Parnell (mai tîrziu Lord Congleton) 
şi doi din prietenii săi, au fost tulburaţi de gîndul că comuniunea 
de care ei se bucură timp de o săptămînă este umbrită în fiecare 
duminică de faptul că aparţinînd la diferite denominaţiuni, ei 
erau obligaţi să se despartă în prima zi a săptămînii. Ei încercară 
de a descoperi un cerc religios unde să nu fie împiedicaţi de a-şi 
exprima unitatea spirituală ca copii ai lui Dumnezeu, însă în za
dar. Atunci, convinşi fiind că nu au nevoie de nici o clădire sfinţită, 
nici de un slujitor consacrat, ei se întîlniră pentru a frînge pîinea 
într-una din camerele lor. 

Puţin timp după aceea, într-o duminică, unul dintre ei, întîlni 
un membru al cercului Bellett, pe care îl ştia că este creştin. După 
o scurtă conversaţie, ei fură uimiţi de faptul că, cu toate că erau 
una în Hristos, ei urmăreau căi separate, ceea ce a dus în curînd 
la adunarea laolaltă a celor două grupe. Groves a fost repartizat 
în Anglia, însă Bellet şi prietenii săi au văzut alăturîndu-se lor 
un tînăr pastor John Nelson Darby. Toţi au început deei ca să 
se adune la Francis Hutchinson, avînd grijă să stabilească întîlni-
rile lor, la ore care nu împiedicau pe cei care doreau să frecventeze 
slujbele obişnuite ale bisericilor sau ale capelelor. 

Numărul crescînd, adunările într-o casă particulară au devenit 
cam incomode. S-a închiriat atunci o sală de licitaţie spaţioasă, 
unde serviciile de cult au fost marcate de o mare bucurie, provenind 
din sentimentul prezenţei şi binecuvîntării Domnului. Cronin a 
scris atunci: „Ah, ce ore binecuvîntate pentru sufletul meu, expe
rimentate de asemenea şi de John Parnell, William Stokes şi alţii, 
cînd sîmbătă seara noi am pus mobilele deoparte pentru a instala 
simpla masă cu pîine şi vin. Acestea au fost momente de neuitat 
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căci noi eram încredinţaţi de zîmbetul şi de aprobarea Stăpînului 
nostru, cînd am început o astfel de mişcare". 

Din timp în timp, aceşti fraţi au descoperit alte grupe de 
credincioşi, care se adunau în alte părţi în Insulele britanice sau 
mai departe. Toţi fără a se cunoaşte au înţeles în inima şi în con
ştiinţa lor că poporul lui Dumnezeu trebuia ca să revină la ascul
tarea literală de Cuvîntul Sfînt şi să facă din el singura călăuză 
în măsura în care ei îl înţeleg. Au mai fost apoi încă multe persoane 
care avînd în mod individual aceeaşi dorinţă, au fost foarte fericite 
să se alăture acestei mişcări de îndată ce au aflat de existenţa ei. 

2) ANTHONY NORRIS GROVES, VIATA SA 
MISIONARA 

Cuvîntul lui Groves era atît de binecuvîntat la Dublin, aşa că, 
deşi foarte tînăr, a prosperat mult în profesiunea sa. El avea o 
căsnicie fericită, avea trei copii mici, un cămin plăcut la Exeter 
şi un cerc de prieteni şi de rude, toţi după inima sa. înainte de 
întoarcerea sa la Dumnezeu, fiind încă adolescent, el simţise că 
viaţa misionară era calea ideală pentru un creştin. Cînd s-a întors 
la Dumnezeu, el s-a predat Domnului propunîndu-şi acest scop. 
Insă tînăra lui soţie, întoarsă la Dumnezeu în acelaşi timp şi de 
care el era tare ataşat, se opuse absolut la vocaţia sa misionară, 
cu toate că ea era de acord cu el în dorinţa de a sluji Domnului. 
Ei hotărîră de a pune la o parte a zecea parte din veniturile lor 
pentru a-1 împărţi săracilor. în curînd un sfert a fost pus la o parte 
şi în final ei au înţeles că bunurile lor aparţin Domnului. Ei încetară 
atunci de a mai economisi şi de a aduna bani pentru copiii lor. Ei 
îşi diminuară cheltuielile, şi trăiau cît mai simplu posibil şi dădeau 
tot restul. 

Simţind că soţia sa era mereu împotriva plecării lor în misiune, 
Groves nu a mai vorbit despre dorinţa inimii l u i ; însă ea făcu 
propriile ei experienţe. Exercitînd generozitatea ei, ea veni în 
contact cu cei săraci şi bolnavi şi fu binecuvîntată. După cîţiva 
ani ea a ajuns singură la hotărîrea luată deja de către soţul ei. 

Li s-a părut atunci că ar fi bine ca Groves să fie consacrat 
în mod oficial, pentru a putea pleca ca agent al Societăţii „Church 
Missionary Society". în acest scop el se ducea din cînd în cînd la 
„Trinity College" la Dublin, şi el a avut cu prietenul său Bellett, 
conversaţia care 1-a determinat să frîngă pîinea în adunările men-
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ţionate mai înainte. Cu ocazia unei vizite ulterioare, el a înţeles 
din Scripturi că Duhul îi dă libertatea de a sluji cu Cuvîntul lu i 
Dumnezeu şi că el nu are trebuinţă de a fi consacrat de către biserica 
anglicană. El a vorbit despre acest lucru lui Bellett: „Eu sint 
încredinţat, i-a spus el, de voia lui Dumnezeu cu privire la acest 
lucru. Noi trebuie să ne adunăm în toată simplitatea, aşa ca ucenicii, 
fără a conta pe cutare amvon sau predică. Noi credem că Domnul 
ne va face capabili de a ne zidi unii pe alţii, dîndu-ne ceea ce I se 
pare Lui că este mai bun". Bellett scria : „în clipa cînd el a spus 
aceste cuvinte, eu am fost convins că sufletul meu primise adevărata 
lumină; eu mi-aduc aminte de această clipă, pare că ar fi fost 
ie r i ; eu aş putea să vă arăt chiar şi locul. Aceasta a fost ziua naşterii 
mele spirituale ...." 

Cum Groves dorea mereu ca să se asocieze la „Church Missio
nary Society", el s-a dus la Londra sperînd că va putea pleca ca 
laic. însă ei şi-a retras cererea sa de admitere cînd a aflat că lui 
nu îi era îngăduit de a prăznui Cina Domnului chiar atunci cînd 
ar înlocui pe un pastor absent. El fusese botezat la Exeter, însă 
cînd i s-a zis : „Dvs. aţi devenit desigur baptist ?, el a răspuns : 
„Nu, eu doresc să imit pe baptişti în toate lucrurile unde ei îl 
urmează pe Hristos ; însă eu nu aş dori să mă asociez unei denu
miri şi să mă exclud din alta". 

în 1829, Groves şi soţia sa au pornit spre Bagdad, trecînd 
prin Petersburg şi Tiflis. Ei erau însoţiţi de cei doi copii ai lor, 
de nouă şi zece ani şi de educatorul lor Kit to (cunoscut mai tîrziu 
pentru erudiţia sa biblică) şi de multe alte persoane. Traversînd 
sudul Rusiei în trăsură, ei au întîlnit cîţiva credincioşi menoniţi. 
In ţinutul muntos al Transcaucaziei ei văzură în vîrful unuia din 
nenumăraţii munţi, oraşul bine zidit din Shusha. Ei au urcat panta 
repede şi o casă mare, una din primele din locul acela şi-a deschis 
porţile sale. Ei au fost primiţi de către misionarii din Bale, Pfănder 
şi contele Zaremba, care făceau în ţară o lucrare importantă, 
însă în final ei fură expulzaţi. Pfănder însoţi pe călători pînă la 
Bagdad, unde a rămas cîtva timp împreună cu ei. Experienţa sa 
şi cunoştinţa sa despre limbi i-au permis să se pună la lucru mai 
repede decît ar fi fost posibil altfel. I s-a purtat de grijă în privinţa 
cheltuielilor de călătorie în diferite maniere. Groves scria : „Eu 
mă simt atît de fericit că nu depind de nici un sistem, de a lua 
contact cu creştinii de nume sau cu mahomedanii. Situaţia mea 
îmi permite să spun cu sinceritate celor dintîi : „Eu no doresc 
ca să vă înrolaţi într-o biserică oarecare, ci doresc să vă fac cunoscut 
adevărul simplu al Cuvîntului lui Dumnezeu", şi celorlaţi: „Noi 
dorim să vă facem să citiţi Noul Testament, pentru ca voi să jude-
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caţi adevărul lui Dumnezeu, nu prin ceea ce vedeţi în bisericile 
din jurul vostru, ci prin chiar Cuvîntul lui Dumnezeu". 
Mica familie se stabili deci la Bagdad şi studiul limbii începu. 
Tratarea bolnavilor deschise multe uşi şi o şcoală a prosperat dela 
început. Armenii se arătară accesibili şi au existat oarecare contacte 
cu iudeii şi sirienii. Mahomedanii au fost adeseori ostili, însă cîţiva 
fură atinşi în suflet. 

„în ultimele zile — scrie Groves — cele două mari obiective 
ale bisericii îmi par a fi : propovăduirea mărturiei lui Isus în toate 
ţările şi izbăvirea oilor lui Hristos, uneori prinse în sistemul babi
lonian al acestei lumi". 

Al doilea an de lucru începu cu numeroase încurajări. însă 
zgomote de război şi ameninţările epidemiilor creşteau. Cînd ciuma 
s-a declarat la Bagdad, problema se punea urgent: „să rămînă sau 
să părăsească oraşul ?" Muţi oameni au plecat. însă şcoala şi lu
crarea erau pline de promisiuni şi apoi o grupă de ajutoare venite 
din Anglia atinseseră deja Alep. De asemenea misionarii se hotărîră 
să rămînă. Ciuma începu să se răspîndească. Toţi cei care puteau 
pleca, plecau, Cu toate acestea mulţi au fost împiedicaţi să plece 
din cauza unei armate de asediatori care înaintase ca să asedieze 
oraşul. Apa începea să lipsească şi bandiţii profitînd de împre
jurări, se dedară la jaf. Epidemia se propaga. Jumătate din populaţie 
fugise, însă au rămas încă 40 000 şi mureau circa 2 000 de persoane 
zilnic. Apoi fluviul a început să crească şi după zile de îngrijorare 
în aşteptarea unei scăderi a apelor, ele se infiltrară în oraş. Zidurile 
minate căzură şi o mare inundaţie a dus cu sine mii de case. Ciumaţii 
erau îngrămădiţi în spaţii strimte. Hrana lipsea. într-o lună mai 
mult de 30 000 de suflete pieiră în cea mai îngrozitoare mizerie ! 

Grînele gata să se coacă au fost distruse pe o suprafaţă de 45 
kilometri în jur. 

în ceea ce priveşte mica familie misionară, ea a avut inima 
sfîşiată la vederea acestor orori care nu se pot spune, care îi în
conjurau din toate părţile. Cu toate acestea Groves putu scrie : 
„Domnul ne-a păstrat într-o pace mare ; noi ne-am simţit asiguraţi 
de grija plină de dragoste şi de credincioşia Sa, în ceea ce priveşte 
făgăduinţa că pîinea noastră şi apa ne vor fi date. însă numai 
slujirea unui astfel de Stăpîn a putut să mă menţină în mijlocul 
scenelor teribile pe care le oferă aceste ţări şi eu voi continua — 
eu simt acest lucru — pînă cînd Dumnezeu va isprăvi judecăţile 
asupra acestui popor, din cauza dispreţului Numelui, a naturii şi 
lucrării Fiului Său. Eu tînjeam în nădejdea că va fi o rămăşiţă 
printre aceşti oameni şi că aceste calamităţi vor pregăti drumul 
întoarcerii lor la Dumnezeu. Domnul a oprit inundaţia chiar la 
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partea de sus a străzii noastre printr-o mică ridicătură a solului. 
Noi sîntem deci pe uscat şi sabia îngerului pust itor ne-a cruţat". 

Privind ruina lucrării atît de fericit începută el scria : „Tre
buie să ai încredere fermă în dragostea Jui Dumnezeu şi să fi ex
perimentat această dragoste, pentru a păstra sufletul în pace, 
sprijinit pe El, într-o ţară atît de zdruncinată din temelie. Nu 
există nimeni din naţiunea noastră şi noi nu putem fugi în nici 
o direcţie- Noi sîntem învăluiţi de ciuma distrugătoare şi noi nu 
putem scăpa de scenele de nenorocire care se petrec sub ochii 
noştri, care ne îngrozesc sufletele fără a putea veni în ajutor. Chiar 
şi în acest mediu, Domnul infinit de îndurător ne-a păzit totuşi 
în mod personal liniştiţi şi în pace, adăpostiţi la umbra aripilor 
Sale puternice şi ne-a îngăduit să ne strîngem în fiecare zi în nu
măr nemicşorat, atunci cînd zeci de mii cădeau în jurul nostru ... 
Şi aceasta nu este totul. El ne-a făcut să înţelegem pentru ce am 
rămas la Bagdad, pentru ce niciodată nu am simţit că ar fi de 
datoria noastră să părăsim postul nostru". 

Apele scăzură, violenţa ciumii a început şi ea să scadă. Atunci 
Măria, soţie şi mamă, sufletul familiei, a cărei dragoste, gingăşie 
şi credinţă de nezdruncinat fusese pentru toţi o îmbărbătare, căzu 
bolnavă şi vai 1 în curînd a fost evident că ciuma a atins-o. Soţul 
ei şi o infirmieră credincioasă o îngrijiră. Ea crezuse întotdeauna 
că ea trebuia să rămînă la Bagdad şi acum trebuia ca să ia în consi
derare perspectiva de a lăsa pe soţul ei, pe fii ei şi un mic copilaş 
născut într-un astfel de loc ! Ea putu să spună : „Căile Domnului 
mă uimesc, dar şi mai mult încă profunzimea păcii mele în astfel 
de împrejurări". Ea muri. în durerea sa unită cu adorarea, soţul 
ei a strigat : .,Cît de aspru este pentru un suflet de a vedea suferind 
obiectul cel mai tandru al afecţiunilor sale pămînteşti fără a-i 
putea da nici o uşurare î Şi lucrul acesta ştiind că Tatăl cel ceresc 
care a trimis răul poate să-1 ridice, cu toate că El pare a nu auzi 
strigătele care i se adresează î îa acelaşi timp eu simţeam în stră
fundul sufletului meu în doliu, că cu toate acestea El este un Dumne
zeu al dragostei infinite. Satan m-a cernut în mod crunt, însă Domnul 
rn-a făcut ca să văd în psalmul 22 un strigăt mai uimitor încă, 
în aparenţă fără răspuns şi Duhul Sfînt mi-a dat biruinţa, făcîndu-
mă capabil să accept voinţa Tatălui meu cu toate că eu nu pot 
încă înţelege sfîrşitul căilor Sale sfinte şi binecuvîntate". 

Apoi copilaşul fu lovit şi cu tot devotamentul extrem al tată
lui, le-a fost de asemenea luat. Groves însuşi a căzut bolnav şi el 
credea că şi el îşi va lăsa copiii lui dezolaţi, însă el se restabili. 

Cînd ciuma şi inundaţia dispărură, inamicul de afară înainta 
şi oraşul a fost asediat şi populaţia de jos a început să domnească 
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în lăuntrul oraşului. De mai multe ori casa lui Groves a fost asaltată 
şi jefuită, însă locuitorii ei, cu toate că erau neînarmaţi şi fără apă
rare, nu au suferit nici un rău. Ghiulele treceau peste acoperişul 
unde ei dormeau, dar casa pînă la urmă a fost totuşi atinsă de tun. 
Violenţa domnea pe străzi şi copiii populaţiei creştine mai ales, 
au fost trataţi îngrozitor. Pînă la urmă oraşul a fost cucerit. învin
gătorii s-au purtat cu o moderaţiune nesperată ; ordinea şi calmul 
au fost restabilite. 

în timpul verii anului 1832, ajutoarele atît de mult dorite 
sosiră din Anglia. Erau Dr. Cronin, devenit văduv, împreună cu 
fiica sa tînără şi cu mama lui, John Parnell şi Francis W. Newman 
(al cărui frate deveni mai tîrziu cardinalul bine cunoscut). Groves 
şi toţi cei ce erau cu el s-au bucurat foarte mult pentru această 
întărire. Toată casa intră într-o perioadă nu numai de studiu şi de 
lucru ci şi încă într-o comuniune fericită şi binefăcătoare unii cu 
alţii, progresînd în o cunoaştere a lui Dumnezeu mai complectă 
şi în sfinţenie. 

Ei aveau toate lucrurile în comun, vinerea posteau şi se rugau 
împreună. Ei studiau mult Cuvîntul lui Dumnezeu şi s-au ţ inut 
conversaţii. Acestea au fost timpuri de neuitat pentru unii, şi care 
au marcat pentru multe suflete (persoane) de naţionalităţi diferite, 
începutul unei vieţi noi cu Dumnezeu. 

Sora lui Cronin se căsătorise cu Parnell la Alep, însă ea a 
murit curînd după aceea, apoi mama sa a fost de asemenea luată 
la Domnul. în acelaşi an Newman şi K i t t o au mers în Anglia 
pentru a căuta noi ajutoare şi în anul următor lucrătorii din Bagdad 
avură vizita colonelului Cotton, care prin talentele sale de inginer 
şi prin dragostea creştină pentru poporul din India, a înlăturat 
teribilele perioade de foamete ale Deltei Godaveri şi aduse pros
peritatea acestei populaţii. Groves a plecat în India cu colonelul 
Cotton lăsînd pentru un timp pe ceilalţi fraţi în Bagdad. 

Obiectul acestei călătorii era : ,,o unire mai cordială cu toţi 
misionarii ţării pentru a arăta că în ciuda tuturor diferenţelor, 
noi sîntem una în Hristos, compătimindu-i pentru suferinţele lor 
şi bucurîndu-se de succesele lor". El fusese pregătit pentru această 
misiune prin experienţele cumplite pe care le-a făcut. Apoi smerenia 
sa remarcabilă şi atît de reală îl făcea gata să vadă binele la alţii 
şi era încet în a condamna. în fine cunoştinţa sa despre Scriptură 
şi simţămîntul practic al lucrării îl calificau ca pe un înţelept sfă
tuitor. El nu călătorea numai pentru a lăuda ceea ce vedea, ci 
indica de asemenea posibilităţi de îmbunătăţire. El era atît de 
impresionat de nevoile mulţimilor rămase în afara Evangheliei, 
încît prefera să facă orice efort pentru a le atinge inima, chiar 

314 

dacă ar fi fost greşit, decît să nu facă nimic. în afară de aceasta 
•el spera, ca într-o ţară necreştinată cum era India, ar fi necesar 
în primul rînd, şi ar fi chiar posibil celor cu adevărat credincioşi, 
de a da la o parte toate divergenţele de denominaţiuni şi să realizeze 
unitatea esenţială a bisericilor lui Dumnezeu, în ascultare faţă de 
Scripturi şi în dovada răbdării în dragoste. Această atitudine va 
îndepărta principalul obstacol din calea propagării Evangheliei. 
Era o mare întreprindere care trebuia încercată cu orice preţ. 
Fie prin lungile călătorii în toată ţara pentru a vizita pe misionarii 
diverselor confesiuni, fie prin şederi în unele districte speciale, 
Groves a exercitat o lucrare plină de har şi de putere şi dragostea 
sa dezinteresată a cîştigat multe inimi şi a adus roadă abundentă 
în viaţa şi slujba multora. Cu toate acestea au existat şi opoziţii 
cînd a fost vorba de a aplica principiile Cuvîntului la persoane 
şi la organizaţii care se rătăciseră într-un fel oarecare. Groves a 
suferit mult cînd dorinţa sa arzătoare de a sluji a fost uneori neîn
ţeleasă de misionarii şi societăţile care i-au interpretat ca o critică 
şi ca pe un fel de a face să se vadă superioritatea sa şi care ameninţa 
mai degrabă stabilitatea organizaţiilor existente. 

Iată ceea ce a spus Groves : „Cît de înceţi sîntem ca să în
văţăm a suferi în mod real şi să fim umiliţi ca scumpul nostru Mîn-
tuitor (Filip. 2,3—10). Eu socotesc că în general noi acceptăm mai 
bucuros o suferinţă oarecare de ordin fizic sau moral, decît ceea ce 
ne-ar desonora în ochii lumii. Este necesară o credinţă extraordinară 
pentru a vedea că smerirea noastră este slava noastră, şi slăbi-
€iunea noastră, tăria noastră. Pretutindeni unde merg, eu des
copăr reaua influenţă a principiilor contrarii. Eu sînt convins că 
neurmînd pe Domnul nostru şi că adoptînd nivelul poporului pe 
care noi voim să-1 servim, noi distingem toată puterea noastră 
reală; dacă ne ridicăm deasupra lor atunci noi avem puterea, 

. însă ea este pămîntească. Ah ! de ar ridica Domnul oameni care să 
ne arate calea de urmat! în India, atunci cînd adevărul pătrunde 
duhul unei persoane, pare a-1 prinde şi ţine cu mai multă putere 
şi tărie decît peste tot în Anglia. Oamenii sînt lăsaţi adeseori sin
guri cu Cuvîntul lui Dumnezeu — cercul acestor creştini adevă
raţi fiind foarte restrîns — însă concepţiile pe care ei şi le formează 
sînt de asemenea mult mai libere. Astăzi este mai important decît 
oricînd de a face eforturi speciale pentru a nu introduce în această 
ţară relele dominaţiei eclesiastice, adică mîndria şi mondenitatea 
sub care au gemut bisericile naţionale din Europa". 

El iarăşi a mai scris : „Niciodată India nu a cunoscut o oră 
mai esenţială decît cea prezentă. Pînă astăzi totul în biserică a 
fost atît de liber aşa cum inimile noastre au putut dori. Suflete 
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s-au convertit, fie citind Cuvîntul lui Dumnezeu, fie prin contact 
cu oamenii; ele au băut din apa vieţii peste tot unde ea curgea 
liber şi limpede. însă acum biserica anglicană caută să-şi întindă 
puterea sa. Independenţii şi metodiştii încearcă să-şi împrejmu-
iască turmele lor". 

„în India eu am urmărit un dublu scop : să încerc să opresc 
înaintarea acestui sistem eclesiastic, arătînd că în biserica creş
tină nu este necesar, pentru că totul este sănătos şi moral. Apoi 
să mă străduiesc a convinge pe fiecare membru al trupului lui 
Hristos, că fiecăruia i s-a încredinţat o misiune pentru zidirea 
trupului lui Hristos, şi în loc de a descuraja, să încurajez pe fiecare 
să intre în rînduri pentru a sluji pe Domnul. Dacă Dumnezeu îmi 
va da viaţă eu am mult pe inimă ca să formez o biserică după acest 
principiu. Dorinţa mea cea mai intensă este de a modela din nou 
tot planul de operaţii misionare pentru a-1 aduce la nivelul simplu 
al Cuvîntului lui Dumnezeu. Domnul m-a încurajat cu putere, mai 
departe decît aş fi îndrăznit să nădăjduiesc. Eu nu vă pot spune 
cu cîtă afecţiune am fost primit nu numai într-un singur cerc, 
ci în toate". 

Altă dată el a scris: „Cu cît merg mai înainte, cu atît sînt mai 
convins că lucrarea misionară în India după metodele europene 
este în întregime superioară indigenilor. Eu nu văd deloc cum ar 
putea totuşi să existe aici o lucrare durabilă atîta timp cît misio
narii nu se vor apropia de popor, mai mult ca pînă acum. Cînd 
pun problema castelor în legătură cu umilinţa Fiului lui Dumnezeu, 
eu găsesc aici un lucru profund inacceptabil, în mod deosebit opus 
duhului lui Hristos. El care era una cu Tatăl în slavă, s-a des-
brăcat de Sine însuşi şi a venit într-o fire asemănătoare cu cea a 
păcatului, a devenit prietenul vameşilor şi al păcătoşilor, pentru 
ca să ne poată ridica. Nu este oare odios cînd un vierme refuză 
să mănînce cu un alt vierme sau să-1 atingă de teama de a nu se 
spurca ? Ce condamnare izbitoare a întreg sistemului acesta, în 
descoperirea pe care a făcut-o Domnul lui Petru : „Ce a curăţit 
Dumnezeu să nu numeşti spurcat !" 

Făcînd planuri de a se instala în India, Groves scrie : „Noi 
ne-am propus de a trăi foarte simplu şi în mod foarte economic; 
modul nostru de acţiune va fi strict evanghelic. Principalul nostru 
obiectiv va fi de a sfărîma barierele odioase ridicate de mîndrie 
între indigeni şi europeni. în acest scop (ideie) ar fi bine ca fiecare 
evanghelist să ducă cu el doi pînă la şase ucenici indigeni cu care 
va mînca, va be şi va dormi în cursul drumului. El va vorbi cu ei 
despre lucrurile privitoare la împărăţia lui Dumnezeu — fie 
şezînd jos, fie în picioare — pregătindu-i în scurt timp pentru 
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slujbă, aşa după cum a făcut scumpul nostru învăţător cu ucenicii 
Săi : Adică percept după percept, învăţătură după învăţătură, 
puţin aici, puţin acolo, după puterea lor de pricepere. Ei trebuie 
să simtă întotdeauna că nu este felul nostru de a f i , ca să punem 
pe alţii să facă lucruri pe care noi singuri nu le facem sau să-i lă
săm să lucreze după principii pe care noi înşine nu le practicăm. 
Trebuie mai bine să le fim exemple în tot ceea ce am dori să ve
dem la iubiţii noştri fraţi. Eu nu mi-am pierdut speranţa de a 
vedea ridicîndu-se în India o biserică care să fie un mic sanctuar 
în sinul zilelor noastre care vin asupra creştinătăţii". 

După ce a vizitat Anglia, unde el s-a recăsătorit, Groves s-a 
reîntors în India, aducînd cu el o grupă de misionari, între alţii 
fraţii Bowden şi Beer cu soţiile lor din Barnstaple, care începură 
o lucrarea în regiunea foarte populată, Delta de Godaveri. El însuşi 
s-a stabilit la Madras, unde s-a întîlnit din nou cu prietenii lui 
pe care îi lăsase la Bagdad. El depinsese multă vreme pentru 
trebuinţele sale, de darurile pe care Domnul i le trimisese prin 
slujitorii Săi. El s-a gîndit atunci că dată fiind situaţia dela Ma
dras, ar fi mai bine pentru mărturie, de a urma exemplul lui Pavel, 
care după împrejurări, a trăit, sau din darurile bisericilor sau din 
lucrul mîinilor sale. El îşi reluă deci lucrul său ca dentist şi acest 
lucru i-a reuşit. 

In eforturile sale, pentru a ajuta diverselor societăţi misio
nare, el a întîlnit opoziţie, apoi a fost exclus din mijlocul lor şi 
prezentat ca duşman şi un pericol pentru lucrare. Acest lucru 1-a 
mîhnit adînc şi a contribuit a-1 face să părăsească Madrasul, 
pentru a se stabili la Chittour, care deveni în curînd un centru de 
activitate şi de binecuvîntare. 

Pentru a încuraja pe lucrătorii Domnului ca să-şi cîştige 
existenţa lor, pe cît posibil şi pe comercianţi sau alţii să lucreze 
spre binele sufletelor, el a cumpărat teren şi s-a ocupat mai întîi 
de producţia de mătase, apoi de cultura trestiei de zahăr, ceea ce 
i-a permis ca să folosească mulţi oameni. Uneori prospera, însă 
a avut de asemenea şi pierderi. El a acceptat odată un împrumut 
ce i s-a oferit pentru a-şi dezvolta întreprinderea. însă acest lucru 
1-a tîrît în multe necazuri şi griji în vederea rambursării. El se 
explica atunci într-o scrisoare trimisă în Anglia : 

„Generozitatea Dumnevoastră este dublu de preţioasă, căci 
ea dovedeşte constanta dragoste a Dumnevoastră faţă de noi 
personal, dar mai presus de toate faţă de lucrarea Domnului în 
această ţară dezolată şi neglijată. Eu cred că noi simţim cu toţii 
un iateres tot mai crescînd pentru planul misionar, pe care îl ur-
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mărim acum : lucrînd noi înşine sau asociindu-se celor care exer
cită „meserii cinstite"... Noi dăm de asemenea un exemplu altora, 
astfel ca, făcînd la fel, ei să poată ajuta pe cei slabi. De curînd noi 
am auzit vorbindu-se de mai mulţi misionari, care se interesează 
foarte mult de perspectiva succesului nostru. Scumpul tînăr in
digen, Aroolappen, care ne-a părăsit acum cîteva luni, a rămas 
credincios proiectului său, în ciuda multor descurajări şi ispite. 
El a hotărît să înceapă lucrul său într-o vecinătate populată aproape 
de colinele Pilney, din districtul Madura, puţin la sud de Trichi-
nopoly. El speră să se întîlnească aici cu un frate indigen care 
consimte să vină să construiască, „cu mistria într-o mînă şi cu 
sabia în cealaltă; „şi în acest fel, în aceste vremuri tulburi, eu 
cred că se va clădi zidul. Acest scump Aroolappen, a refuzat orice 
formă de salar, pentru că, spunea el, oamenii îi spuneau fără în
cetare că el era plătit pentru a predica. Cînd el m-a părăsit, eu 
am dorit ca să îi dau o sumă fixă lunară ca retribuţie pentru tra
ducerile făcute pentru noi. însă, deosebindu-se de toţi ceilalţi 
indigeni în privinţa aceasta, el a refuzat orice sumă stipulată. 

Ceilalţi doi pe care i-am menţionat sînt un englez... şi un 
legător hindus, care s-au hotărît să urmeze acelaşi drum". 

Cu privire la englez, el a mai scris încă : „El s-a aclimatizat 
şi poate parcurge fără oboseală 55 de kilometri pe zi. El vorbeşte 
şi scrie în mod curent „tamil şi telegu" şi a abandonat un cîştig 
lunar de treizeci şi cinci de rupii, un cal şi o casă pentru a se con
sacra lucrării lui Dumnezeu. El vizitează toată ţara Tamil şi Te
legu într-o mică căruţă umplută cu cărţi, tractate şi obiecte de 
vînzare. Pe drum predică Evanghelia indigenilor în propria lor 
limbă şi în engleză soldaţilor din patrulele militare. El a fost deja 
instrumentul prin care s-au întors la Dumnezeu doi indigeni, 
unul din ei este legător de cărţi, celălalt unul din slujitorii noştri. 
Eu vă asigur că chiar dacă lucrul nostru nu ar fi produs nici un alt 
rod decît aceşti doi sau trei fraţi, care practică acelaşi principiu de 
slujire, noi am fi fericiţi, la gîndul că lucrul nostru în Domnul 
nu a fost în zadar. Noi putem admite, cred eu, că prin bunătatea 
iui Dumnezeu, rămînerea noastră în India ne-a permis ca să punem 
pe picioare acest fel de slujbă printre creştinii indigeni şi păgîni 
şi eu am încrederea că Dumnezeu ne va ajuta să-i întărim şi să 
extindem lucrarea. Cei care cunosc pe indigeni, vor înţelege ca şi 
mine, fără îndoială că această metodă misionară de a plasa pe 
hinduşi într-o dependenţă absolută de Dumnezeu, este socotită 
pentru dezvoltarea acestei individualităţi de caracter, a cărei 
lipsă am regretat-o atît de mult şi pentru care s-a căutat foarte 
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rar un remediu. Prin natura sa, indigenului îi place să-i fie asigu
rată bunăstarea sa, ceea ce îl menţine în dependenţă omenească. 
Pe de altă parte europeanului îi place să ţină pe indigen supus 
şi să stăpînească peste el. însă este fără orice îndoială că dacă bi
sericile indigene nu se întăresc, învăţînd ca să se sprijine pe Domnul 
şi nu pe om, schimbările politice într-o oră pot risipi ordinea ac
tuală a lucrurilor, atît timp cît ea depinde de europeni, şi să nu 
lase nimic ca să mai supravieţuiască. 

Ultima vizită a lui Aroolappen la familia sa la Tinnevelly, 
a adus discuţia despre principiile acestea în adunarea muncitorilor. 
Cu toate că nu se stabilise între ei, el a trăit destul de aproape de 
ei pentru ca să poată fi observat, ca şi principiile pe care el le-a 
pus în practică. Noi recomandăm pentru rugăciunile voastre fier
binţi pe aceşti primi muguri, datoraţi Duhului Sfînt aşa cum cre
dem noi — pentru ca fraţii noştri să poată persevera într-un duh 
de umilinţă adevărată şi independentă de Dumnezeu. Faptul că 
slujba noastră de aici plasează lucrarea noastră de păstorire su
fletească şi comuniunea noastră asupra unui simplu plan creştin 
printre indigeni, nu este cu siguranţă caracteristica cea mai puţin 
importantă a acestei lucrări. Pînă la venirea noastră, numai un 
singur indigen consacrat avea dreptul de a prăznui Cina şi de a 
boteza şi cînd fraţii noştri creştini, Aroolappen şi Andrei au par
ticipat la Cina Domnului cu creştinii indigeni, a avut loc o fră-
mîntare şi o cercetare pe care nu v-o puteţi imagina. Constanta 
referite la Cuvîntul lui Dumnezeu a pus şi pune încă probleme 
referitoare la slujbă şi la conducerea bisericii asupra unui plan 
complet nou în spiritul multora (într-o lumină cu totul nouă)". 

Toate acestea însă nu au împiedicat pe Groves să înţeleagă 
că uneori există oameni chemaţi de a se consacra tot timpul în 
slujba Cuvîntului. De asemenea el a scris : „Eu nu mă îndoiesc 
deloc că aceia pe care Dumnezeu i-a chemat în slujba Sa, trebuie 
să i se predea în întregime... Pastorii şi învăţătorii recunoscuţi 
sînt foarte importanţi pentru bunul mers al adunărilor, însă sînt 
numai aceia pe care Dumnezeu i-a chemat şi aşezat. Eu nu am 
nici o obiecţiune de a mă uni cu creştinii care nu au pastori, dacă 
aşa i-a plăcut lui Dumnezeu ca să nu le dea ; pe de altă parte 
mi-ar fi cu totul imposibil ca să mă asociez în mod personal cu 
aceia care îi resping ca inutili şi nebiblici". Cam în acelaşi timp el 
scria despre sine însuşi : „Eu doresc cu ardoare, dacă Dumnezeu 
înlătură dificultăţile, ca să-mi consacrez restul vieţii mele unei 
slujiri neîntrerupte". Vorbind despre cei doi membri ai bisericii 
anglicane, care ajutaseră pe fraţii Bowden şi Beer în lucrarea lor 
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dela Delta Godaveri, el spune : „Sistemul lor poate fi sectar, însă 
ei nu sînt. Este de zece ori mai bine a avea legătură cu cei ce sînt 
largi într-un sistem sectar, decît cu acei care sînt sectari fără 
sistem. 

Apoi cînd a vizitat Anglia în 1853, el a căzut bolnav şi a murit, 
suferind mult, însă în pace, la vîrsta de 58 de ani în casa lui George 
Miiller la Bristol. 

3) GEORGE MULLER ŞI HENRY CRAIK — 
ORFELINATELE 

George Miiller a dat de asemenea o mare importanţă ascul
tării literale de Sf. Scripturi. El s-a născut aproape de Halberstadt, 
în Prusia la 1805. Cu toate că se pregătea pentru o slujire sfîntă, 
el a început să ducă o viaţă destrăbălată, şi odată chiar a fost 
închis pentru o excrocherie. Simţindu-se adînc nenorocit, el a fost 
condus de către un prieten la o adunare particulară Ia Halle, 
unde a auzit citindu-se Biblia. El avea atunci douăzeci de ani. 
In ciuda lungilor sale studii, această lectură era pentru el ceva 
nou. El a fost atunci cu putere mişcat, nu a durat mult şi dra
gostea lui Isus pentru el şi suficienţa sîngelui Său ispăşitor au găsit 
un ecou în inima sa, la care el a răspuns cu dragoste şi credinţă 
din inimă. începînd din acest timp el avu mari lupte spirituale, 
însă obiceiul său de a citi Biblia cu rugăciune în mod regulat în 
fiecare zi, 1-a dus la o cunoaştere crescîndă a voiei lui Dumnezeu. 

Dorind cu înfocare, să devină misionar printre iudei, el a 
plecat în Anglia pentru a studia sub auspiciile „London Jews 
Society". Abia ajuns în Anglia, el a aflat cu bucurie ceea ce făcea 
A.N. Groves, jertfind o frumoasă avere şi un frumos cîştig ca să 
meargă ca misionar în Persia, bizuindu-se pe Domnul pentru pur
tarea de grijă a nevoilor sale. Stabilindu-se la Teignmouth din 
cauza sănătăţii sale, el a întîlnit aci pe Henry Craik care trăise 
în familia Groves. Aceasta a fost începutul unei prietenii pe viaţă. 
Aci el a primit noi binecuvîntări spirituale, îndeosebi văzînd mai 
lămurit că numai Cuvîntul lui Dumnezeu este singura călăuză 
a celui credincios şi Duhul Sfînt singurul Învăţător. După aceea 
lumina a creat în spiritul său dificultăţi cu privire la legăturile 
sale cu societatea misionară şi pînă la urmă după o înţelegere 
prietenească cu comitetul, el a rupt legătura cu asociaţia în pri
vinţa lucrării. Motivele hotărîrii sale au fost următoarele : A în
ţeles că nu era după Scriptură ca el să fie consacrat, fie în biserica 
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luterană, fie în cea anglicană. El a văzut de asemenea că o biserică 
naţională oarecare, fiind un amestec de oameni necredincioşi cu 
adevăraţi credincioşi, cuprindea principii care în mod sigur o în
depărtau de Cuvîntul lui Dumnezeu. Apoi faptul că aceste biserici 
sînt instituţii de stat, le împiedică de a-şi schimba metodele, oricare 
ar fi noile lucruri pe care ele le-ar putea primi prin Sfintele Scripturi. 
Apoi el a avut o obiecţiune de conştiinţă, de a depinde de o condu
cerea omenească în lucrarea sa misionară. El înţelegea că un slujitor 
al lui Hristos., trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfînt în întrebuin
ţarea timpului său şi în ceea ce priveşte locul ales pentru activitatea 
sa. în sfîrşit, cu toate că iubea pe iudei, el nu se putea angaja să 
lucreze aproape exclusiv printre ei. Faptul că societatea cheltuise 
cu el ceva bani îl punea sub o obligaţie faţă de ea, însă această 
dificultate a fost ridicată printr-un angajament satisfăcător cu 
Comitetul, care 1-a tratat cu multă bunăvoinţă. Problema se 
punea în ceea ce privea trebuinţele sale vremelnice, însă el nu s-a 
tulburat în această privinţă. El a putut să se sprijinească pe făgă
duinţele Domnului, acelea din Matei 7, 7—8; 6, 25—34 şi Ioan 
14, 13—14. El a înţeles că dacă el caută mai întîi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Sa, celelalte lucruri, trebuinţele sale 
vremelnice, îi vor fi date pe deasupra. în acest timp, pastorul 
bisericii (capelei) Ebenezer din Teignmouth, părăsind postul său, 
Miiller a fost invitat de către cei optsprezece membrii ai bisericii 
să devină slujitorul lor cu o remuneraţie de 55 lire sterile pe an. 
El a acceptat şi a lucrat în mod regulat printre ei, însă a întreprins 
de asemenea şi turnee de propovăduire în multe localităţi din 
împrejurimi. El a găsit că propovăduind Scripturile, slujba sa 
dădea roade mai bune. 

într-o zi, ascultînd o conversaţie între trei surori în Hristos 
cu privire la botez, a înţeles atunci că deşi întotdeauna el a apărat 
cu tărie botezul copiilor, el nu studiase niciodată în mod serios 
şi^cu rugăciune Scripturile, cu privire la acest subiect. El a început 
să facă acest lucru şi s-a convins că Evanghelia nu învăţa decît 
botezul celor credincioşi şi aceasta prin afundare. Multe obiecţiuni 
i s-au prezentat duhului său în ceea ce priveşte ascultarea imediată 
a acestei porunci. Cu toate acestea, fiind încredinţat că era voia lui 
Dumnezeu ca să asculte în mod literal de aceasta, el fu botezat. 
Puţin timp după aceea, el a mai observat că deşi nu este o poruncă, 
apostolii ne-au lăsat exemplul de a frînge pîinea în fiecare duminică ; 
apoi că după Sfintele Scripturi, Duhul Sfînt trebuie să aibă toată 
libertatea de a lucra, slujindu-se de cutare sau cutare frate, după 
plăcerea Sa, pentru ca toţi să poată beneficia de darurile pe care 
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Domnul le-a repartizat printre ei. După ce au fost examinate 
de către biserică aceste lucruri au fost introduse în practică. 

în acelaşi an (1830) Miiller a luat în căsătorie pe sora lui Groves ? 
în care el a găsit o soţie, care era cu totul de aceiaşi părere ca el^ 
pentru a căuta să înţeleagă şi să facă voia lui Dumnezeu, aşa cum 
este descoperită în Scripturi. Ea a participat din plin la noile ini
ţiative pe care le-au luat. Socotind că ei nu trebuie şă mai primească 
salar fix provenind din închirierea băncilor şi din contribuţiile 
regulate ale membrilor, ei renunţară la aceasta. Apoi ei au luat 
o hotărîre şi mai dificilă decît cea precedentă, convinşi că ei ascul
tau de Dumnezeu, de a nu mai cere ajutor bănesc sau de a face 
cunoscute altora nevoile lor, ci de a alerga drept la Domnul şi să 
se bizuie pe El, ca să se îngrijească de toate nevoile lor. Puţin 
mai tîrziu au primit harul de a lua în mod literal această poruncă 
a Domnului : „Vindeţi ce aveţi şi daţi la săraci". Scriind după mai 
mult de 50 de ani el spunea : ,,Noi nu regretăm întru nimic hotă-
rîrea luată atunci. în mila Sa plină de dragoste, Dumnezeul nostru 
ne-a dat de asemenea harul de a rămîne în acelaşi gînd în ceea ce 
priveşte punctele de mai sus, în practică ca şi în principiu. Şi acest 
lucru ne-a permis de a experimenta dragostea dulce şi grija Dumne
zeului nostru pentru copiii Săi, chiar şi în cele mai mici amănunte, 
aşa cum nici odată nu le-am realizat mai înainte. Noi am putut 
mai ales să învăţăm a cunoaşte pe Domnul, mai bine decît oricînd 
ca fiind Dumnezeul care ascultă rugăciunile* 

în 1832, George Miiller şi Henry Craik merseră să se stabilească 
la Bristol, unde cei doi fraţi au fost pentru cîtva timp pastori la 
,.Capela Ghideon". Apoi au închiriat de asemenea capela Betesda. 
mai întîi pentru un an. Acolo un frate şi patru surori au intrat 
în legătură de părtăşie frăţească cu ei, fără nici un regulament, 
dorind — spuneau ei — ca să nu lucreze decît după lumina pe care 
ar voi Domnul să le-o acorde prin Cuvîntul Său. Această biserică 
crescu în mod rapid şi a fost încă dela început foarte activă în 
lucrări bune. După vreo cinci ani, s-apus o problemă, care i-a deter
minat să cerceteze cu grije Scripturile, pentru a găsi o soluţie. 
Atunci cînd s-a întemeiat biserica, toţi membrii erau credincioşi 
botezaţi. După aceea trei surori au făcut o cerere de a fi admise, 
şi a căror credinţă şi evlavie nu puteau fi puse la îndoială, însă ele 
nu fuseseră botezate ca credincioase, şi atunci cînd li s-a explicat 
Scripturile asupra acestui punct, nu au fost convinse că acesta 
era drumul pe care ele trebuiau ca să-1 ia. Majoritatea bisericii 
între alţii şi Miiller şi Craik, socoteau că ele trebuiau ca să fie primite, 
însă mai mulţi nu puteau din motive de conştiinţă ca să primească 
credincioşi nebotezaţi. După lungi discuţii cu scripturile în mînă, 
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numărul celor care se opuneau a fost redus la o infimă minoritate. 
Unii au fost lămuriţi prin sfatul iui Robert Chapman, din Barnsta-
ple, om care prin caracterul său de sfinţenie şi prin cunoştinţa sa în 
Cuvînt şi bunul său simţ îşi atrăsese respectul tuturor celor care 
veneau în contact cu el. El a prezentat problema astfel : „sau 
credincioşii nebotezaţi sînt din numărul oamenilor care trăiesc 
în neorînduială şi în acest caz noi trebuie să ne despărţim de ei 
( I i Tesal. 3, 14)sau ei nu trăiesc în neorînduială. Dacă un credin
cios trăieşte în neorînduială, nu numai la masa Domnului trebuie 
să ne despărţim de el, ci purtarea noastră faţă de el va fi în între
gime diferită de cea care ar fi , dacă el nu ar trăi în neorînduială 
şi aceasta în orice ocazie, în legăturile noastre cu el sau în cazul 
cînd am veni în contact cu el. Evident acest lucru nu se aplică în 
purtarea credincioşilor botezaţi faţă de fraţii nebotezaţi. Duhul 
Sfînt nu îngăduie acest lucru. El mărturiseşte mai degrabă că 
faptul de a nu fi botezat nu aduce după sine în mod neapărat 
neorînduială în viaţă şi că poate ca să existe cea mai preţioasă 
părtăşie între credincioşii botezaţi şi cei nebotezaţi. Duhul Sfînt 
nu ne autorizează să le refuzăm părtăşia cînd este vorba de rugă
ciune, de citirea şi de studierea Bibliei, legături sociale şi apropiate 
sau cînd este vorba de lucrarea Domnului. Acest lucru ar trebui 
să se întîmple, dacă ei ar trăi în neorînduială. S-a ajuns la concluzia 
că : „noi trebuie să primim pe toţi aceia pe care Hristos i-a primit 
(Rom. 15, 7) oricare ar fi măsura de har sau de cunoştinţă la care 
ei ar fi ajuns". Din această cauză cîţiva membri părăsiră biserica, 
însă cei mai mulţi dintre ei s-au reîntors mai tîrziu şi acest subiect 
nu a mai cauzat niciodată dificultăţi. 

Mai tîrziu, fraţii s-au preocupat de probleme în ceea ce priveşte 
bătrînii, ca şi ordinea şi disciplina în biserică. Ei au examinat timp 
îndelungat şi cu grijă Scripturile cu privire la aceste subiecte. Ei 
recunoscură că Domnul însuşi stabilise în fiecare biserică bătrîni 
pentru conducere şi învăţătură şi că această rînduială trebuia con
tinuată şi astăzi ca şi în timpurile apostolice, cu toată starea de 
decadenţă a bisericii. Acest lucru nu implică deloc ca credincioşii 
întruniţi în adunare trebuie să numească bătrînii după bunul lor 
plac. Ei trebuie să aştepte dela Dumnezeu, care ridică oameni 
înzestraţi pentru a învăţa şi conduce în biserica Sa. Aceştia sînt 
desemnaţi de Duhul Sfînt, care le descopere — ca şi celor care 
trebuie să-L slujească — printr-o chemare tainică, misiunea spe
cială pe care trebuie să o îndeplinească, avînd calităţile cerute prin 
faptul că Domnul binecuvîntează lucrul lor. Cei sfinţi trebuie să-i 
recunoască şi să li se supună în Domnul. Problemele de disciplină 
trebuie ca să fie rezolvate în final în prezenţa bisericii şi să se gă-
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sească rezolvarea corespunzătoare pentru că acestea privesc întreg 
trupul (toate mădularele). In ceea ce priveşte primirea fraţilor 
la masa Domnului, acesta este un simplu act de ascultare faţă de 
Domnul, fie din partea celor bătrîni, fie din partea întregii biserici. 
După acest cuvînt : „Primiţi-vă ... unii pe alţii cum v-a primit 
Hristos spre slava lui Dumnezeu" (Rom. 15, 7), noi avem datoria 
şi privilegiul de a primi pe toţi aceia care fac o mărturisire sinceră 
a credinţei lor în Hristos. 

Aceste concluzii şi altele nu erau reglementări ale bisericii, 
însă ele exprimau ceea ce membrii înţeleseseă şi doreau ca să pună 
în practică, atîta timp cît nu au primit alte lumini din Scripturi, 
In ceea ce priveşte Cina Domnului s-a declarat: „Cu toate că nu 
există nici o poruncă expresă în ceea ce priveşte regularitatea 
păzirii ei (cînd şi de cîte ori să se prăznuiască) exemplul apostolilor 
şi a primilor ucenici ne conduce ca să o prăznuim în fiecare du
minică Prin acest act noi arătăm participarea noastră colectivă 
la toate binefacerile care decurg din moartea Domnului, a unirii 
noastre cu El şi unii cu alţii. Ocazia de a prăznui Cina Domnului 
trebuie să fie luată şi în scopul exercitării darurilor de învăţătură 
şi îndemînare ca şi în scopul părtăşiei în rugăciune şi mulţumire. 
Manifestarea participării noastre comune cu darurile fiecărui mem
bru nu ar putea fi completă în aceste adunări, dacă toată adunarea 
este dirijată de un singur frate. Acest fel de adunări, cu toate acestea 
nu suprimă responsabilitatea celor care au daruri de învăţătură 
şi îndemînare spre a zidi biserica, atunci cînd ocazia se prezintă. 

în 1843, George Miiller a vizitat Germania. El a petrecut 
cîteva luni pe lîngă un grup de credincioşi care l-au invitat şi care 
doreau ca să se bucure de slujirea sa. Insă cînd a fost vorba de a 
frînge pîinea, ei nu i-au îngăduit, deoarece el era gata de a face 
acest lucru cu creştinii bisericii naţionale sau cu credincioşii nebo-
tezaţi ca adulţi. Ei încercară chiar de a-1 face să promită că el nu 
va frînge pîinea niciodată cu credincioşii, care cu toate că sînt 
botezaţi, ei înşişi nu refuzau ca să se adune laolaltă cu cei care 
nu erau bortezaţi. 

Vorbind despre aceste lucruri Miiller spune : „Aceşti copii 
ai lui Dumnezeu au avut dreptate ca să considere botezul credin
cioşilor ca biblic şi să se despartă de biserica naţională ... Insă ei 
au pus accentul greşit asupra acestor două puncte. Sigur, botezul 
credincioşilor este adevărul lui Dumnezeu ; este de asemenea drept 
ca copiii lui Dumnezeu să se despartă de biserica naţională pentru 
că ei ştiu că o biserică este o congregaţiune de credincioşi şi ei 
nu văd în bisericile naţionale decît un amestec al lumii cu cîţiva 
credincioşi adevăraţi. Cu toate acestea se poate ca să se dea o prea 
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mare importanţă acestor puncte şi să li se dea un loc exagerat, 
ca şi cînd acestea ar însemna totul şi din această cauză ar rezulta 
o pierdere spirituală pentru cei care lucrează astfel. Să ne păzim 
deci de a insista prea mult asupra unei părţi oarecare a adevărului, 
chiar şi asupra celor mai preţioase învăţături privind viaţa noastră 
de înviaţi împreună cu Hristos, chemarea noastră cerească sau 
profeţia — mai curînd sau mai tîrziu, aceia care au pus accentul 
pe aceste părţi ale adevărului, punîndu-le pe primul plan, vor 
pierde în propriile lor suflete, şi dacă vor învăţa astfel ei vor dăuna 
ascultătorilor lor. Lucrul acesta s-a întîmplat la Stuttgart, Bo
tezul şi despărţirea de biserica naţională era aproape totul pentru 
aceşti scumpi fraţi : „Noi sîntem biserica. Adevărul nu se găseşte 
decît la noi. Toţi ceilalţi sînt greşiţi şi în Babilon ..." Acestea erau 
frazele întrebuinţate în mod constant de către fratele nostru ... 
Să dea Dumnezeu ca în harul Său să le dea şi să le păstreze aşa ca 
mie o inimă smerită". 

Cei doi fraţi Craik şi Miiller simţeau cu putere că orice cre
dincios este obligat într-un fel sau în altul să ajute cauza lui Hristos, 
însă mijloacele necesare pentru aceasta nu trebuie să fie obţinute 
dela oameni şi mai ales (cu atît mai puţin) dela cei neconvertiţi. 
Ei trebuiau să vină la Domnul însuşi, care ascultă rugăciunea 
credinţei. Dînd urmare acestei convingeri, ei întemeiară în anul 
1834 „The Scriptural Knowledge Instituţion for Home and Abroad" 
(Instituţia pentru cunoaşterea Scripturii în ţară şi străinătate), 
al cărei scop era de a ajuta şcolile săptămînale, şcolile de duminică 
şi şcolile de adulţi, unde era dată învăţătura asupra temeiurilor 
biblice ; apoi de a răspîndi Sf. Scripturi şi de a ajuta pe misionarii 
a căror metode erau cele mai conforme cu Sf. Scripturi. Raţiunea 
lor de a întemeia o nouă instituţie, în timp ce existau deja atîtea 
alte societăţi religioase, era că, cu toate că recunoşteau binele 
făcut de acestea din urmă, existau totuşi anumite puncte, pe care 
în cugetul lor ei nu le puteau aproba. Scopul — spuneau ei — 
pe care şi-1 propuneau aceste societăţi era ameliorarea treptată 
a lumii pînă cînd într-o zi toţi vor fi convertiţi. în timp ce Sf. 
Scripturi ne învaţă că convertirea lumii nu va avea loc înainte 
de venirea Domnului, că în prezenta dispensaţiune starea spirituală 
a lumii se va înrăutăţi, însă Domnul îşi va alege un popor dintre 
naţiuni. In afară de aceasta, aceste societăţi au multe legături cu 
lumea, în aşa fel încît o persoană neconvertită poate deveni membră. 
Apoi, adeseori se cer bani dela neconvertiţi şi preşedinţii adunărilor, 
patronii şi membrii asociaţi sînt în general aleşi din oameni bogaţi 
şi influenţi. în fine aceste societăţi contractează datorii. Ori toate 
aceste lucruri sînt în contrazicere cu litera Noului Testament. 
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Aceşti fraţi se hotărîră deci să nu ceară niciodată bani, ci 
numai de a accepta fondurile care le-ar putea fi oferite în mod 
liber; să nu primească nici o persoană neconvertită pentru a ajuta 
la conducerea sau la bunul mers al instituţiei; să nu-şi întindă 
sfera lor de activitate, făcînd datorii, să aducă înaintea Domnului 
în rugăciune secretă trebuinţele lucrării, şi să lucreze potrivit cu 
mijloacele pe care Dumnezeu li le va acorda. Delaacest mic început, 
fără capital iniţial, fără reclamă, s-a răspîndit un fluviu constant 
de binecuvîntări, care creştea mereu în volum. Săracii fură ajutaţi ; 
şcoli s-au deschis cu succes în diferite ţ ă r i ; Scripturile au fost 
vîndute sau donate într-un foarte mare număr; ajutoare au fost 
trimise misionarilor în multe ţări şi acest lucru fără a exercita 
asupra lor cel mai mic control ca să limiteze libertatea lor, însă 
numai pentru a ajuta la nevoile lor şi acelea ale lucrării. Toate 
aceste activităţi întinse şi crescînde, au continuat în simpla depen
denţă de Dumnezeu. De nenumărate ori, aceşti fraţi nu aveau 
nimic în mîini pentru a răspunde la nevoile atît de variate ale 
acestui serviciu sau pentru cheltuielile lor personale. însă întot
deauna, ca răspuns la rugăciuni, fondurile necesare soseau la 
momentul oportun. De asemenea credinţa lor în Dumnezeu şi 
părtăşia lor cu El au fost exercitate şi întărite, în timp ce alţii 
au fost de asemenea încurajaţi ca să umble prin credinţă. 

în 1836, Miiller deschise primul său orfelinat, închiriind pentru 
un an în Wilson Street, din Bristol o casă, unde a primit 26 de 
copii. El explică după cum urmează motivele sale, pentru înce
perea acestei lucrări : 1) Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat, 
dacă El binevoieşte să dea mijloacele necesare, şi ca să se vadă 
că a se încrede în El nu este un lucru în zădar şi că astfel credinţa 
copiilor Săi să fie întărită. 2) Pentru binele spiritual al copiilor 
care sînt lipsiţi de părinţii lor. 3) Pentru binele lor vremelnic. Re-
marcînd că mulţi creştini sînt încărcaţi de grijuri şi de teamă, el 
dorea ca să dea o dovadă vizibilă, tangibilă că în zilele noastre 
ca şi în toate timpurile, Dumnezeu aude şi ascultă rugăciunile 
şi că El are grijă de nevoile noastre, dacă noi ne încredem în Ei 
şi căutăm slava Sa. El însuşi a fost foarte mult ajutat de exemplul 
lui Franke din Halle, Germania, care nebizuindu-se decît pe Dumne
zeul Cel viu, construise şi întreţinuse un vast orfelinat. El avea 
siguranţa că la Bristol, o întreprindere asemănătoare ar fi cea mai 
bună mărturie despre credincioşia lui Dumnezeu în această ţară. 
Speranţele sale au fost mai mult decît îndeplinite (realizate) cu 
toate că adeseori el a fost redus la o lipsă extremă, numărul orfa
nilor mergînd mereu crescînd. Această lucrare a continuat pînă 
la moartea sa, la vîrsta de 93 de ani, şi de atunci încolo succesorii 
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săi au continuat lucrarea în acelaşi duh. Marele număr de orfani 
crescuţi, din care mulţi se convertiră, imensele clădiri construite, 
enormele sume de bani primite şi folosite, toate acestea ne dau 
un exemplu izbitor despre puterea biruitoare a rugăciunii prin 
credinţă". 

în 1837, George Miiller a publicat prima parte a cărţii sale, 
.Expunere a unora din călăuzirile lui Dumnezeu faţă de George 
Miiller" eare a exercitat o influenţă extraordinară asupra vieţii 
unui mare număr de persoane, încurajîndu-le să se încreadă în 
Domnul. 

4) R. CL. CHAPMAN 

Oraşul Devonshire din Barnstaple, aduce aminte de Robert 
Cleavcr Chapman, care a vestit Cuvîntul timp de şaptezeci 
de ani şi a murit aici în 1902, atingînd aproape un secol. E s-a născut 
în 1803 în Danemarca din părinţi englezi. Mama sa pe care a iu
bit-o foarte mult, a exercitat o mare influenţă asupra lui. Fiind 
încă în Danemarca, el a fost instruit de către un abate francez. 
Mai tîrziu el a frecventat şcoala din Yorkshire. El a arătat un gust 
pronunţat pentru literatură şi a fost de asemenea un cunoscător 
de limbi excepţional. Atras spre Biblie, la vîrsta de 16 ani el studia 
cu sîrguinţă această carte, care îi făcu o mare impresie. El a făcut 
studii de drept, devenind avocat şi reuşi bine în profesia sa. 

La această epocă, James Harrington Evans, predica la Londra 
în capela din strada John Bedford Row, capelă pe care un prieten 
a clădit-o pentru el. El ocupa un post în biserica anglicană şi s-a 
convertit citind cîteva predici, care i-au fost împrumutate de 
rectorul său. El a început atunci să predice cu convingere îndreptă
ţirea prin credinţă. Acesta a fost mijlocul de a trezi pe credincioşi, 
ca şi de a aduce la pocăinţă pe păcătoşi. însă rectorul s-a supărat 
şi 1-a concediat. Ajungînd la dificultăţi în ceea ce priveşte botezul 
copiilor şi înţelegînd că unirea bisericii cu statul împiedica disci
plina spirituală, el părăsi biserica. Puţin timp după aceea,soţia 
lui şi el au fost botezaţi. Cu toate acestea Evans nu voia ca să 
devină pastor al unei biserici baptiste, pentru că acest lucru l-ar 
fi împiedicat să aibă părtăşie cu mulţi credincioşi, printre care el 
socotea că se găsesc mulţi care puteau ca să-i fie lui mult superiori. 
La Capela din John Street, Cina Domnului era prăznuită în fiecare 
duminică seara şi cei care aveau un oarecare dar şi puteau contribui 
la zidirea adunării, erau încurajaţi ca să ia cuvîntul. 
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La această biserică a frecventat Robert Chapman aproape 
douăzeci de ani. într-o seară, pe cînd trecea pe lîngă capelă îm
brăcat în haine de seară, unul din bătrinii 1-a invitat ca să intre. 
El a acceptat şi cîteva zile după aceea el a făcut experienţa 
întoarcerii la Dumnezeu. Iată ce a spus el mai tîrziu : „Doamne, 
eu mi-aduc aminte de căile Tale faţă de mine ! Cînd mîna Ta 
m-a oprit, cînd Duhul Tău m-a convins de păcat eu am băut cupa 
amară a vinovăţiei mele şi roadă lucrărilor mele..." în mine era 
dezolarea iernii. Eram dezgustat de lume. Eu o uram din pricina 
decepţiilor ei şi cu toate acestea eram incapabil să mă despart de 
ea... La vremea potrivită, Tu mi-ai vorbit şi mi-ai spus : „Iată 
odihna ; lăsaţi să se odihnească acela care este obosit; iată locul 
de odihnă ! Şi cît de dulci sînt cuvintele Tale. „îndrăzneşte fiule, 
păcatele îţi sînt iertate !" Cît de preţioasă este viziunea Mielului ! 
Cît de glorioasă este haina neprihănirii, care ascunde murdăria 
mea ! „Atunci cel şchiop va sări ca un cerb şi limba celui mut va 
izbucni de bucurie. în Isus cel răstignit, în Tine Domnul meu, 
sufletul meu va găsi odihnă şi la sînul dragostei Tale..." El a fost 
botezat şi s-a unit cu congregaţiunea credincioşilor din John 
Street. 

Această hotărîre 1-a făcut să piardă mulţi prieteni şi a pro
vocat dezaprobarea rudelor sale, însă încă dela începutul vieţii 
sale noi, el s-a predat în întregime lui Hristos. Scripturile i-au 
fost din ce în ce mai mult plăcerea sa, şi el intră într-o viaţă de 
credinţă şi de rugăciune, fără a uita din această cauză nevoile 
celor săraci şi nenorociţi. El a simţit că Dumnezeu îl cheamă la 
slujirea Cuvîntului. Unele persoane îi spuneau că nu va deveni 
niciodată predicator, însă el răspundea : „Marele meu scop va fi 
de a trăi ca Hristos". El a rămas celibatar şi în 1832, s-a stabilit 
la Barnstaple, unde a început să expună Cuvîntul la capela bap
tistă din Ebenezer. Harrington Evans 1-a urmărit cu un. interes 
constant. El spunea despre Chapman : „Este una din stelele mele. 
Eu îl socotesc ca pe unul din primii oameni ai epocii. El nu cu
noaşte nici declin nici revărsare peste margini" 

Chapman a lichidat tot ceea ce avea şi a trăit mereu într-o 
dependenţă directă faţă de Domnul, pentru satisfacerea nevoilor 
sale zilnice. Trăind foarte modest, el dăruia tot ceea ce nu îi era 
necesar. Despre începutul misiunii sale la Barnstaple el scria : 
„Cînd am fost invitat să părăsesc Londra, pentru a veni să pro
povăduiesc Cuvîntul lui Dumnezeu la capela Ebenezer, ocupată 
atunci de o comunitate de baptişti stricţi, eu am acceptat numai 
cu o condiţie, ca eu să fiu liber a învăţa tot ceea ce voi găsi scris 
în Scripturi. Cîtva timp, eu mi-am exercitat misiunea cu bine-
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cuvîntare. Un frate care m-a vizitat atunci, a insistai cu m i 
înlătur rînduiala severă că numai credincioşii botezaţi erau admişi 
ca să frîngă pîinea. Eu i-am răspuns că nu pot forţa concilii! i 
fraţilor şi surorilor mele. Apoi eu mi-am continuat misiunin in 
văţîndu-i cu răbdare prin Cuvînt. Eu ştiam bine atunci că o maro 
majoritate a congregaţiunii m-ar fi susţinut asupra acestui punct, 
însă am socotit că era mai plăcut lui Dumnezeu de a persevera 
în învăţătură pînă ce toţi vor cădea de acord. Puţin timp după 
aceea, cîţiva creştini din Barnstaple, care se ataşaseră vederilor 
strimte pe care noi le părăsisem atunci, cerură ca noi să părăsim 
capela. Eu am examinat atunci contractul şi am putut constata 
că noi nu am violat nici una din dispoziţiile lui. Cu toate acestea 
noi le-am dat capela aşa cum aş fi dat vestmîntul meu unui om 
care l-ar fi cerut. Dumnevoastră nu trebuie să fiţi surprinşi de a 
afla că puţin timp după aceea Domnul ne puse la dispoziţie o 
capelă mult mai bună". 

Aceasta a fost epoca cînd Robert Chapman a făcut cunoş
tinţă cu George Miiller şi Henry Craik, ca şi a cîtorva credincioşi 
care la Dublin şi în altă parte s-au străduit ca să asculte de Sfin
tele Scripturi. 

Robert Chapman şi prietenul său William Hake, au trăit 
înpreună într-o strînsă părtăşie timp de 59 de ani, pînă la moartea 
lui Hake în 1890. Cele două case simple pe care ei le locuiau în 
Barnstaple la nr. 6 şi nr. 9 „New Buildings" deveniră un loc de 
pelerinaj vizitat de oameni din lumea întreagă care veneau aici 
ca să caute ajutor şi sfat in lucrurile spirituale. 

Robert Chapman a călătorit în multe ţări. Vizitele sale în 
Spania au călăuzit pe mulţi slujitori ai lui Dumnezeu ca să continue 
în această ţară o lucrare de evanghelizare care a adus multă roadă. 
Toţi aceia care au venit în contact cu el au fost influenţaţi prin 
viaţa sa sfîntă. Mulţi ani după trecerea sa prin Spania, fraţii care 
au lucrat aici întîlniră în multe rînduri persoane care fuseseră 
convertite şi dădeau o bună mărturie pentru Hristos ca rezultat 
al conversaţiilor lor cu Chapman. Un călător făcu cunoştinţa unui 
englez stabilit pentru afacerile sale într-un port românesc dela 
Marea Neagră. Ei au discutat despre lucruri spirituale şi englezul 
a declarat că el fusese religios înainte de a veni în România, însă 
acum el prăsise toate acestea, fiind convins că toţi cei ce mărtu
risesc că sînt creştini, nu sînt decît nişte ipocriţi. Cu toate acestea — 
s-a corectat el — eu trebuie să spun că am întîlnit un creştin sincer. 
El trecea adeseori prin piaţa localităţii unde locuiam în Devonshire 
şi se numea Robert Chapman". 
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Tradiţiile şi instrucţiunile (învăţăturile) bisericii primitive 
înainte ca Scripturile să fie complet terminate, primiră în Noul 
Testament o formă stabilă destinată a fi o călăuză literală şi per
manentă pentru credinciosul individual, ca şi pentru bisericile 
lui Dumnezeu. Străduinţa depusă pentru a se conforma acestui 
model nu a încetat niciodată, cu toate că uneori numai puţini au 
stăruit în acest lucru. 

Iată avem cîteva exemple : în congregaţiunea din Edimburg 
unde au lucrat fraţii Haldane, adunările din Dublin, de care s-a 
interesat Groves, Cronin, Bellett şi alţii ; biserica din Bristol 
fondată de G. Miiller, Craik şi colaboratorii lor, apoi fraţii raeno-
niţi din sudul Rusiei şi adunările stundiste din diversele părţi ale 
acestei ţări. Insă au existat şi multe alte mişcări de acelaşi gen, 
aproape peste tot, unele limitate la mici grupe, altele îmbrăţi-
şînd cercuri întinse. In principiile lor esenţiale, ei au avut o mare 
afinitate spirituală cu cei din bisericile baptiste şi independente, 
care au rezistat raţionalismului, atît de general acceptat astăzi, 
şi nu au fost deloc contaminate. 

CAPITOLUL X V I I 

PROBLEME DE COMUNIUNE 
ŞI DE INSPIRAŢIE 1830 — 1930 

1) Darby la Plymouth şi în Elveţia franceză 

La Plymouth, o adunare care avea legături personale cu 
Dublin şi Bristol a exercitat de timpuriu o mare influenţă, atît 
prin numărul său de membri cit şi prin darurile remarcabile ale 
unora din conducătorii şi învăţătorii ei. însemnătatea acestei 
adunări a dat loc la numele atît de bine «unoscut de „fraţii din 
Plymouth." Cei mai eminenţi dintre învăţătorii ei au fost Ben
jamin Wills Newton şi J. N. Darby. Acesta din urmă s-a alăturat 
unei adunări din Londra, însă cum el s-a devotat în întregime 
slujbei Cuvîntului, el călătorea foarte mult şi venea frecvent la 
Plymouth. Contrar celor mai mulţi din colaboratorii săi, el în
văţa încă botezul copiilor, cu toate că el părăsise biserica angli
cană. Totuşi doctrina sa diferea de cea a acestei biserici; ea se 
aseamănă mai degrabă cu cea a lui Pelagiu, care socotea că bo
tezul introduce pe copil într-o sferă unde îi va fi posibil să pri
mească harul lui Dumnezeu. 

In timp ce F. W. Newman, asociat pentru cîtva timp lui 
A. N. Groves la Bagdad a devenit un puternic exponent al raţio
nalismului şi fratele său, John Henry Newman este cunoscut ca 
conducător al mişcării ritualiste — zise dela Oxford — care a fost 
debutul trezirii anglo-catolice (înoirii) în biserica anglicană — 
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