
 

 

1517-1532: Începuturile anabaptismului 

 

În al treizeci și doilea an al domniei împăratului Maximilian I1, Martin Luther a 

început să predice și să își publice învătătura în Wittenberg, Saxonia, avertizându-i 

pe oameni să trateze cu precauție asemenea zvonuri false, precum și alte 

vicleșuguri babiloniene. Desi papa l-a convocat la Roma, el a preferat să își prezinte 

în scris punctul de vedere legatului papal din cadrul dietei imperiale de la Augsburg. 

Neprimind niciun răspuns, a revenit acasă la sfatul binevoitorilor săi. Tocmai în 

vremea aceea, și-a pornit și Ulrich Zwingli în Zürich, Elvetia, atacurile sale la adresa 

papalității.    

În preajma datei morții împăratului Maximilian (12 ianuarie, 1519), respectiv a 

întronării lui Charles V, Zwingli a început, la rândul său, să predice și să scrie 

împotriva răului celui mare al Babilonului, curva cea nerușinată. 

Amândoi, atât Luther, cât și Zwingli, au demascat și au adus la lumina zilei 

toată înșelătoria și ticăloșia papei cu o tărie de parcă ar fi vrut să le facă praf și 

pulbere. Dar nu au reușit să le înlocuiască cu ceva mai bun. De îndată ce au început 

să prindă gustul puterii lumești și să își pună încrederea în ajutorul omului, au 

devenit la fel de răi - asemeni celui care, încercând să repare un ceainic vechi, nu 

face decat să îi lărgească spărtura. Au lăsat în urma lor un popor fără rușine, pe 

care îl învățaseră să păcătuiască. Figurativ vorbind, ei nu au făcut decât să spargă 

urciorul din mâna papei, păstrându-și însă cioburile pentru sine.  

Și aceasta pentru a se împlini spusele lui Isus: "Celui ce nu este credincios în 

lucrurile mici nu i se vor încredinta lucruri mari, iar ceea ce credea el că are i se va 

lua. " (Luca 8:18, 16:10, 19:26) 

Cei doi menționați mai sus și-au câștigat o mare multime de susținători, care 

le-au acceptat învățătura ca fiind adevărtată. Unii chiar și-au dat viata pentru ea, 

convinși fiind că își găsiseră mântuirea în Hristos. Acesta a fost și cazul a doi tineri 

                                                 
1
 Maximilian I (1459-1519), împărat al Sfântului Imperiu Roman din anul 1493; 1517 a fost cel de-al 

douăzeci și patrulea an al domniei sale. 



călugări, Johannes și Heinrich1, care au fost arși în Bruxelles, Țările de Jos, în anul 

1523. La fel s-a întâmplat și cu Kaspar Tauber2, un cetățean înstărit al Vienei, care, 

din cauza credinței sale, a fost condamnat și ars de concitadinii săi în anul 1524. Au 

mai existat și alții, a căror istorie nu a fost consemnată, dar pe care îi considerăm 

binecuvântați după modelul învățăturii lui Hristos, pentru că au suferit și au luptat 

lupta cea bună. Dar oricât de minunat a fost începutul lucrării lor, în curând, Luther și 

Zwingli împreună cu ucenicii lor s-au divizat în două tabere ostile datorită 

convingerilor lor ireconciliabile privind  sacramentele, creând astfel un nou turn 

Babel. Nu s-a remarcat nicio schimbare în viața lor, cu excepția laudei de sine și a 

genului de cunoștințe care le oferea prilejul de a-i disprețui pe ceilalți. Slujirea lor de 

Dumnezeu s-a redus la mâncatul cărnii, la căsătorire și la ocărârea papilor, a 

călugărilor și a preoților (care, desigur, o meritau pe deplin). 

Luther şi ucenicii lui propovăduiau că trupul lui Isus Hristos se află în pâinea 

de la Cina Domnului şi că, împărtăsindu-ne cu această pâine, ne sunt iertate 

păcatele. Zwingli şi discipolii lui propovăduiau, în schimb, că Cina Domnului este 

doar un semn de aducere aminte al mântuirii şi al harului lui Hristos, nicidecum  o 

jertfă pentru păcat, deoarece aceasta fusese deja adusă de Hristos pe cruce3. 
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 Heinrich Voes și Johannes Esch au fost călugării unei mănăstiri augustiniene din Antwerp, distruse în 

1522. Martirajul lor este descris în cântecul lui Martin Luther, „Ein neues Lied wir heben an“ (Let us sing a new 

song); vezi Philipp Wäckernagel, Das deutsche Kirchenlied: von der ältesten zeit bis zu Anfang des XVII 

Jahrhunderts (Leipzig, 1870), III, 3-4. 

Literatură despre martirajul lor, precum și despre diferitele tipuri de instrumente de tortură din acea 

vreme se găsește în cartea lui Josef Beck, Die Geschichts-bücher Der Wiedertäufer In Oesterreich-ungar, 

…1526-1785, (Viena, 1883; Nieuwkoop, 1967), 13 n.1; Wolkan, Geschicht-Buch, 32 n. 1; Zieglschmid, 

Chronik, 43 n. 1. Vezi, de asemenea, ME, IV, 232-234. 
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 Un cântec despre Tauber, "Nun hört, ich will euch singen aus trauriklichem Müt" (Ascultă acum 

cântecul pe care ți-l cânt cu inima îndurerată) este consemnat de  Wäckernagel în Kirchenlied, III, 436-438. 

Vezi, de asemenea, ME, IV, 684-685; Beck, 14; Thieleman J. Van Braght, The Bloody Theater or Martyrs 

Mirror of the Defenseless Christians (Scottdale, PA, 1982), 414; pentru materiale adiționale, vezi Zieglschmid, 

Chronik, 43 n. 2. 
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 În ce privește istoria mișcării anabaptiste din Elveția, vezi Leland Harder, ed., The Sources of Swiss 

Anabaptism: The Grebel Letters and Related Documents (Scottdale, PA, 1985); George H. Williams, The 

Radical Reformation (Philadelphia, PA, 1962), precum și ediția ei revăzută și adăugită (în prezent, doar în 

spaniolă), La Reforma Radical, tradusă de Antonio Alatorre (Mexico City, 1983). Vezi, de asemenea, 

Bibliografia. Pentru o listă a scrierilor germane mai vechi despre anabaptismul elevețian, vezi Zieglschmid, 

Chronik, 43, n. 1, sau Wolkan, Geschicht-Buch, 33 n.  



Amândoi botezau însă copii, respingând astfel adevăratul botez al lui Hristos, 

care în mod cert trimite la cruce. Indiferent cât de mult îl dispreţuiau pe papă în alte 

privințe, ei i-au urmat exemplul prin practicarea botezului la copiii mici, preluând 

astfel de la el aluatul care face să dospească toată plămădeala, adică însăşi portița 

de trecere spre un fals creştinism. De altfel, papa deținea o la fel de șubredă bază 

scripturală pentru botezul copiilor mici, ca și pentru purgatoriu, mesă, închinarea la 

sfinţi, scrisorile de indulgenţă şi altele asemănătoare. 

Luther şi Zwingli şi-au apărat doctrina cu sabia, aşa cum învăţaseră de la 

anticrist, tatăl şi conducătorul lor, deși știau prea bine că demnitatea creștină de 

cavaler nu se datorează cărnii, ci vitejiei înaintea lui Dumnezeu, El fiind Cel care 

înlătură toate atacurile omenești. Prin urmare, credinţa nu poate fi impusă cu forţa, ci 

este un dar de la Dumnezeu. Isus le spune ucenicilor: “Dacă cineva vrea să mă 

urmeze (luaţi aminte: dacă cineva vrea, doreşte), să se lepede de sine şi să işi ia 

crucea.” El nu spune sabia, deoarece ea nu își are locul la cruce. Sabia şi crucea 

seamănă tot atât de puțin, pe cât seamănă Pilat cu Hristos sau lupul cu oaia în țarc.  
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DEOARECE DUMNEZEU ÎȘI DOREA UN POPOR UNIT, separat de toate 

celelalte popoare, El a dezvăluit lumii Luceafărul de dimineaţă, lumina adevărului 

Lui, pentru ca acesta să strălucească cu toată puterea sa în veacul prezent al 

acestei lumi. El a vrut în mod deosebit să cerceteze meleagurile germane cu 

Cuvântul Său şi să reveleze temelia  adevărului divin, în aşa fel încât lucrarea Lui 

sfântă să fie recunoscută de către toţi. Totul a început în Elveţia, unde Dumnezeu a 

făcut o trezire. Mai întâi, aici a avut loc o întâlnire între Ulrich Zwingli, Conrad 

Grebel1 (un membru al nobilimii) şi Felix Mantz2. Cei trei erau cu toții bărbaţi învățați, 
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 Despre Conrad Grebel, liderul spiritual al anabaptiștilor elvețieni, vezi ME, II, 566-575; Harold S. 

Bender, Conrad Grebel, Founder of the Swiss Brethren (Goshen, IN, 1950); John L. Ruth, Conrad Grebel, Son 

of Zurich (Scottdale, PA, 1975); Hans-Jurgen Goertz, ed., (Walter Klaassen, ed. eng.), Profiles of Radical 

Reformers (Scottdale, PA, 1982), 118-131. Pentru corespondența lui Grebel, vezi Harder, Sources.  

2
 Despre Felix Mantz, vezi John Allen Moore, Anabatist Portrets (Scottdale, PA, 1984), 47-66; Harder, 

Sources, 311-315, 473-475; Heinold Fast, Der linke Flügel der Reformation. Glaubenszeugnisse der Täufer, 



cu cunoștințe temeinice de germană, latină, greacă şi ebraică. Dezbătând împreună 

diferite aspecte ale credinţei, ei au ajuns să își dea seama că botezul copiilor mici 

este inutil, mai mult chiar, el nici măcar nu este botez. 

Doi dintre ei, Conrad şi Felix, credeau că oamenii ar trebui cu adevărat 

botezaţi după rânduiala creștină instituită de însuși Hristos care spune că “ Oricine 

crede şi se botează va fi mântuit.” Ulrich Zwingli,  neonorând pe deplin crucea, 

dizgraţia şi persecuţia pe care le-a suferit Isus, a refuzat să cadă de acord cu aceștia 

pe motiv că nu dorește să cauzeze  agitație. Dar Conrad şi Felix au refuzat să-i 

accepte motivul de a nu asculta porunca venită clar din partea lui Dumnezeu. 

          În acest moment, a venit la ei un bărbat din Chur, un preot numit GEORG DIN 

CASA LUI IACOB, cunoscut mai târziu sub numele de Georg Blaurock1. Cu prilejul 

unei întâlniri în care se discutau diferite probleme de credință, Georg şi-a împărtăşit 

și el propriile păreri. Cineva a întrebat cine fusese cel care vorbise. “A fost bărbatul 

acela în palton albastru (blauer Rock).” Şi aşa i-a rămas numele, după haina 

albastră pe care o purta. Același Georg venise acolo din cauza râvnei sale  

extraordinare. Toată lumea îl considera un simplu preot, neinteresant, însă el era 

mişcat de harul lui Dumnezeu, având o râvnă sfântă în ce privește credința și 

căutarea neînfricată a adevărului. 

Şi el la rândul său l-a abordat mai întâi pe Zwingli  pentru a discuta pe larg cu 

el anumite aspecte ale credinței, dar şi-a dat seama că astfel nu ajunge nicăieri. Apoi 

i s-a spus că mai sunt și alţi bărbaţi, mai înflăcărați decât Zwingli. S-a interesat cu 

nerăbdare cine sunt aceștia şi i-a întâlnit, respectiv pe Conrad Grebel și pe Felix 

                                                                                                                                                        
Spiritualisten, Schwärmer und Antitrinitarier (Bremen, 1962), 27-35; ME, III, 472-474; Martyrs Mirror, 415, 

Beck, 17-20. 

Pentru cântecul lui Mantz "Mit Lust so will ich singen" (Cânt cu exaltare), vezi The Mennonite Hymnal 

(Scottdale, PA, 1969), no. 40; Wackernagel, Kirchenlied, III, 451-452; Die Lieder der Hutterischen Brüder 

(Scottdale, PA, 1914, 7-9; Rudolf Wolkan,  Die Lieder der Wiedertäufer: Ein Beitrag zur Deutschen und 

niederländischen Litteratur- und Kirchengeschichte (Berlin, 1903), 8-9. 

1
 Despre Georg Blaurock, un fost preot catolic, vezi Moore, Portraits, 69-93; William R. Estep, The 

Anabatist Story (Grand Rapids, MI, 1975), 33-37; ME, I, 354-359; Martyrs Mirror, 430-436; Beck, 18-22, 79-

81.  

Două din cântecele lui Blaurock s-au mai păstrat: ”Gott fürt ein recht Gericht” (Judecata Domnului este 

dreaptă) și ”Herr Gott, dich will ich loben” (Doamne Dumnezeule, cum te laud); vezi Wackernagel, Kirchenlied, 

III, 447-450; LdHBr, 35-38. Ultimul este cântecul de rămas bun  al lui Blaurock înainte de a muri. A fost ars pe 

rug în 6 septembrie, 1529; vezi mai jos, p. 53)   



Mantz. Au ajuns la unison cu privire la întrebările pe care le aveau. Cu frică de 

Dumnezeu, au căzut de acord că, din Cuvântul Lui, trebuie mai întâi învățată 

adevărata credinţă, exprimată prin fapte de dragoste, și că mărturisirea acestei 

credințe duce la primirea adevăratului botez creștin  ca legământ al unui cuget curat 

înaintea lui Dumnezeu, care de la botez încolo îl va sluji printr-o viață sfântă și prin 

credincioșie neștirbită până la capăt, chiar și în vremuri de încercare.  

Într-o zi, pe când se întâlneau, frica le-a copleşit inimile. Au căzut în genunchi 

în faţa Dumnezeului Atotputernic din ceruri şi l-au chemat în ajutor pe Cel care le 

cunoştea atât de bine inimile. S-au rugat ca Dumnezeu să le dea puterea de a-i 

împlini voia şi să aibă milă de ei. Nu carnea sau sângele, nici  înțelepciunea 

omenească  nu i-au contrâns să acționeze astfel. Erau perfect conştienţi de 

suferințele care îi așteptau. 

După ce au încheiat rugăciunea, Georg Blaurock s-a ridicat şi l-a rugat pe 

Conrad să îl boteze cu adevăratul botez creştin. Apoi a îngenunchiat şi Conrad l-a 

botezat, având in vedere că în acel moment nu fusese încă hirotonisit nimeni ca 

slujitor al Cuvântului. După acest eveniment, ceilalţi au venit la Georg ca să fie la 

rândul lor botezaţi. Şi astfel, în frică de Domnul, toţi I s-au predat Lui, împreună. S-au 

confirmat unii pe alții în slujba Evangheliei şi au început să-i înveţe şi pe ceilalți 

adevărata credinţă și să și-o păstreze. Acesta a fost începutul separării lor de lume 

şi de căile ei rele. 

 

 

 


